Jai Shri Mataji Nirmala Devi!

Translations - Polish 2023-0101

1970-0101, Kompilacja Guru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1970-0101, Odręczne Notatki Sahaja Yogina - Rady dla Liderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1970-0101, List, Znaczenie Pujy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1970-0101, Sahaja Yoga – Wyjątkowe Odkrycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1973-0828, Shri Krishna Puja: Najbardziej Dynamiczna Moc Miłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1976-0330, Gudi Padwa: Medytacja w świadomości bez myśli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1976-0402, Rola Języka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1976-0529, Jak Medytować . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1977-0101, Duch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1977-0126, Seminarium Dzień 1, Pytania i Odpowiedzi, Rady dla Dusz Zrealizowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1977-0127, Uwaga i Radość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
1977-0201, Czakra Nabhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
1978-0220, Duch, Uwaga, Umysł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
1978-1218, Czakra Adźńa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
1979-0101, List tłumaczenie z Marathi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
1979-0605, Wykład do Sahaja Joginów (fragment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1979-0928, 7-my Dzień Navaratri, Kundalini i Kalki Shakti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
1979-0929, 8-my Dzień Navaratri (Ashtami) - Ubóstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
1979-1020, Diwali Puja, Dzisiaj jest dzień złożenia przysięgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
1979-1022, Problem Ego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
1979-1118, Wykład (fragment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
1979-1202, Guru Puja, Deklaracja Shri Mataji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
1979-1210, Boże Narodzenie i jego związek z Panem Jezusem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
1979-1230, Znaczenie Miłości – Rady na wszystkie Czakry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
1980-0101, Medytacja bez wysiłku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
1980-0127, Transformacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
1980-0127, Moce jakimi obdarzeni są Sahaja yogini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
1980-0308, Wartość Małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
1980-0323, Puja Urodzinowa, Ochrona Przed Lenistwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
1980-0608, Mowa do Sahaja yoginów, Subtelność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
1980-0630, Program Publiczny, Co się dzieje w innych lokach (tekst przed weryfikacja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
1980-0926, Modlitwa o Poprawę, Z wykładu "Rady dla yoginów" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
1980-0927, Letargia (przed korektami) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
1980-1109, Diwali Puja, Moce Mahalakshmi (napisy są tylko do 8 min) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
1981-0114, Makar Sankranti Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
1981-0325, Muladhara i Swadhiszthana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
1981-0407, Małżeństwa Sahaja i Pudża Gruha Lakshmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
1981-0517, Moc Kundalini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
1981-0802, Open your Heart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
1981-1029, Praktyczna Sesja Medytacji "Prana - Mana" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
1981-1101, Diwali Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
1981-1129, Małżeństwo jest po to, by dawać radość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
1982-0125, Potęga Miłości, (fragment z wykładu "Talk To Sahaja Yogis, Open Your Heart, Seminar 4th Session . . . . . . . . . . . . . . 205
1982-0201, Shri Durga Puja – 8-my Dzień Navaratri (Ashtami) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
1982-0402, Shri Rama Navami Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
1982-0511, Zrozumieć Miłóść Boga (fragment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
1982-0513, Lewa Strona – Problemy Podświadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
1982-0514, Prawa Strona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
1982-0515, Centralny Kanał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
1982-0704, Guru Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
1982-0709, Zamieszanie: Subtelne Niewolnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
1982-0710, Od Mooladhary do Voidu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
1982-0711, Od Serca do Sahasrara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
1982-0731, Całkowite oddanie jedyną drogą [Tekst przed weryfikacją] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
1982-0801, Adi Shakti Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
1982-0806, Znaczenie Poświęcenia i Oddania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
1982-0815, Shri Krishna jako Yogeshwara – Bóg Yogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
1982-0822, Shri Ganesha Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
1982-0926, Shri Durga Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
1982-0926, Duch rezyduje w Tobie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
1982-1025, List do Jeremy, Nirmala Yoga, Issue 12 (Listopad-Grudzień. 1982), Strony 23 do 24, 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
1982-1101, Urodziny Guru Nanaka, Każdy Sahaja yogin powinien stać się Guru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
1982-1126, Co możemy zrobić? (Fragment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

1982-1219, Shri Mahakali Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0104, Shri Ganesha Puja: Po co tu jesteśmy (przed poprawkami) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0121, Puja do Devi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0211, Mahashivaratri Puja: Zasada Shivy w Nas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0301, Shri Ganesha Puja: On jest Potężną Oczyszczającą Mocą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0304, Devi Puja: "Matko przyjdź do mojego mózgu" (przed poprawkami) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0308, Konferenja Prasowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0314, Devi Puja (przed korektami) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0320, Leczenie Problemów Psychicznych i Emocjonalnych oraz Stanów Związanych ze Stresem (Fragment)
1983-0321, Puja Urodzinowa, Przezwyciężanie Sześciu Wrogów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0531, Postępowanie wbrew woli Bożej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0724, Guru Puja: Obudzenie Zasady Guru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0821, Matka Ziemia i Puja do Mahalakshmi: Musimy zrozumieć wartość Matki Ziemi . . . . . . . . . . . . . .
1983-0828, Shri Krishna Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0904, Wykład przed Pudżą, Vishuddhi Chakra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0911, Shri Ganesha Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0917, Shri Ekadasha Rudra Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0923, Wywiad w Telewizji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-1022, Mowa do yoginów o kuracjach (fragment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-1023, Seminar Day: Ghee, Oil, Plastic, Sugar, Treatments For The Body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-1121, Gotowi do wojny? napisane przez Gregoire (Nirmala Yoga 1983 Vol. 3 No. 18) . . . . . . . . . . . . . .
1984-0114, Makar Sankranti Puja, Wewnętrzna Rewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984-0115, Shri Ganesha Puja, Utrzymuj Swoje Granice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984-0229, Mahashivaratri Puja: Odwiązanie i Oświecenie Mózgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984-0422, Puja Wielkanocna – Przebaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984-0505, MahaSahasrara Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984-0811, Raksha Bandhan i Maryadas (fragment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984-0902, Shri Ganesha Puja, Cztery Przysięgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984-0908, Shri Mahalakshmi Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984-0916, Shri Ekadasha Rudra Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984-0923, Pierwszy Dzień Navaratri, Dyscyplina (przed poprawkami) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984-1123, Shri Jesus Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-0206, Nowa Era – Poświęcenie, Wolność, Wzrost Człowieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-0317, Urodzinowa Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-0321, Puja Urodzinowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-0420, Seminar, Mahamaya Shakti, Poranek (przed poprawkami) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-0420, Mooladhara Chakra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-0504, Wieczór przed Sahasrara Pudżą, Musicie osiągnąć i ustabilizować stan Nirvikalpa . . . . . . . . . . . .
1985-0518, Fragment o nie oglądaniu zaćmienia słońca i księżyca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-0531, Devi Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-0804, Shri Ganesha Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-0901, Shri Vishnumaya Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-1026, Kultura Sahaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-1027, Mowa do joginów: Ego i jego skutki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-1106, Prawe Serce i Cechy Przywódcze. Artykuł dr Rustoma. (Nirmala Yoga Vol.5 No. 30, 11/12. 1985) . . .
1985-1117, Diwali Puja (fragment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-1217, Puja, Czystość Wewnątrz (przed poprawkami) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-1227, Devi Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-1230, Międzynarodowe Seminarium, Dr. Rustom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-1231, Mowa Do Yoginów: Niewinność Dziecka i Program Muzyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0101, Shri Mahaganesha Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0106, Shri Mahalakshmi Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0113, Fragment z wykładu: Porady zdrowotne, słońce, zachodnie nawyki, mózg i kwestie medyczne . . . . .
1986-0114, Makar Sankranti Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0504, Sahasrara Puja, Świadomość i Ewolucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0504, Wykład po Pujy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0713, Shri Kartikeya Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0803, Shri Bhumi Devi Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0823, Wykład o Shri Krisznie (Przed Obiadem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0823, Shri Krishna Puja, The Six Enemies And False Enemies (przed weryfikacja) . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0906, Mowa przed Pują do Shri Ganeshy: Bądźcie Mądrymi Rybakami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0907, Shri Ganesha Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-1221, Shri Mahadevi Puja, Puja Powitalna w Chalamali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. 368
. 372
. 376
. 381
. 388
. 391
. 396
. 406
. 409
. 411
. 417
. 424
. 429
. 435
. 438
. 441
. 444
. 448
. 450
. 455
. 458
. 460
. 462
. 466
. 470
. 480
. 483
. 484
. 488
. 490
. 496
. 501
. 508
. 513
. 527
. 528
. 539
. 543
. 548
. 549
. 562
. 569
. 581
. 590
. 597
. 598
. 599
. 603
. 610
. 616
. 622
. 624
. 632
. 634
. 639
. 645
. 654
. 659
. 662
. 665
. 672
. 675
. 682

1987-0114, Sankranti Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684
1987-0506, "Osiągnijcie Swoją Głębię" - Mowa do Yoginów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690
1987-0516, Shri Ganesha Puja, Najpierw Wyraźnie Zrozum Wibracje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692
1987-0809, Shri Vishnumaya Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696
1987-0816, Shri Krishna Puja (tekst przed weryfikacja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703
1987-1004, Shri Rama Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708
1987-1016, Shri Mahakali Puja – Kultura Ducha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718
1987-1025, Diwali Puja, Potęga Niewinności, Znaczenie Imion Shri Lakshmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722
1987-1201, Rozmowa z Yoginami o Wirusach i Infekcjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732
1988-0105, Być Bandhamukta - Wolną osobą oraz Program Wieczorny (przed poprawkami) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735
1988-0110, Makar Sankranti Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737
1988-0508, Sahasrara Puja, Jak To Zostało Postawionione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742
1988-0509, Mit Przywództwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747
1988-0608, Shri Ekadasha Rudra Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755
1988-0618, Introspekcja i Medytacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759
1988-0710, Shri Hamsa Swamini Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764
1988-0728, Wykład do Sahaja Joginów (fragment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770
1988-0806, Shri Krishna Puja, Stan Świadka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774
1988-0814, Shri Fatima Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780
1988-0820, Shri Vishnumaya Puja, Wylecz to Lewe Vishuddhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789
1988-1018, 8-my Dzień Navaratri (Tekst wymaga weryfikacji z audio/video) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795
1989-0423, Pudża do Shri Hanumany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799
1989-0527, Shri Devi Puja: Istota Szacunku do Samego Siebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805
1989-0626, Śri Jezus Pudźa (przed poprawkami) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809
1989-0709, Śri Radha Kryszna Pudźa: Znaczenie przyjaźni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811
1989-0719, Shri Paramchaitanya Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816
1989-0723, Guru Puja, Twórczość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819
1989-0806, Shri Bhairavanath Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823
1989-1029, Diwali Puja, Be Honest To Yourself (fragment) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826
1989-1230, Za 10 lat możemy zmienić cały świat, Puja w Brahmapuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827
1990-0321, Puja Urodzinowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831
1990-0708, Guru puja: Odwiązanie, Cisza, Wiara (tekst po pierwszych poprawkach) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837
1990-0811, Shri Saraswati Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846
1990-0831, Shri Hanumana Puja, Siła Elektromagnetyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853
1990-0912, Shri Mahakali Puja: Czystość i Kolektywność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859
1990-0923, 10-ty Dzień Navaratri, Bóstwa Was Obserwują . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864
1991-0216, Mahashivaratri Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875
1991-0328, Shri Mahavira Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882
1991-0331, Puja Wielkanocna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896
1991-0406, Bhavasagara Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904
1991-0408, Shri Gauri Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909
1991-0410, Shri Virata Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912
1991-0414, Shri Ganesha Puja, Wewnętrzne Granice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919
1991-0505, Sahasrara Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922
1991-0804, Shri Buddha Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926
1991-0817, Publiczny Program Dzień 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932
1991-0818, Publiczny Program Dzień 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936
1991-1013, 6-ty Dzień Navaratri, Rozpoznajcie Mnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941
1991-1206, Publiczny Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944
1991-1206, Shri Raja Rajeshwari Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952
1991-1207, Publiczny Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956
1991-1209, Shri Shakti Mahakali Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969
1992-0621, Shri Adi Kundalini Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973
1992-0704, Shri Vishnumaya Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981
1992-0719, Guru Puja, Siła Przyciągania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987
1992-0725, Shri Durga Mahakali Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995
1992-0927, 1-y Dzień Navaratri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999
1992-1025, Pudża Diwali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006
1993-0404, Shri Mahavira Puja (przed poprawkami) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
1993-0411, Puja Wielkanocna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012
1993-0426, Shri Pallas Athena Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019
1993-0518, Shri Fatima Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1025
1993-0721, Shri Ganesha Puja, Moce Shri Ganeshy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1031

1993-0815, Shri Krishna Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-1010, Shri Virata and Viratangana Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-1224, Małżeństwo w Sahaja Yodze to nie żart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0424, Rozmowa do Sahaja Yoginów: Powinniśmy siebie wspierać nawzajem (przed weryfikacją)
1994-0508, Sahasrara Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0713, Shri Vishnu Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0724, Guru Puja, Dorośnijcie i Osiągnijcie Stan Guru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0828, Shri Krishna Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-1009, 5-ty Dzień – Navaratri, Niewinność i Oświecona Wiara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0303, Mahashivaratri Puja, Motywujcie swoją uwagę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-1221, Shri Kartikeya Puja, Shri Gyaneshwara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-0316, Mahashivaratri Puja (część EN przed weryfikacją) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-0703, Program Publiczny: Mowa Klausa Nobla w Hołdzie dla Shri Mataji . . . . . . . . . . . . . .
1997-1004, 4-ty Dzień Navaratri, Wieczór Poprzedzający Navaratri Puję , "Materializm, Natura i Balans"
1997-1225, Puja Bożego Narodzenia (przed poprawkami ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-0510, Sahasrara Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0321, Pudźa Urodzinowa: Wszyscy powinniśmy być razem, bez względu na różnice . . . . . . . .
1999-0620, Adi Shakti Puja: Sahaja Yogini muszą transformować innych . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-1017, 8-my Dzień Navaratri - Moce Shri Mahakali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-0603, Adi Shakti Puja: Ludzkość musi zostać ocalona przez was i nikogo innego . . . . . . . . .
2001-1021, Navaratri Puja, Dzień 5-ty, Przezwyciężyć nienawiść miłością . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-1118, Diwali Puja, Żołnierze Boskiej Miłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0114, Makar Sankranti Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0505, Sahasrara Puja - Obserwuj Siebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0721, Guru Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0818, Shri Kubera Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0915, Śluby w Obecności Shri Mataji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0927, Śri Ganeśa Pudźa: Jesteście ze Mną na wojnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-1103, Diwali Pudźa: Znaczenie Medytacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2003-1109, Diwali Puja, Potrzeba Szczerości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1970-0101, Kompilacja Guru
View online.
Cz1.
Miłość jest absolutnym prezentem. Największym Guru, jakiego mamy jest miłość, miłość Sahaj.
Cz2.
Guru Puja Kompilacja (1994, 1996, 1997, 2000) Aby stać się guru, przede wszystkim musicie posiadać wielkie poczucie
przebaczenia. Aby nazwać siebie guru, musicie także dojrzeć do tego. Podczas tej Pujy do Guru powinniście zdecydować, jakimi
kryteriami się kierować. Po pierwsze, guru nie może mieć pragnień, żadnych pragnień. Gdy tylko pojawia się jakiekolwiek
pragnienie w waszym umyśle, powinniście powiedzieć: "Zapomnij o tym, po prostu o tym zapomnij". Gdy pragnienie was
dominuje, to po prostu odwróćcie waszą uwagę. Wszelkiego rodzaju głupie pragnienie potrafi was zdominować. Pozbyć się
pragnień możecie poprzez osiągnięcie stanu świadomości bez myśli. Współczucie staje się wtedy waszą rzeczywistą siłą. W
bardzo słodki sposób możecie wyrażać waszą miłość. Bardzo ważnym staje się fakt, że dzisiejszy świat potrzebuje miłości i
pokoju. Powinniście przekazywać pokój i miłość wszędzie tam, gdzie tylko to możliwe. Następnie spróbujcie sprawdzić, czy
wasz umysł nie reaguje. Jeśli powiecie swojemu umysłowi: "Nic z tego, jesteś tylko mitem i nie zamierzam reagować na
cokolwiek", to 99,9 % problemów zostanie rozwiązanych. Ostatnią, lecz nie mniej ważną kwestią jest wasze ego. Nie mogę
zrozumieć, jak święty może posiadać ego, po prostu nie mogę. Posiadanie ego jest tak głupie. Jest to pewnego rodzaju
dominacja. Z powodu najmniejszego niepowodzenia złościcie się. Gdy ktoś coś powie, złościcie się. To oznacza, że wasza siła
miłości i wyrozumiałości wciąż nie jest w pełni rozwinięta. Oczywiście możecie korygować ludzi, gdy muszą być skorygowani.
Jednak, aby to robić powinniście posiadać tę siłę w sobie. Ta osoba musi wiedzieć, że ją korygujecie, ponieważ kierujecie się
czystą miłością wobec niej. Nie jesteście tutaj po to, aby wykonywać jakąś pracę. Jesteście tutaj po to, aby stać się świętymi.
Wtedy wasze ego może stać się również instrumentem miłości i radości. Możecie to osiągnąć. To nie jest trudne. Wówczas
każda wykonywana przez was czynność staje się delikatna i słodka. Posiadajcie ego, które będzie łagodne, będzie uprzejme,
będzie słodkie, będzie wybaczające, będzie pełne miłości -- miejcie tego typu ego. Zacznijcie z tego typu ego, na odwrót a
będziecie zaskoczeni, jak będziecie w stanie zdobyć cały świat. Należy praktykować introspekcję -- czy jesteśmy jednością, czy
osądzamy siebie nawzajem. Będąc guru powinniście polubić każdego rodzaju kulturę, każdego rodzaju piękno i to powinno
zostać wprowadzone do naszego codziennego życia. Powinniście wnikliwie przeanalizować samego siebie, aby uzyskać
odpowiedź na pytanie: co jest z wami nie tak i dlaczego nie osiągnęliście wiele będąc guru. Sukces guru polega na tym, że on nie
troszczy się o czas. Każda chwila jest dla niego święta.. On jest także Gunatit. Określenie Gunatit oznacza, że on nie utożsamia
się ani z lewą, ani z prawą stroną, ani nawet z centrum. On jest ponad tymi trzema gunami, co pozwala mu zajmować pozycję, z
której widzi wszystko w boskim świetle. Gdy zdecydujecie wewnątrz: "Jestem niczym, jestem niczym innym jak tylko malutką
falą w sercu mojej Matki", gdy takie pokorne uczucie pojawi się wewnątrz was, to wszystkie wasze problemy odpadną i wszystko
zacznie funkcjonować tak jak powinno. Ponieważ wasza uwaga i wasze zachowanie zacznie wywierać wrażenie na innych. Nic
innego. Czegokolwiek się podejmiecie, będziecie w stanie przeprowadzić Sahaja Yogę dalej, w nowy wymiar. Tak naprawdę
wszystko już tam jest. Wszystko... wszelka wiedza, wszelka duchowość, wszelka radość -- tam są. Wszystko to jest zawarte
wewnątrz was. Guru jedynie przekazuje wam wiedzę o was samych, o waszym własnym Duchu. Zadaniem guru jest zatem
uświadomienie wam, kim jesteście. To przebaczenie jest niczym innym jak tylko muzyką waszego bhakti. Siłę przebaczenia ci
mistrzowie musieli zaczerpnąć z życia Chrystusa. To są ludzie z poczuciem całkowitego spokoju, ich spokój nigdy nie zostanie
zakłócony. Nigdy nie zostanie zakłócony, cokolwiek by się działo, bo oni zawsze poddani są woli Boga. Dzieje się tak dlatego, że
nic nie jest w stanie ich zaniepokoić, nic nie jest w stanie ich rozgniewać. Nieustannie przebywają w radości oddania Boskości.
Musicie zrozumieć, że otacza was Boska Siła. Ta Boska Siła jest absolutnym gwarantem bezpieczeństwa wszystkiego, co
zamierzacie robić.
Cz3.
Miłość jest absolutnym darem, po prostu darem odczuwania innych Nie ma co o tym mówić, dyskutować o tym, nic z tych

rzeczy, po prostu czujecie tę miłość. Miłość ma swoje własne cechy i jedną z nich jest to, że miłość rozumie. Jej zrozumienie nie
wyraża się w słowach, ani w myślach, lecz ona rozumie wewnątrz. Ona potrafi odczuwać wewnątrz, to jest bardzo ważne.
Najważniejsze w tym jest to, aby uświadomić sobie, że tę miłość można tylko odczuwać. Miłość rodzi miłość. Jeśli ktoś ma
miłość, to ona po prostu się rozprzestrzenia. Nie musicie nikomu mówić, nie musicie jej wyznawać, a ona i tak się rozprzestrzeni.
I to jest to, czego trzeba się nauczyć, jak dostrzec tę miłość w innej osobie. Największym Guru, jakiego mamy, jest miłość, Sahaj
miłość. To jest Guru w nas, który nas uczy, który w taki czy inny sposób nas prowadzi. Jesteśmy prowadzeni ku tej wspaniałej
drodze zrozumienia, dla której nie musimy chodzić na żadną uczelnię ani do żadnej szkoły na naukę. To jest coś, aż tak
wewnątrz, że to działa i objawia się samo, objawia się jak światło. Takich ludzi potrafimy odróżnić, gdyż oni są całkowicie
oświeceni. Oni mają światło i poprzez to światło widzą cały świat, to jest dla nich bardzo niewinne i proste. Tak samo, kiedy
mówicie o swoim Guru, powinniście mieć tę miłość w sobie. Dlaczego odczuwacie to tak mocno? Powodem jest to, że Guru was
kocha i wy kochacie Guru. To jedyny powód, dla którego powinniście kochać swojego Guru. Obecnie, nie ma powodu do tego,
ponieważ miłość jest miłością i w ten oto sposób Guru staje się w życiu bardzo ważny. Mamy ludzi, którzy kochają swojego
Guru, i którzy bardzo czysto pojmują swoją miłość. To wspaniała okazja do miłości, że jesteśmy, że jesteśmy tutaj, aby z całego
serca, w pełni cieszyć się sobą nawzajem i że ten ocean istnieje w nas. Musimy tylko zanurzyć się w tym oceanie. Jeśli
zatracimy się w tym oceanie, wtedy nie będziemy mieć problemów ani wątpliwości. Wszystko będzie nasze własne i będziemy
umieli radzić sobie ze wszystkim bez żadnych sporów, bez żadnych wątpliwości. To właśnie jest bycie Sahaj. Uczucie miłości
nie wyraża siebie w żaden sposób Ono po prostu istnieje i nie może się wyrazić, gdyż ono nie ma ekspresji. Macie je tylko
odczuwać w sobie. Wtedy chcecie robić mnóstwo rzeczy: chcecie każdemu pomóc, chcecie pomóc sobie, chcecie czynić dobro
dla innych. To jest to, co powinniśmy wiedzieć, że jesteśmy tą miłością. Ta miłość jest wewnątrz nas. Musimy mieć wiedzę,
musimy mieć kompletną wiedzę, że jesteśmy tą miłością. To rozwiąże nasz problem, ponieważ będziecie potrafili wszystko
wyjaśnić, całe wasze zachowanie, wszystkie wasze niepowodzenia. Potraficie wszystko wyjaśnić, kiedy wiecie, że jesteście
obdarzeni tą miłością. Tym właśnie jest Guru, tą miłością wewnątrz was, która chce dzielić się miłością z innymi, która chce
dawać miłość innym. To właśnie jest pokój i radość. Mogłabym bez końca mówić o miłości, ale największą rzeczą jest
odczuwanie jej w sobie. Jak woda: jeśli chce wam się pić, możemy dać wam wody, ale nie możemy się napić. Wy musicie wypić
wodę i musicie poczuć jej smak, poczuć to odczucie, jakie ona daje, wszystko to jest razem, to nie jest odseparowane. Nie
sądzę, żeby ten temat był dla was ludzi zbyt subtelny. Wszyscy osiągnęliście pewien poziom zrozumienia tej miłości. Mam
nadzieję, że ona wzrośnie i wy wzrośniecie w niej, każdy z was, i będziecie się nią cieszyć. Niech was Bóg błogosławi.
Cz4.
To co możemy dzisiaj zrobić, powinnam wam powiedzieć o praktycznej stronie medytacji, dobrze? Zobaczmy, czym jest
medytacja, co możemy zrobić podczas Ponieważ Sahasrara otworzyła się w was i mogliście poczuliście istnienie Boga. Wielu z
was czuło chłodny powiew na dłoniach i z mózgu. Niektórzy rozwinęli się w Sahaja Yodze, niektórzy nie. Niektórzy nadal mają
stare blokady. Teraz jednak muszę powiedzieć, że bardzo wielu z was może stać się guru. Czyli nauczycielami. I powinniście
działać jak nauczyciele Żeby działać jak nauczyciel, powinniście naprawdę gruntownie znać Sahaja Yogę, jej teorię i praktykę, a
wówczas możecie stać się guru. To ogromna odpowiedzialność, jest mnóstwo do zrozumienia dla Guru. Przede wszystkim nie
możesz mieć ego. Nie powinniście mieć blokad na żadnej czakrze. Powinniście być cały czas absolutnie czyści. I wtedy wibracje
powinny płynąć w obu dłoniach. Jeśli płyną w jednej ręce, a w drugiej nie, nie możesz zostać guru Więc powinniście być
doskonałymi Sahaja yoginami, dopiero wówczas możecie być guru. A tak wielu z was może być guru ale najpierw powinniście
się upewnić: "Czy jesteście zdolni być swoim guru, czy nie?" Mając pokorę zrozumiecie, że ci, którzy sądzą, iż mogą być guru,
powinni zostać guru, ponieważ teraz nie mogę podróżować od jednego miejsca do drugiego, wy musicie wykonywać Moją pracę,
czyli dawać ludziom Realizację. Musicie jednak umieć dawać masową Realizację, tylko wówczas możecie być guru. Macie teraz
wykonywać Moją pracę. Nie będę w stanie wszędzie jeździć, ale wy macie jeździć do innych krajów i tworzyć nowych Sahaja
yoginów. Potraficie to. Teraz jest to wasz obowiązek - dawanie Realizacji ludziom. Możecie ją dawać, jeśli macie wibracje, jak
guru. Czegokolwiek nauczacie, musicie to praktykować. Osoba pijąca nie może zostać guru. Osoba, która flirtuje albo prowadzi
rozwiązłe życie, nie może stać się guru. Najpierw więc sprawdźcie siebie: "Jesteście czyści, czy nie?" Tak właśnie Sahaja Yoga
będzie rosnąć, w przeciwnym razie, gdy Ja się wycofam lub nigdzie nie będę jeździć, Sahaja Yoga się zmarnuje. Więc waszym
zadaniem jest nieść tę pochodnię, światło, teraz wy jesteście za to odpowiedzialni. Dostaliście swoją Realizację. Musicie być
bardzo pokorni, bardzo pokorni wobec wszystkich. Wypracujcie to, bo jeśli oni nie są Zrealizowanymi Duszami, nie powinniście
ich potępiać, ale powiedzcie im, bardzo cierpliwie i ze słodyczą, że nie są w porządku. Powiedzcie im, jak medytować, jak się
udoskonalić. Tak więc wszyscy powinniście stać się guru. To jest dzień Guru Purnima i błogosławię was, żebyście wszyscy stali

się guru. Przede wszystkim powinien on być odwiązaną osobą. To nie znaczy, że macie porzucić rodzinę czy coś w tym rodzaju,
ale powinniście mieć postawę odwiązaną, że jeśli ktoś z waszej rodziny postępuje źle, powinniście odejść od niego lub od niej.
Po drugie, przez swoją Realizację powinniście próbować rozprzestrzeniać szczęście i usuwać ich problemy. Widzieliście, że
wszystko, co Ja zrobiłam, wy też możecie robić. Macie moc robienia tego ale bez hipokryzji. Żadnej hipokryzji, w przeciwnym
razie zepsujecie imię Sahaja Yogi. Nie z powodu podeszłego wieku, ale dlatego, że chcę wam dać całkowitą wolność
rozprzestrzeniania Sahaja Yogi. Dostaliście to za darmo i musicie dawać to ludziom za darmo. Najważniejsze, żeby mieć
pewność. Nie potępiajcie siebie. Wszyscy jesteście Duszami Zrealizowanymi, ale ci, którzy sądzą, że mogą stać się guru, mogą
się nimi stać i spróbować. Musicie mieć cierpliwość do poszukiwaczy. Nie możecie się złościć ani wybuchać. Dopóty, dopóki nie
robią wam kłopotów, nie powinniście tracić panowania nad sobą. Powinniście być spokojni. Guru musi być osobą kochającą,
bardzo kochającą i pełną zrozumienia. Powinniście także być pokorni. Spróbujcie. Oczywiście, będzie tam moje zdjęcie, ale
musicie próbować. Postarajcie się zrozumieć, jaka jest teraz wasza odpowiedzialność. Ale używajcie przy tym mojego zdjęcia.
Zawsze, gdy macie spotkanie, używajcie mojego zdjęcia. Macie teraz moc. Macie prawo. Ale musicie też mieć temperament. Na
początku powinniście być bardzo cierpliwi i mili. Teraz, czy możecie jeszcze raz podnieść ręce, ilu z was chciałoby być guru?
Och! Jak dużo. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję wam. Dziękuję wam wszystkim. Niech was Bóg błogosławi.

1970-0101, Odręczne Notatki Sahaja Yogina - Rady dla Liderów
View online.
Odręczne Notatki Odręczne Notatki Sahaja Yogina - Rady dla Liderów Aby wyczuć, jak przebiega naturalny proces poprzez
zasadę Kundalini, dla tej wiedzy liderzy muszą medytować i podążać za tym, co na ich własny temat dyktują im wibracje. Po
pierwsze, przed medytacją zróbcie siedem razy bandhan. Miejcie otwarty umysł. Najpierw znajdźcie swoje uwarunkowania i
wasze preferencje i uprzedzenia. Uprzedzeni liderzy, kiedy nie są głębocy, widzą w innych to, co pasuje ich uprzedzeniom. By
poznać, jak rzeczy się mają, nie używajcie waszych umysłowych projekcji czy rozważań. Oni działają (poruszają się) w sposób
liniowy (linearny), który cofa się pod ich polaryzacją. Nie próbujcie wpływać na działania. Oni mówią: "Chcielibyśmy poruszyć
masy do działania". Po prostu zastosujcie zasadę, a proces się zamanifestuje Żadna umysłowa analiza nie jest potrzebna, jako
że nie ma przyczyny ani skutku. Duch, który jest oświecony przez Kundalini wypracowuje wszystko, ponieważ ma wbudowaną
zdolność jak ziarenko. Matka Ziemia jest Param [najwyższą] Mocą. Pozwólcie Boskości to w was wypracować, poprzez
waszego Ducha. Pracujecie mniej umysłowo, będziecie tylko instrumentem. Bycie - jest stawaniem się. To działa poprzez
poddanie się: "O Matko, przyjdź do mojego serca, proszę przyjdź do mojej głowy, proszę przyjdź do mojej uwagi". Kundalini
wykona dla was tę pracę. Niełatwo jest poddać przywództwo, bo jest to trudne. Prawdziwa prostota nie jest łatwa dla
skomplikowanego umysłu. Lider naucza przykładem a nie wykładem, który nadyma ego i tworzy u liderów Shabda Jalam
(sanskrit - sieć fałszywych słów lub idei). Nie poszukujcie i nie martwcie się o pieniądze czy sławę, ich obu jest mnóstwo w
Sahaja Yodze. Widziałam, jak ludzie tracili to momentalnie, w chwili, gdy zaczynali dochodzić do wniosku: "Nic złego się ze mną
nie dzieje" - ponieważ oni są liderami. "Jestem całkowicie w porządku." Tacy są wyrzuceni z Sahaja Yogi przez odśrodkową siłę
prawdy i w trzydziestu narodach, gdzie dzwony biły na ich chwałę, nagle zaczęły zapowiadać koniec, pogłoski przeszły w głośne
obwieszczenie potępienia. Ciągłe ingerowanie w grupę blokuje postęp grupy. Jeżeli ktoś nieustająco przysparza kłopotów,
połóżcie na niego uwagę poprzez waszą Matkę, a on albo się poprawi albo odejdzie. Nie martwcie się o to, kto opuszcza Sahaja
Yogę. Nie ma miejsca na połowicznych yoginów w Królestwie Boga. Pamiętajcie, że wszystkie umysłowe projekcje mają
biegunowość i w Sahaja Yodze to działa bardzo szybko. Cokolwiek jest z bardzo czystej bieli, bardzo wyraźnie ukazuje na sobie
najmniejsze czarne plamki. Liderzy nigdy nie powinni mówić grupie o ich własnym problemie, życiu czy oddaleniu. Każda taka
obsesja jest niebezpieczna dla wzrostu danej osoby, jak i dla danej grupy. Dobry lider nigdy nie powinien popisywać się swoją
świętością, czy swoją tak zwaną bliższą relacją z Matką. Nieodpowiednim jest posiadanie swoich faworytów, nawet wasza żona
powinna być traktowana jak inni Sahaja yogini. Nie powinno się u niej zasięgać porad, wręcz przeciwnie, jeżeli ona doradza wam
przeciwko komuś lub na rzecz kogoś, powiedzcie jej proszę, że wy wszystko wiecie. By całym sobą mieć pełne podparcie w
Paramchaitanyi i być świadomym grupy, możecie przeniknąć wrodzoną religię Vishwa Nirmala Dharma. Nie ma potrzeby
tworzenia stopni w grupie, ponieważ to powoduje rywalizację i zazdrość. Pozostawcie to osądowi Matki. Własny stan
świadomości lidera czyni go bardziej otwartym, wrażliwym i chronionym. Stąd czerpie szacunek, forma nie zastąpi treści. Dobry
lider nie jest spektakularny, ale za to jego grupa jest!!!Sława, której szuka, oddala go od zadania. Lider nie powinien przyćmiewać
przekazu. Lider nie powinien mieć ulubieńców. Proszę, oczyśćcie swoje emocjonalne konflikty. Prowadźcie poprzez
dowartościowanie, bez niszczenia i ranienia. Nie przypisujcie sobie zasługi za pomaganie. Prowadźcie bez zaborczości.
Obserwujcie ciszę w grupie i czujcie jej istotę i zainteresowanie. Czujcie zasadniczy nastrój grupy. Skąd wieje wiatr w grupie.
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List, Znaczenie Pujy
Moja droga Nirmala
Wiele Błogosławieństw.
Otrzymałam twój czuły list. Mnie również bardzo radowała Navarati Puja.
Ale Puja jest także zewnętrzną ofiarą. Nawet twoje serce tak powiedziało. Ale powinnaś zrozumieć jak otrzymać nagrodę lub
błogosławieństwo Pujy i jej prasadu.
Puja lub modlitwa rozwijają się w twoim sercu.
Mantry są słowami twojej Kundalini. Jeśli Puja nie jest wykonana z twojego serca lub Kundalini nie jest powiązana z recytacją
Mantr, wtedy Puja staje się rytuałem. Jeśli jesteś w świadomości bez myśli w czasie Pujy, wiedz, że twoje serce jest także w to
zaangażowane.
Zbierzcie rzeczy do Pujy i ofiarujcie je szczerze. Nie powinno być formalności lub uwiązań w czasie ofiarowywania. Poprawnie
jest umyć ręce, ale czy wasze serce jest czyste? Jeśli uwaga jest na sercu, nie idzie wtedy do innych. Chociaż pozostajecie cisi
na zewnątrz, mówicie z wnętrza. Odtąd już nie powinniście, pozostańcie cisi dłuższy czas.
Jeśli serce człowieka nie jest czyste, cisza staje się bardzo szkodliwa.
W tym samym czasie swobodne rozmowy mogą przynieść katastrofę.
Powinniście mówić Mantry w czasie Pujy z wielką wiarą (Shraddha).
Nie ma alternatywy dla Shraddha.
Powinniście wykonywać Puję kiedy Shraddha jest rozwinięta głęboko, tak, że samo serce otrzymuje wykonaną Puję.
W tym czasie fale błogości zaczynają płynąć, ponieważ Duch przemawia, i jak w tym czasie może przyjść jakaś myśl?
Ludzie nalewają swoje wino do kieliszków, Puja jest tym samym. Wino jest waszą wiarą, a kieliszek recytacją Mantr i czczeniem.
Kiedy pijecie to wino zapominając o wszystkim, jak może przyjść jakaś myśl! Wtedy jest tylko kąpiel w oceanie błogości. Jak
taka radość może być wyrażona w myślach? Kto będzie z powrotem nalewał to wino do kieliszka, który jest po to, aby się upić i
także do gorszej jakości kielicha myśli?
Jakkolwiek, radość po wypiciu tego wina jest wieczna i wciąż obecna.
Staje się waszym kapitałem.
Wiele takich Puj było wykonywanych w mojej obecności. Za każdym razem przybywa duża fala i zabiera was do innej krainy.
Doświadczenia wielu takich krain stają się waszymi. One dają ogrom osobowości i otwierają nowe bramy radości. Najlepsze jest
czczenie w sercu. Jeśli zdjęcie, gdy się patrzy na to, umieszczone zostaje w sercu lub, po Pujy, jego widok trafia do serca,
wówczas ta radość, którą otrzymujecie tylko w tym czasie, może stać się wieczna i wciąż obecna.
Pokaż ten list wszystkim Sahaja Yoginom i wyślij jego kopie.
Twoja Matka Nirmala
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Sahaja Yoga – Wyjątkowe Odkrycie [tekst został przetłumaczony na podstawie artykułu napisanego przez Shri Mataji w 1979
roku] Człowiek w swoich poszukiwaniach radości i szczęścia ucieka od swojego Ja, które jest prawdziwym źródłem radości.
Uważa siebie za bardzo brzydkiego i nudnego, ponieważ nie zna swojego Ja. Ludzka istota poszukuje radości w pieniądzach lub
w posiadaniu, we władzy lub w ograniczonej ludzkiej miłości, a w końcu i w religii, która również jest czymś zewnętrznym.
Problem polega na tym, żeby skierować naszą uwagę do wnętrza. Wewnętrzny byt, będący naszą świadomością, jest energią.
Nazywam ją energią Boskiej Miłości. Cała ewolucja i manifestacja materialnej energii jest kierowana przez najwyższą energię
Boskiej Miłości. Nie wiemy jak potężna jest ta nieznana energia i jak nadzwyczaj jest troskliwa. Cicha praca świadomości jest
tak automatyczna, drobiazgowa, dynamiczna i precyzyjna, że uważamy to za coś oczywistego. Po Samorealizacji energia ta
ukazuje się nam jako ciche, pulsujące wibracje, przepływające przez nas. Ale my nie jesteśmy w stanie osiągnąć Samorealizacji,
ponieważ nie potrafimy ulokować naszej uwagi na czymś, czemu brakuje formy (na Bycie abstrakcyjnym). Zamiast tego,
błądzimy uwagą po formach zewnętrznych. Ale istnieje metoda, aby podłączyć się do Boskiej Energii – Sahaja Yoga. Na samym
początku muszę powiedzieć, że działanie Sahaja Yogi jest bardzo proste, aczkolwiek wewnętrzna praca jest dość złożona. Na
przykład, jeśli chcecie oglądać telewizję, to jest to bardzo proste. Ale wyjaśnienie inżynieryjnej techniki telewizora jest bardzo
trudne i wytłumaczenie jej jest skomplikowane. Aby nauczyć się działania telewizji, potrzebujecie wykwalifikowanego inżyniera,
który ją rozumie i może objaśnić jej działanie. Spróbuję wytłumaczyć Sahaja Yogę w najprostszy sposób, ale proszę, zauważcie,
że to jest naprawdę skomplikowane, jeżeli chcecie poznać szczegóły. Najlepszym sposobem na cieszenie się telewizją jest jej
włączenie i oglądanie. Potem możecie próbować zrozumieć inżynierię. Jako Matka mogłabym powiedzieć, że przygotowałam
dla was jedzenie. Dlaczego mielibyście zamartwiać się, jak to zostało zrobione? Jeśli jesteście głodni, powinniście zacząć jeść.
Ale jeśli w sumie nie jesteście głodni lecz ciekawscy, to co mogę zrobić? Nie mogę was, ani zmusić do jedzenia, ani sprawić
abyście zgłodnieli przez dyskusje czy wykłady. Pozostawiam to waszej mądrości oraz wolności, abyście odczuli tę tęsknotę.
TROCHĘ PODSTAW SAHAJA YOGI Słowo „Sahaja” (saha+ja) oznacza narodzony w was lub wrodzony. Cokolwiek jest wrodzone,
manifestuje się bez żadnego wysiłku. Stąd nazwa Sahaja Yoga dla mojego systemu, który jest bezwysiłkowy, prosty i
spontaniczny. Jest częścią Natury. Moglibyście go nazwać źródłem życia – żywotnością Boskości. Aby zrozumieć życie,
rozważcie przypadek czegoś co jest żywe – kiełkującego nasienia. Nasiono rośnie i staje się drzewem, rozkwita, a następnie
kwiat staje się owocem. Żaden ludzki wysiłek nie może zmienić procesu wzrostu od nasienia do drzewa. Ogrodnik może tylko
zatroszczyć się o wzrost drzewa. W ten sam sposób wzrost naszej świadomości, w celu dalszej ewolucji, odbywa się
bezwysiłkowo. Kiedy płód w macicy matki ma dwa, trzy miesiące, wiązka promieni świadomości emitowana przez
Wszechogarniającą Boską Miłość przechodzi przez rozwijający się mózg, aby go oświecić. Ludzki mózg swoim kształtem
przypomina pryzmat. Tak więc wiązka tych promieni pada na niego, ulega refrakcji (załamanie promieni) na cztery różne kanały,
które odpowiadają czterem aspektom systemu nerwowego. Są to: Przywspółczulny układ nerwowyWspółczulny układ nerwowy
(prawy)Współczulny układ nerwowy (lewy)Centralny system nerwowy (co nie musi być omawiane, ponieważ jest
obiektywne)Wiązka promieni pada na kość ciemiączka (na szczycie głowy zwanym Taloo), przebija ją w centrum i przechodzi do
rdzenia przedłużonego przez kanał Sushumna. Następnie, po opuszczeniu cieniutkiego jak nitka rdzenia przedłużonego, osiada
w trzech i pół zwojach w kości trójkątnej u podnóża rdzenia kręgowego (Mooladhar). Ta spiralnie zwinięta energia zwana jest
Kundalini. Subtelna energia wchodzi przez centrum mózgu (Sahasrara Brahmarandhra) i na swojej drodze w dół wytrąca
kolejnych sześć centrów. Materialną manifestacją tej subtelnej energii w kanale Sushumna w rdzeniu kręgowym, jest
Przywspółczulny układ nerwowy. Centra czakr są odzwierciedlone na zewnątrz rdzenia kręgowego jako sploty. Zaskakująco,
ilość splotów i pod-splotów na zewnątrz rdzenia odpowiada ilości czakr i ich płatków wewnątrz rdzenia kręgowego. Nauka
medyczna bardzo mało wie o tym układzie. Nazywa go autonomicznym układem nerwowym, co oznacza, że działa on sam –
spontanicznie. Na przykład, jeśli chcemy zwiększyć tempo uderzeń serca, możemy to zrobić poprzez wytężenie siebie
(aktywność współczulnego układu nerwowego). Ale nie możemy bezpośrednio zredukować pracy serca (aktywność
przywspółczulnego układu nerwowego). Przywspółczulny układ nerwowy jest układem, który jest jak pompa paliwowa, poprzez
którą wypełnia nas paliwo Boskiej Miłości. A kiedy rodzi się dziecko i pępowina zostaje przecięta, to w Sushumna (subtelny
kanał w rdzeniu kręgowym) tworzy się przerwa. Na materialnym poziomie można zobaczyć tę szczelinę pomiędzy splotem
słonecznym a nerwem błędnym przywspółczulnego układu nerwowego. Nazywana jest ona void (pustką) w systemie religii Zen i
Mayą (lub Bhav-Sagar) w indyjskiej myśli. Później, kiedy ego i superego wzdymają się jak balony i przykrywają nasz mózg w

najwyższym punkcie lewego oraz prawego współczulnego układu nerwowego, kość ciemiączka ulega zwapnieniu i
Wszechogarniająca Witalna Siła Boskiej Miłości zostaje całkowicie odcięta. W następstwie czego ludzka istota identyfikuje
siebie jako odrębną jednostkę i świadomość „Ja” (Aham) przewodzi. To dlatego człowiek nie zna swojej uniwersalnej
nieświadomości. Jego ego zrywa to subtelne połączenie. WITALNA ENERGIA Współczulny układ nerwowy używa żywotnej
energii. Istnieją dwa systemy: lewy i prawy. Dwa kanały, które przenoszą tę energię w subtelnej formie (w rdzeniu przedłużonym),
nazywają się odpowiednio Ida i Pingala. Układ prawostronny (po prawej stronie) zaspokaja nagłe zdarzenia aktywnej
świadomości (dodatkowe wysiłki i nagłe sytuacje). Lewostronny układ (w medycynie mówią, że pozostaje w uśpieniu) zaspokaja
umysł podświadomy psyche (libido). Te współczulne układy nerwowe nazywają się kanałem Słońca i kanałem Księżyca (Surya
nadi i Chandra nadi). Hatha Yoga pochodzi od słów Ha i Tha, co oznacza słońce i księżyc. Dzięki tej jodze można kontrolować
aktywność współczulnego układu, można użyć więcej zmagazynowanej energii lub na krótki czas całkowicie zatrzymać
aktywność współczulnego. Ale poprzez tylko używanie zgromadzonej energii nie osiągniecie wiecznego przepływu Boskości.
Poprzez kontrolę współczulnego układu możecie spowolnić tętno, a nawet zatrzymać serce na krótki czas. Możecie uzyskać
wszystkie fizyczne symptomy przywspółczulnego układu. Ale nie możecie aktywować przywspółczulnego układu, który jest
kanałem waszej prawdziwej jogi (spotkania z Boskością). Za pomocą Hatha Yogi możecie nawet kontrolować swój umysł. Ale
umysł zarządzany w ten sposób jest mocno uwarunkowany, aby wznieść się w kierunku Boskości. Można utrzymywać dobre
zdrowie i dobry umysł, aby być dobrym obywatelem w społeczeństwie, ale to nie jest jedyny cel w życiu. KANAŁ UWAGI Zarówno
współczulny (sympatyczny) jak przywspółczulny (parasympatyczny) działają na splotach, ale w opozycji wobec siebie.
Przywspółczulny układ rozluźnia sploty natomiast współczulny ściska energię poprzez ich ucisk. Jeden wypełnia żywotnością,
drugi ją zużywa. We przywspółczulnym układzie nerwowym (Sushumna) jest szczelina, natomiast w współczulnym nie ma (w
pępku). To jest przeszkoda sprawiająca, że wszystkie nasze poszukiwania – i wejście do przywspółczulnego – są do tej pory
bezowocne. To tak, jak trzy drabiny, dwie dotykają podłoża, podczas gdy centralna wisi w powietrzu. Tak więc, kiedykolwiek
staramy się wznieść w naszej świadomości, przechodzimy do układu współczulnego. Jeśli przechodzimy w kierunku prawej
strony, wchodzimy w aktywność, a to sprawia, że wzdyma się balon ego. W ten sposób czujemy się odpowiedzialni i aktywni. A
kiedy ta aktywność powiększa się ponad granice, to tak jak w rosnącym drzewie, którego korzenie nie wyrosły równe, istota
upada na ziemię. Nadaktywność współczulnego układu nerwowego powoduje napięcia, bezsenność i w końcu wszystkie
śmiertelne choroby takie jak rak. Choroby te spowodowane są ściśniętymi splotami, które zostały pozbawione energii. Jeśli
potraficie sprawić, aby przywspółczulny zdominował prawą stronę, to wtedy można zneutralizować efekty nadaktywności. A
wtedy wszystkie choroby i skutki spowodowane przez prawą stronę zostaną automatycznie uleczone. Lewostronny współczulny
układ nerwowy ma moc przechowywania wszystkiego co jest w nas martwe. Łączy was z magazynami podświadomego umysłu
i z kolektywną podświadomością (Bhootlok lub Paralok). Z tyłu mózgu, na samej górze tego kanału jest Superego, który jest jak
balon. Staje się on ciężki przez przechowywanie uwarunkowań umysłu poprzez libido (energia psychiczna wg C.G. Junga). Tak
więc, gdy napięcie jest duże, wtedy superego zostaje rozbite na wiele fragmentów. Jeśli wciąż nadwyrężacie się poprzez
uwarunkowania to formuje się fragment próżni zasysając kolejną martwą osobowość z kolektywnej podświadomości (Paralok)
do waszego superego. Tak więc, gdy w swoim dążeniu do prawdy zwiększycie wysiłki, ćwiczycie koncentrację, trenujecie umysł,
wymuszacie abstynencję, wymuszacie medytację lub całkowicie zniewalacie się przez emocjonalnie przywiązanie umysłu,
wtedy libido z pomocą naruszonego superego może podłączyć was do podświadomej kolektywności (Paralok) gdzie egzystują
wszystkie martwe dusze – złe, dobre lub święte. Te dusze zaczynają się poprzez was manifestować, a wy zyskujecie siddhis
[moce] lub dodatkowe postrzeganie pozazmysłowe. Właściwie te różne subtelne (martwe) osobowości dominują was poprzez
superego. NIEBEZPIECZNE TECHNIKI Jest jeszcze inny sposób, który bez trudu może zostać zastosowany przez wielu tak
zwanych nauczycieli. Metoda ta, za pomocą której obracają czakrę w kierunku libido, może umieścić was w waszej
podświadomości. Sprawi, że uczeń albo wejdzie w trans, albo zaakceptuje całkowitą dominację martwych duchów
wprowadzonych przez nauczyciela poprzez sploty. W pierwszym przypadku Sadhaka [uczeń] czuje się zrelaksowany, jego umysł
zostaje wyłączony. Ale po kilku latach praktyki, zdaje sobie sprawę ze swej słabości. Nie może zmierzyć się z rzeczywistością i
zaczyna intensywnie zażywać narkotyki. W drugim przypadku uczeń staje się kompletnym niewolnikiem nauczyciela i zaczyna
oddawać wszystkie swoje materialne dobra nauczycielowi, bez zrozumienia stojącej za tym logiki. Ci nauczyciele nigdy nie
wyjaśnią techniki, którą stosują, ani nie oddadzą nikomu innemu swoich mocy. W skrócie, wszystkie wysiłki w imię religii lub
niewłaściwe obchodzenie się z Kundalini przez tak zwanych zrealizowanych ludzi mogą tylko aktywować współczulny układ
nerwowy (lewy kanał Ida i prawy Pingala). Działania te nie mogą uczynić żadnego postępu w kierunku wprowadzenia do
wykorzystania przywspółczulnego (środkowy-Sushumna). Wszystkie moce hipnozy, takie jak moc materializacji (zniewolenie
mas dla pieniędzy lub sławy), moce wizjonerskie (Drishti Siddha), moce mowy (Vani Siddha), moce leczenia, transcendentalne

odczucia (moce wyłączenia umysłu), oddzielenie ciała, i wiele innych, są zazwyczaj znajdywane wśród tych, którzy praktykują
kontrolę nad duchami (Pret siddhi lub Smashan Vidya). Można udowodnić, że wszystkie tego typu moce są mocami zmarłych.
To nie są Boskie moce, ponieważ Boskość nie interesuje się materialistycznymi tematami. Ją interesuje tylko cud wewnętrznego
bytu i jego dalszy przejaw doprowadzający do ludzkiej ewolucji. Dlatego tym, którzy ulegają i zużywają swoją uwagę (Chitta) na
takie „siddhis” i tym, którzy gonią za materialnymi cudami trudno jest odnaleźć się w Sahaja Yodze. Zauważyliśmy, że tacy
ludzie, gdy konfrontują się z Sahaja Yogą, zaczynają dygotać i drżeć jak obłąkani. Jeśli, z wielkim trudem, taka osoba osiągnie
Samorealizację, to straci całkowicie zainteresowanie takimi mocami i ich demonstracją. Zostanie uwolniona od wszystkich
dodatkowych martwych osobowości, które ją zdominowały. Nie ma potrzeby przechodzić przez warstwy podświadomości, aby
wskoczyć do nieświadomości. Podświadomość jest końcem sama w sobie i gubi się po wkroczeniu w jej wymiary. Jej warstwy
umieszczone są pionowo. Jedyna bezpośrednia droga prowadzi przez przywspółczulny (przez Sushumna) – centralną ścieżkę
doprowadzającą was do Boskości (uniwersalnej nieświadomości) – poprzez Sahaja Yogę. Bardzo niebezpieczne jest
stosowanie mocy podświadomości, które mogą stać się niekontrolowane i torturować praktykującego oraz Sadhaka. Ci, którzy
chwilowo odczuwają korzyści, mogą doznać nieodwracalnego uszczerbku na ciele, umyśle. OBIECANY CEL Wszystkie religie
obiecały wewnętrzną ciszę po osiągnięciu stanu Samorealizacji – wewnętrzny cud subtelnej świadomości, a nie
materialistyczne oszustwo. Bhagavad Gita mówi, że staniecie się świadkiem (Sakshi Swarup) Boskiej gry. Wielu nowoczesnych
myślicieli także mówi o nowej świadomości. Zostało to opisane jako „świadomość bez myśli”, która doprowadza do kolektywnej
świadomości. Słyszymy o wielu proroctwach głoszonych przez starożytnych i współczesnych pisarzy, na temat ewolucji nowej
rasy super-istot ludzkich o unikalnej świadomości. To nie są już puste słowa. Dzięki odkryciu Sahaja Yogi możliwe jest
osiągnięcie transformacji ludzkiej świadomości na wyższe poziomy, obiecanej przez różnych proroków. Temat Kundalini nie jest
już kwestią wiedzy książkowej. Teraz możecie gołym okiem zobaczyć oddech Kundalini w Mooladharze. Możecie poczuć różne
czakry w rdzeniu kręgowym za pomocą palców. Dawniej wypełnienie luki w Sushumna było problemem nie do pokonania. Ale
odkryto, że luka ta może zostać wypełniona wibracyjną mocą Boskiej Miłości. Kundalini wznosi się majestatycznie jak matka,
pokonując najwyższy wierzchołek mózgu (Brahmarandhra), nie robiąc przy tym najmniejszego problemu dziecku (sadhaka).
Dzieje się to w ciągu ułamka sekundy, w krótkim okresie pomiędzy dwiema kolejnymi myślami. Oczywiście, jeśli kandydat jest
chory lub jego czakry są ściśnięte przez nadaktywność współczulnego układu nerwowego, wtedy Kundalini będąca matką
każdego osobnika, będąca uosobieniem miłości, wiedzy i piękna, wie jak pięknie przejawiać Swoją miłość, jak dać odrodzenie
swojemu dziecku bez sprawiania przy tym jakiejkolwiek krzywdy. Istnieje wiele opisów Kundalini ostrzegających nas przed
niebezpieczeństwem i zagrożeniami jakie niesie za sobą Jej poskramianie. Również wiele książek opisuje brzemienne w
skutkach lub przerażające doświadczenia budzenia Kundalini. Właściwie jest to spowodowane tym, że Kundalini nie uniesie się
bez Sahaja Yogi, tzn., jeśli ktoś nie będąc osobą zrealizowaną spróbuje Ją obudzić, to Kundalini nie opuści swojego miejsca; bez
właściwego zaproszenia staje się nieugięta i zezłoszczona. Dlatego współczulny układ wchodzi w aktywność. Kiedy posądza się
Ją o związek z seksem, wtedy Ona wysyła gorące fale do współczulnego układu nerwowego, który powoduje ściśnięcie lub
blokadę splotów i ścieżka Kundalini zostaje całkowicie uszkodzona. Czasem wchodzi się w zabawne gestykulacje lub traci
całkowicie świadomość zewnętrznego otoczenia. Ponadto, jeśli się niewłaściwie obchodzi z czakrami i Kundalini z powodu
ignorancji lub chciwości nauczyciela, szansa na realizację przez aspiranta może stać się bardzo niewielka, a czasem
niemożliwa. Umysł, który jest bardzo uwarunkowany, będący niewolnikiem samo-pobłażania lub egoistycznych działań i myśli,
będzie również bardzo powolnym środkiem lokomocji dla Sahaja Yogi. Nawet jeśli czytacie bardzo dużo o od-uwarunkowaniu,
możecie stać się jeszcze bardziej uwarunkowani. Jeśli próbujecie pozbyć się waszych uwarunkowań poprzez wysiłki, możecie
stać się bardziej uwarunkowani niż byliście. Od-uwarunkowanie jest możliwe tylko dzięki Boskiej Miłości. Głównym
„uwarunkowaniem” Sahaja Yogi jest to, że wasza wola i wolność są zawsze szanowane. W Sahaja Yodze osoba jest w pełni
świadoma i czujna, otrzymuje wewnętrzną ciszę i doświadczenie bez czynienia żadnych nienaturalnych ruchów. Osoba siedzi w
zupełnie prostej pozie, choć może również leżeć (Sahajasana or Shavasana). Oddychanie jest normalne lub spowolnione.
RELIGIA Religie są również wyrażeniami i doświadczeniami zrealizowanych dusz – proroków. Oni także mówią o wewnętrznym
bycie, ponownych narodzinach i o realizacji. Z początku, w Indiach próbowali zwrócić uwagę na wnętrze poprzez wprowadzenie
symboli jakie ujrzeli – nieświadomego, uniwersalnego bytu wewnątrz. Doprowadziło to do panteizmu i uwaga aspiranta utknęła
na symbolach (Sakar) i rytuałach, które zniszczyły główny cel. Inne rodzaje eksperymentów, mówienia tylko o abstrakcji
(Nirakar) doprowadziły do wielu innych religii, które skończyły jako dogmaty i „izmy”. Powód jest oczywisty. Mówienie o kwiecie i
miodzie nie może dać wam miodu, ale może tylko stworzyć dogmatyczne „izmy” w umyśle. Musicie być pszczołą, aby to
osiągnąć, tzn. musicie się odrodzić. To musi się wydarzyć w środku, abyście zwrócili się do wnętrza. To jest zbyt wielkie i
nieprawdopodobne osiągnięcie, ale czuję, że poszukiwania przez wieki przyniosły wspaniałe rezultaty. KONIEC ŚCIEŻKI Umysł

charakteryzujący się dziecięcą niewinnością, osiąga bardzo szybko rezultaty. Jakiekolwiek by nie były obciążenia umysłu, to jeśli
pragnienie jest uczciwe i poważne, wtedy aspirant prędzej czy później otrzyma Samorealizację. Po osiągnięciu tego stanu
wibracje zaczynają wypływać z kończyn. Zostało to opisane przez Adi Shankaracharya w jego dziele ”Ananda Lahari”. Wibracje
te są falami Boskiej Miłości, które mogą również wypełnić wewnętrzny byt innych osób i dać im takie samo doświadczenie
Samorealizacji. W ten sposób rozpoczyna się reakcja łańcuchowa. Jedno światło oświeca drugie. Fizyczne objawy są
następujące: Źrenice oczu rozszerzają się (działanie przywspółczulnego układu). Twarz staje się promienna, ciało lekkie,
wszelkie napięcia zostają całkowicie usunięte. Unoszenie się Kundalini może być ujrzane przez innych i odczuwane przez
aspiranta. Najpierw czuje się wyraźne pulsowanie na Sahasrarze (wierzchołek mózgu), a gdy to ustanie, wewnątrz i w całej
świadomości odczuwa się kompletną ciszę. Czuje się przechodzący przepływ łaski, schładzający całe istnienie. Gdy uwaga
przenosi się na subtelne, materialne przywiązania odpadają. Osoba stopniowo przestaje utożsamiać się z fałszem i
sztucznością. W materii widzi piękno, a nie wartość posiadania. W wiedzy, identyfikuje się z Prawdą i nie boi się mówić prawdę,
nie dogadza też sobie podwójnymi standardami życia. Przepływ jego miłości staje się spontaniczny, szczodry, bez cienia
przywiązania, posiadania lub chęci zwrotu. Staje się osobą bez wieku – głęboką osobowością. Teraz spójrzmy co się dzieje
wewnątrz. Uwaga świadomości przenosi się do wewnętrznego bytu (Kundalini). Tak jak nić (Sutra) przechodzi przez każdy
koralik naszyjnika, tak wewnętrzna świadomość (Kundalini) przechodzi przez każdą ludzką istotę. Jak tylko nasza uwaga
przeniesie się do naszej wewnętrznej świadomości, możemy przenieść się do Kundalini każdego. Zaczynamy odczuwać
charakter i pozycję Kundalini w innych osobach. Kolektywna świadomość zostaje ustabilizowana. Stajecie się uniwersalną
istotą. Po jakimś czasie nie będziecie potrafili powiedzieć kto jest inną osobą. Moc miłości jest tak wielka i dynamiczna, że przy
pomocy ruchu waszych palców możecie podnieść Kundalini u tysięcy. Staje się to dziecinnie proste. W ten sposób odbywa się
masowa ewolucja istot ludzkich. To są oznaki nadejścia Złotej ery Prawdy (Satya Yuga). Zapomnijmy o trudach jakie
cierpieliśmy w naszym poszukiwaniu w przeszłości. To jest bez znaczenia, jeśli niektórzy nie znaleźli tego wcześniej. Musicie
otworzyć swoje umysły i zrozumieć, że choć odkrycie jest bezprecedensowe, to nie czyni to żadnego poszukiwacza ani
poprzednika nieznaczącym. Choć pewne próby zostały podjęte, to jest bez znaczenia, jeśli w końcu odnaleźliśmy drogę. To jest
kolektywne osiągnięcie. Możliwe, że w chaosie Kali Yugi miało się to wydarzyć, a wielu z nas, tych którzy poważnie poszukiwali
przez wiele żyć, odrodziło się, aby dane im obietnice zostały wypełnione przez Boskość. Może byliśmy swoimi własnymi
poprzednikami. Na drzewie życia mogło być bardzo niewiele kwiatów, ale czas kwitnienia nadszedł teraz. Zapach pragnienia
zmaterializował się kolektywnie jako Sahaja Yoga. Wielu wskoczy do królestwa świadomości bez myśli, gdzie poznacie siebie i
zaczniecie utożsamiać się z waszą uniwersalną naturą. Ci, którzy zasłużą, otrzymają tron wewnętrznego bytu, który zarządza
niebem spokoju, oceanami boskiej miłości i najwyższej, wewnętrznej wiedzy, która jest bezgraniczna (Anand).

1973-0828, Shri Krishna Puja: Najbardziej Dynamiczna Moc Miłości
View online.
Shri Krishna Puja: Najbardziej Dynamiczna Moc Miłości, 28.08.1973, Bombaj, Indie ... przez Boga. Na przykład, jeśli znam tylko
swoją głowę, to nie wystarcza. Jeśli znam tylko moją szyję, to nie wystarcza. Jeśli znam tylko moje nogi, to nie wystarcza. Ale im
więcej wiem o sobie, tym bardziej dynamiczny się staję, tym bardziej ekspansywny się staję. I wszyscy wielcy, którzy istnieli - lub
wszyscy ludzie, którzy nazwani byli wielkimi - są wielcy, ponieważ oni żyli w wielu istotach ludzkich. Czuję to ciepło w
atmosferze, tak jak wy czujecie, ponieważ wiecie, że oni nie są obcokrajowcami, oni są waszymi braćmi i siostrami. Jest tak
wiele takich historii w Puranach, że... nie wymienię ich, ale kiedyś dwóch braci spotkało się w dżungli. Oni myśleli, że są wrogami
i chcieli ze sobą walczyć. Ale kiedy doszło do ciosów, nie mogli uderzyć siebie nawzajem. Potem wyjęli swoje strzały - strzały nie
działały. Byli tym dość zaskoczeni, i kiedy zapytali jeden drugiego: "Kto jest twoją matką?" - odkryli, że mają tą samą matkę. A
potem zdali sobie sprawę, że nie byli ani obcokrajowcami ani wrogami, ale zostali stworzeni z tej samej natury. Jaką słodycz,
jakie piękno dała im ta wiedza! I jakie bezpieczeństwo w zrozumieniu, że wszędzie na całym świecie mamy braci i siostry, którzy
istnieją w swojej wewnętrznej istocie, w swojej boskości, i jak jesteśmy związani razem tą miłością! Kiedy mówię o miłości,
ludzie myślą, że próbuję uczynić was słabymi - ponieważ ludzie myślą, że ci, którzy kochają, są słabi. Ale najbardziej dynamiczną
mocą na tym świecie jest miłość. Najbardziej agresywną mocą - jest miłość. Nawet my, kiedy cierpimy w miłości, wynika to z
naszej siły, że cierpimy, a nie z naszej słabości. Na przykład, był w Chinach nauczyciel, który uczył koguty jak walczyć. I
tamtejszy król tego miejsca, wziął koguty do tego nauczyciela i powiedział mu: "Proszę, naucz je walczyć". Po upływie miesiąca,
kiedy król poszedł zabrać te koguty, był zaskoczony, że koguty po prostu były ciche, nic nie robiąc. Rzekł do nauczyciela: "Co
zrobiłeś moim kogutom? Nie są wcale agresywne, one nie robią nic! Jak one zamierzają to rozegrać? Będą zawody, będzie
pokaz ich siły, i co my z tym zrobimy?" On odpowiedział: "Po prostu je weź". Wziął ze sobą te dwa koguty i umieścił je na arenie,
gdzie były inne koguty, które miały walczyć. Te dwa koguty bardzo grzecznie stały. Wszystkie pozostałe koguty zaczęły je
namawiać i torturować. A te po prostu stały patrząc na nie. Wszystkie inne koguty były zaskoczone ich zachowaniem i myślały,
że te są bardzo potężne. I wszystkie one pouciekały. Miłość, o której mówię, Boska Miłość sprawia, że jesteście nie tylko silni,
ale i dynamiczni. To jest największa, oświecona moc światła, jaką możemy sobie wyobrazić. Tylko wtedy, gdy miłość jest
otoczona przez wulgarność, gubi się w grubiaństwie, wygląda jakby była słaba i "w kajdanach". To jest czas uwolnienia
dynamicznej siły miłości, która może przewyższyć wszystkie złe moce świata. Kiedy ludzie dostaną swoją Realizację,
automatycznie ego odpada - w znacznym stopniu. Ponieważ mówicie, że wibracje przepływają; nie mówicie, że je im dajecie. Z
powodu zredukowania ego, zdarza się czasami, że czujecie, że cokolwiek chcieliście mieć, otrzymaliście to, i lepiej nie mówić o
tym. Kiedy jest jakiś sprzeciw skądkolwiek, unikajcie tego i pozostajecie z dala od tego. Nie chcecie stawić czoła przeciwnikom jakiejkolwiek negatywnej opozycji, czy to przez mowę lub przez... nawet przez złe metody. Uciekamy od tego, myśląc: "O Boże!
Jak mamy się z tym zmierzyć?" Wręcz przeciwnie, osoba która jest negatywna, przepełniona nienawiścią, staje się ... [słowo
Marathi?] nazywają to, oznacza osobę, która udaje kogoś ważnego. Taka osoba mówi... zaczyna rzucać wielkimi słowami. Myśli,
że jest ponad wszystkimi innymi, ona może oszukiwać cały świat. Bierze odpowiedzialność na siebie. Zakłada wielki ashram lub
jakieś wielkie miejsce, gdzie zasiada z całą swoją ignorancją, i zaczyna szerzyć swoją tak-zwaną wiedzę wśród ludzi. Poprzez
swoje metody sprawia, że ludzie są pod wrażeniem, i oni wszyscy padają mu do stóp. Podczas gdy [osoba] zrealizowana siedzi
cicho w domu, zastanawiając się, co ci głupcy robią. Ale teraz to nie jest czas, żeby zrealizowani siedzieli i zastanawiali się,
śmiejąc się z głupoty ludzi, którzy jeszcze nie są zrealizowani. Nawet nie litować się nad nimi, ale wyjść, wyjść z mieczem
miłości, aby zdobyć cały świat. To bardzo, bardzo istotne. Jeśli to Stworzenie ma zostać ocalone, to nie powinniście tego
przemilczać. Wszystkie mylne wyobrażenia o miłości, wszystkie przekłamania na temat miłości, należy porzucić. Trzeba
wiedzieć, że jest to moc dynamiczna. I ona nie pozwoli wam siedzieć wygodnie samemu ze sobą, ciesząc się pokojem i
błogością, kiedy reszta świata nie cieszy się z tego i jest rozgrywką w rękach geniuszy zła, którzy przyszli na ten świat, aby
zniszczyć, i wprowadzić szatańskie królestwo na tej Ziemi. Teraz skończyły się czasy, kiedy ludzie musieli cierpieć. Chrystus
cierpiał za nas. Oczywiście, Chrystus nigdy nie cierpiał, ponieważ On nigdy nie cierpiał. On nigdy nie płakał. Był jak te koguty,
bardzo potężna osobowością. Ale dzisiaj jest dzień, aby rozświetlić wasze pojęcie o własnej sile, która jest w was. Ci, którzy są
przyziemni, powinni martwić się o swój brak bezpieczeństwa, swoje problemy, swoje organizacje - ale nie dotyczy to ludzi, którzy
są zrealizowani. Mówiłam wam wiele razy - i dzisiaj także on przypomniał - że powinniście wiedzieć, że nigdy nie jesteście sami,
kiedy jesteście zrealizowani. Było wielu ludzi, którzy zostali zrealizowani, zanim się urodziliście, którzy istnieją, którzy pragną
wam pomóc w każdym momencie. W naszych shastrach [pismach świętych] nazywamy je chiranjivas [wieczne istoty], wy je

znacie. Są ludźmi, którzy są niranjanas [czyści, wolni od fałszu]. Jak on powiedział o Bhairavie i Hanumanie, wszyscy ci ludzie
istnieją, i oni czekają tylko na wasze zawołanie. Pewnego razu poszliśmy na rynek, i pojawił się problem z czymś. I był tam ze
Mną ktoś, uczeń... który także był ze Mną. Chciałam tylko zobaczyć, jaka będzie jego reakcja. Próbował spierać się z kimś,
powiedzieć mu o czymś. Powiedział Mi więc: "Mataji, chodźmy już teraz". Kiedy wyszliśmy ze sklepu, powiedziałam: "Co
zamierzasz z tym zrobić?" On odpowiedział: "Powiedziałem do Hanumany, żeby zatroszczył się o to". I praca została wykonana.
To jest przyziemne, ale się zdarza. Kiedy się nie uda [Shri Mataji może mieć na myśli "zawiedziesz"], możecie zostawić to
każdemu z nich, i będą musieli dobrze to załatwić. Ponieważ to wy jesteście na scenie a nie oni. To są ludzie w tle. To są
playbacki. Ale musicie otwierać usta; inaczej, jeśli oni zaczną myśleć, co powiedzą ludzie? Oni pomogą wam pod każdym
względem, ale jak dalece polegacie na swoim poczuciu bezpieczeństwa? Jak dalece polegacie na swoich właściwościach, na
swoim zrozumieniu siebie? Trwa wielka wojna. Nie jesteście tego świadomi? Niektórzy z was są. Niektórzy z was zdecydowanie
są tego świadomi, ponieważ mieli to doświadczenie walki z tym. To jest wielka wojna. Szczególnie teraz, gdy dziesięć
rakshasów [demonów] inkarnowało się. Żebyście byli tak słabi... Wciąż jesteście małymi dziećmi, bez wątpienia, ponieważ
macie swoją Realizację zaledwie od kilku dni. Ale jeśli chcecie, możecie bardzo szybko wzrastać. Możecie wyrosnąć na wielkich,
wielkich gigantów. Wszyscy możecie się rozwijać. Jedyna rzecz, to musicie zdecydować, że macie rozwijać się wewnątrz siebie.
Jest tak wiele rzeczy, które tylko wy odkryliście, dzięki którym osoba wzrasta. Mogę dać wam pokarm, ale musicie rozwijać się
sami. Gdziekolwiek zobaczycie negatywność, musicie wstać i powiedzieć: "To jest negatywność i nic innego, czy wam się to
podoba, czy nie". Przy tym, kochacie tę osobę, nie nienawidzicie. Mówienie tylko słodko, nie jest istotą miłości. Nie, czasami
matka nawet zbeszta dziecko. To nie znaczy, że go nie kocha. Jeśli to konieczne, musicie to powiedzieć osobie, że to jest
negatywność. Oczywiście, jeśli osoba jest zrealizowana, nie będzie miała nic przeciwko żadnej korekcie, ponieważ ona chce tej
korekty, ona wie, że musi to zostać skorygowane. Instrument musi zostać naprawiony. Ale na osobie, która nie rozumie, musicie
swoją miłość wymusić. Możecie wymusić tę miłość, wiecie to - siedząc tutaj. Wiele osób próbowało dawać miłość wokół
pewnych ludzi, którzy próbowali być złośliwi, i udało im się uzyskać świetne rezultaty. Ci ludzie zawrócili i przyszli z powrotem.
Tylko poprzez położenie ręki i skierowanie uwagi na tę osobę, poruszając tą ręką w ten sposób, miłość otacza i ta osoba wraca.
Nie ma wątpliwości, że istnieje negatywność i pozytywność, nic pomiędzy nimi, musicie pamiętać. Nie ma kompromisu między
tymi dwoma. Albo to jest światło i ciemność, lub jest to pozytywne i negatywne - zdecydowanie są dwie rzeczy, które walczą.
Tylko jedna rzecz, wasza wola - jest problemem w całym tym żarcie. To wasza wola jest szanowana, wasza wola jest całkowicie
szanowana. Jeśli macie wolę bycia gigantem, który kocha, możecie być. Pewnego dnia spotkałam się z psychiatrą, a on miał
bardzo zablokowane superego. Powiedziałam: "Co jest z tobą nie tak?" Odrzekł: "Moje dzieciństwo. Moje dzieciństwo, nie
mogłem dostać wiele miłości" Powiedziałam: "Teraz Ja tu jestem. Usiądź Mi na kolanach i weź tę miłość". Powiedział: "Chcę,
aby moja miłość płynęła, Matko. Chcę się otworzyć, całkowicie, bez jakiegokolwiek strachu". Powiedziałam: "Po prostu to
uruchom. Nie martw się, czy ludzie to źle zrozumieją, co ludzie powiedzą. To nic ważnego, co ludzie powiedzą, czy cokolwiek.
Dla miłości, satysfakcją jest tylko miłość, to, że kochacie inną osobę". Po prostu niech wasza miłość z was płynie i poczujecie, że
to działa. Po prostu zdecydujcie - "Będę kochać ludzi". I kiedy już to zdecydujecie, całe niebo, cała moc niebios padnie wam do
stóp. Uwierzcie Mi. Jeśli spojrzeć inaczej, jestem zwykłą gospodynią domową. Niektórzy ludzie zawsze mówią: "Mataji, jak to
może być?" Dlaczego nie? Jestem taka jak wy. Mam te same problemy, co wy. Ale jedyne co wiem, że jestem jedynie
ucieleśnieniem tej Boskiej Miłości, i bez niej nie mogę istnieć. W każdym momencie mojego życia niech miłość płynie, niech
płynie miłość. Każda fala mojego umysłu przekazuje miłość. A to sprawia, że jesteście absolutnie potężni. Jeśli czytacie...
Czytałam Devi Mahatmyam, że… oni mówią o rakshasie, który stanął przed Pierwotną Matką, Boską Matką i śmiał się z niej: "Ty
kobieto! Co ty możesz mi zrobić, jesteś kobietą! Co możesz mi zrobić?" A ona uśmiechnęła się do niego i powiedziała: "W
porządku, podejdź, zobaczmy". I jednym pociągnięciem, poderżnęła mu gardło. To bardzo wyraźnie pokazuje, że pozytywność
może podciąć gardło negatywności. W tym przypadku nie ma w tym himsa [przemocy]. Musicie pamiętać o różnicy pomiędzy
tymi dwoma. Jeśli negatywność zostanie przecięta a pozytywność wydobyta, to jest największa ahimsa [niestosowanie
przemocy] jaką możecie wobec kogoś zastosować. Widzieliście, co negatywność wyrządza ludziom; teraz wiecie, co jest
negatywne. Widzieliście, jak ludzie cierpią od duchów w nich. I tu oni też pragną być kochanymi na swój sposób, będziecie
zaskoczeni wiedząc to - jeśli naprawdę ich kochacie. Oni sami przychodzą do Mnie i mówią: "Daj mi zbawienie, Matko".
Przychodzą do Mnie tylko po to - czasami z wami - że powinnam dać im zbawienie. I jeśli obiecuję to, uzyskują ponowne
narodziny. Ale są rakshasy, rakshasy istnieją. Tak jak wam powiedziałem pewnego dnia, że Kali Yuga ułożyła piękny etap, i
należy odegrać wspaniały dramat - w którym Ravana musi kochać Sitę jak matkę, Kansa musi paść u stóp Radhy. Być może nie
wiecie, że Krishna chciał zabić Kansę [brata swojej matki], który w tamtym czasie był Jego wujem. Więc widzicie, takie uczucie
pojawiło się w Nim, [z powodu jego matki] że "w końcu jest moim bratem". [Shri Mataji może mieć na myśli "jej bratem"] Więc

poprosił Radhę, a Radha go [Kansę] zabiła - Radha, która kochała cały świat w tamtym czasie. Ona jest ucieleśnieniem miłości, a
zabiła Kansę - ponieważ tak miało być. Kiedy odgrywacie [swoje role] w rękach Boga, wtedy, jeśli chce zabić kogoś, to on musi
zostać zabity. Ale przede wszystkim musicie być całkowicie w rękach Boga. To jest tylko Jego miłość, który zabija to ciało. A
kiedy pieśni o ich sile i zwycięstwie są śpiewane - widzieliście to, jak wszystkie Moje czakry zaczynają pracować i wibrować.
Ponieważ siła tych zwycięskich dni wciąż trwa, i to będzie działać przez was. Ale co z waszym biednym instrumentem, który
porusza się powoli? Czas, w którym miłość musi rządzić, Satya Yuga, jeśli ma nadejść, to nastąpi poprzez wasze wysiłki, teraz.
Przed Sahaja Yogą, bez wysiłków. Ale teraz wszystkie wasze wysiłki są boskie. Cokolwiek robicie, współczulny [układ]
aktywujecie, dostajecie to przez przywspółczulny [układ] - w ogóle niczego nie robiąc. Ale sami możecie zobaczyć siebie, jakie
stawki są w to zaangażowane. Wy jesteście wybrani, poza tym, dlaczego tak jest, że jesteście jedynymi ludźmi, którzy dostali tę
Realizację i tak bardzo poszli do przodu? Niektórzy z was dostali to zaledwie kilka dni temu, a posunęli się bardzo daleko.
Czemu? Wy jesteście wybrani, i musicie wziąć to na siebie, być kanałami tej Boskiej Miłości, tej dynamicznej mocy, która
przekształci całą koncepcję nienawiści, na której wszystkie te narody i wszystkie te różnice są tworzone. Czasami to wygląda:
jak? jak to możliwe? Ale teraz minęły dni Gokul [miasto dzieciństwa Shri Krishny]. Myślałam o tym. O czasach, kiedy Krishna
grywał na flecie i spróbował swojej Sahaja Yogi na pasterkach i na pasterzach. Och, próbowaliśmy i próbowaliśmy, i
próbowaliśmy, w różnych żywotach! Nic nie działało. A teraz to klika jak iskra. Rozpocznie się reakcja łańcuchowa. Ale musimy
mieć mocne maszyny do przenoszenia tego. W przeciwnym razie bezpiecznik się wyłączy. Siła, która jest w was, jest
odczuwalna wyłącznie przez waszą uwagę. Jedyna rzeczą, którą musicie zrobić, jest odczuwanie swojej uwagi i odrzucenie
wszystkiego, co jest fałszem. Wszystko to jest fałszem, co widzicie w sobie, i będziecie wiedzieć, co jest fałszem i po prostu to
odrzucicie. Akceptujcie tylko prawdę, a prawda da wam tę moc bycia prawdziwym instrumentem, aby dźwignąć ten kanał, tę siłę
miłości. To nie powinno oznaczać, że macie być egoistyczni - nie możecie być, nawet jeśli spróbujecie. Nie możecie nikogo
skrzywdzić, nawet jeśli chcecie sprawić komuś kłopoty. Tak wielu z was wypowiadało się: "Mataji, dajesz to każdemu Dickowi,
Tomowi i Harry'emu". Nie mogę dać tego Dickowi, Tomowi i Harry'emu - to musi być mężczyzna, który poszukiwał, to musi być
kobieta, która poszukiwała w poprzednich żywotach. Powinniście wiedzieć, że cokolwiek macie, dostaliście to na własną rękę.
Tak więc ktoś może wyglądać jak Dick, Tom, Harry, ale on nie jest, on jest wielkim świętym. Wszyscy siedzący tutaj są świętymi.
To jest centrum i jądro świętości, gdzie płynie całkowita Boskość. Jedyne pozwólcie temu emanować z was. To jest Moc Boga, i
to nie jest wasza odpowiedzialność, aby się martwić, czy to będzie zrobione dobrze czy źle. Nawet jeśli myślicie, że może robić
złe rzeczy według moralnych nauk tego świata, w ostateczności wszystko będzie dobrze. Dlaczego Jarasandha miał zostać
zabity? Dlaczego Kansa miał zostać zabity? Dlaczego Ravana miał zostać zabity? Oczywiście, zabijanie wiele nie pomaga - z
czego zdałam sobie sprawę. Ponieważ wszyscy, którzy zostali zabici wracają znowu w siodłach. Ale nadal nie walczycie z tymi
okropnymi ludźmi. Po prostu walczycie z samym sobą. Po prostu obserwujcie samych siebie. Gdzie jesteście? Co robicie? Czy
jesteście w Boskości czy w przyziemności? Tylko pomyślcie o tym w każdej chwili, w każdej chwili medytacji. Pomyślcie o tej
chwili i dynamiźmie tej chwili. Ta kompletna moc, która wypełnia każdą chwilę, aby wejść w was. Przepłynie przez waszą
Sahasrarę wewnątrz was, i całkowicie okrąży wasze waszą istotę, i przekształci wnętrze w kompletną Chaitanya Shakti, pełną
Boską Moc. Pozwólcie Jej wejść, zaakceptujcie to. Przyjmijcie to bez obaw. Pozwólcie Jej wejść. W każdej chwili, w każdym
momencie czuwajcie. To jest bardzo niepewny czas, w którym jesteśmy gotowi. Mam tylko dwie ręce, widzicie to bardzo
wyraźnie. I choć Pan X mówi, że mogę zrobić wszystko, Ja mogę wszystko zrobić, ale nie mogę sprawić, żebyście wy działali.
Wasza wola będzie szanowana przez cały czas. Wszystkie inne sprawy mogą być otoczone troską z wyjątkiem jednego - że to
wy powinniście być idealną maszyną, doskonałym kanałem, doskonałym fletem, dla Mojego Pana, aby On zagrał tę melodię
miłości. To jest dla was, aby oczyścić wszystkie wasze siedem otworów. To jest dla was, aby oczyścić waszą pustkę i być
kompletnym wewnątrz sobie - a On zna Swoją pracę. On jest artystą. Ale wy jesteście instrumentem. I harmonijna muzyka z tak
wielu dusz, może wypełnić uszy tych złych ludzi, i może przeniknąć do ich serc i włożyć w nich miłość, i być może, że oni sami
porzucą swoje złe drogi i padną u stóp miłości. Krishna ma narodzić się dzisiaj w was. Pięcioletni chłopiec poszedł zabić Kaliyę
[monstrualny wąż, który żył w rzece Yamunie]. To Krishna ma narodzić się w was. Poszedł i usiadł na Sahasrarze Kaliyi i naciskał
swoimi stopami, i wszyscy ludzie widzieli ten wielki spektakl tańca Krishny na Sahasrarze Kaliyi. Krishna ma narodzić się w
waszej istocie. Kiedy jesteście Krishną, to Go nie widzicie. Wznieśmy się na poziom, który jest ponad słowami, ponad myślami,
do królestwa świadomości bez myśli, gdzie Boskość nas hojnie błogosławi. Ci ludzie zdecydowali dzisiaj, aby mieć puję, i wiecie,
co się ze Mną dzieje, kiedy celebrujecie puję do Mnie. Tak więc, z tymi wszystkimi problemami, którym stawimy czoła później,
chciałbym, abyście wszyscy mieli uwagę na pujy, aby w pełni to wykorzystać. Z tą pują otrzymacie ochronę Matki, na początek. I
Moje czakry, kiedy zaczynają się poruszać, dają wami szczególną Moc Miłości i błogosławieństw na wszystkich waszych
czakrach, i wypełnią je całkowicie. Więc chciałbym, abyście wy wszyscy - poprzez jakieś dwie osoby, które przyjdą to robić -

poczuli, że wszyscy to robicie, i możecie to poczuć w ten sposób dzięki jedności. I błogosławieństwa Mojej istoty przepłyną do
was automatycznie.

1976-0330, Gudi Padwa: Medytacja w świadomości bez myśli
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Gudi Padwa, Medytacja w świadomości bez myśli, 30.03.1976 Delhi, Indie Nie możemy medytować, możemy tylko być w
medytacji. Gdy mówimy, że będziemy medytować, to nie ma żadnego znaczenia. Musimy być w medytacji. Niezależnie od tego,
czy jesteście w domu czy też poza domem nie możecie być w domu i mówić: "Teraz jestem poza domem". Lub gdy jesteście
poza domem, nie możecie mówić: "Jestem w domu". W ten sam sposób poruszacie się w trzech wymiarach waszego życia emocjonalnego, fizycznego i mentalnego istnienia. Nie jesteście wewnątrz siebie. Lecz gdy już jesteście wewnątrz siebie,
znajdujecie się w świadomości bez myśli. Wtedy nie tylko tam się znajdujecie, lecz jesteście wszędzie, ponieważ to jest to
miejsce, to jest ten punkt, gdzie wy istniejecie naprawdę w czymś, co jest wszechświatowe… Stamtąd macie kontakt z Zasadą, z
Shakti, z Siłą, która przenika każdą cząstkę, która jest materią, przenika każdą myśl, która jest emocją, przenika każde
planowanie i rozmyślanie całego świata. Przenikacie we wszystkie żywioły, które stworzyły tę piękną Ziemię. Przenikacie w
Ziemię, przenikacie w Akasha [niebo, żywioł eteru], w Teja [światło], przenikacie w dźwięk. Lecz wasz ruch jest bardzo powolny.
Wtedy mówicie: "Ja medytuję", co oznacza, że przemieszczacie się przenikając z Uniwersalną Istotą. Ale nie poruszacie się sami,
wy tylko zrzucacie balast, aby się uwolnić od tego ciężaru, który nie pozwala wam się poruszać. Gdy jesteście w medytacji,
musicie pozwolić sobie na bycie w stanie świadomości bez myśli. Tam właśnie sama Nieświadomość, sama Achetana
zaopiekuje się wami. Zaczniecie poruszać się z siłą Ateeta. Nieświadomość wypracuje wszystko. Ona zabierze was tam, dokąd
chce abyście zmierzali. Starajcie się utrzymywać świadomości bez myśli przez cały czas. Starajcie się trwać w świadomości bez
myśli tak długo jak tylko możecie. Gdy jesteście w świadomości bez myśli, musicie wiedzieć, że jesteście w Królestwie Boga i
Jego ludzie, Jego porządek, Jego świadomość zaczną opiekować się wami. Nawet gdy dajecie wibracje innym ludziom
zauważyłam, że nie jesteście w świadomości bez myśli. Jeśli dajecie wibracje w świadomości bez myśli, nie złapiecie żadnych
blokad. Ponieważ wszystkie te istoty, które w was wchodzą, wszystkie te materialne problemy, które w was wchodzą, wchodzą,
gdy znajdujecie się w tych trzech wymiarach. Dzięki Sahaja Yodze otworzyliście wasze bramy do swoich własnych istnień.
Weszliście do swojego własnego królestwa, lecz nie utrzymujecie się tam. Wychodzicie stamtąd i ponownie wracacie, a
następnie usadawiacie się - ale to nie ma znaczenia. Nie powinniście czuć się zawiedzeni w związku z tym ani być sfrustrowani.
Bądźcie świadomi, że ludzie pracowali nad tym tysiące lat i nie byli w stanie odseparować siebie od samych siebie. Tylko wy
Sahaja yogini, którzy zostaliście stworzeni na wzór samego Shri Ganeshy, jesteście tak potężni, że możecie dawać Przebudzenie
i Realizację innym ludziom. Nawet jeśli macie blokady, zauważyliście, że macie moce. Nawet jeśli czujecie, że wibracje nie
pojawiają się, wiecie, że posiadacie moce. Możecie dawać Realizację innym. W waszej obecności ludzie otrzymują Realizację.
Ale powinniście być tą mocą całkowicie. Załóżmy, że jest coś nie tak z waszym samochodem. Ale dopóki on się porusza,
wszystko jest w porządku. Musicie go naprawić. Musicie korygować cały czas wszystkie swoje nastroje, które sami
spowodowaliśmy poprzez swoją głupotę, poprzez swoje pożądanie, poprzez swoją chciwość, poprzez tak wiele fałszywych
identyfikacji, które nieśliśmy ze sobą. Musimy mieć pełną uwagę na swoich słabościach, a nie na osiągnięciach. Jeśli wiemy,
jakie są nasze słabości, jesteśmy w stanie rzeczywiście przepłynąć ten dystans w lepszej kondycji. Załóżmy, że w statku
pojawiła się dziura, i woda przedziera się poprzez tę dziurę. Wtedy uwaga całej załogi, całego personelu łącznie z samym
kapitanem, będzie na tej dziurze, przez którą woda wpływa, a nie na czymś innym. W ten sam sposób, wy musicie być w stanie
czujności. Jest tak wiele pułapek zastawionych na Sahaja yoginów - zauważyłam to. Oczywiście, chociaż przeszłość jest
skończona, nawet przeszłość można przezwyciężyć. Także w teraźniejszości mają oni wiele aktywnych cieni z przeszłości. Na
przykład, gdy siedzicie w grupie jesteście ze sobą związani. Ci, którzy są uwikłani w jakiekolwiek wzajemne relacje, muszą
wiedzieć, że tego typu zaangażowanie nie pomoże im osiągnąć ich indywidualnego rozwoju. Każdy wzrasta indywidualnie,
pomimo iż jesteście wzajemnie kolektywnie połączeni i komunikujecie się. Ale wzrost duchowy jest indywidualny, absolutnie
indywidualny. Tak oto, niezależnie od tego, czy ktoś jest waszym synem, bratem, siostrą, żoną, kolegą, musicie pamiętać, że nie
jesteście odpowiedzialni za ich wzrost duchowy. Nie możecie im pomóc w ich wzroście duchowym. Tylko Łaska Matki i ich
własne pragnienie, ich własny wysiłek, aby porzucić to wszystko, co znajduje się w trzech wymiarach, pomoże im. Więc
kiedykolwiek pojawia się taka myśl, musicie wiedzieć, że nie osiągnęliście świadomości bez myśli w pełnym zakresie i dlatego
właśnie macie problemy, które są trójwymiarowe. Czasami w umyśle Sahaja yogina pojawi się jakaś emocja. To będzie uczucie
przygnębienia lub frustracji, i będzie on gardził samym sobą lub innymi. Obie rzeczy są tym samym. Zauważyłam, że niektórzy
Sahaja yogini czują dużą odrazę do innych. Nie powinniście długo odczuwać odrazy. Oczywiście, przez krótki czas możecie
odczuwać odrazę. To jest normalne. To jest taka faza przejściowa. Możecie także odczuwać odrazę do samego siebie, to może

się dziać w fazie przejściowej. Ale jeśli nadal to was kusi lub nadal w tym tkwicie, to oznacza, że uzależniacie się, czyli nie
jesteście w świadomości bez myśli, co znaczy, że jesteście w przeszłości, tworzycie z przeszłości solidny ciężar na swojej
głowie. W teraźniejszości wszystko jest przelotne. Wszystko, co nie jest wieczne, przemija. W teraźniejszości, to co jest wieczne
pozostaje, wszystko pozostałe odpada. To jest jak przemieszczająca się rzeka, która nigdzie się nie zatrzymuje. Ale
przemieszczająca się rzeka jest wieczna. Wszystkie pozostałe rzeczy zmieniają się. Jeśli jesteście w Odwiecznej Zasadzie,
wszystko to, co nie jest odwieczne, zmienia się i odpada, rozmywa się i przestaje istnieć. Powinniśmy zrozumieć naszą własną
godność, istotę nas samych. Przede wszystkim, musicie być świadomi, że wszyscy Sahaja yogini są tymi wybranymi. Oni są
ludźmi, których Bóg wybrał. W tym mieście Delhi są tysiące i tysiące ludzi. Na całym świecie jest tak wielu ludzi, że cierpimy w
związku z przeludnieniem, ale w Sahaja Yodze jest tak bardzo, bardzo niewielu ludzi. A jeśli jesteście wybrani jako pierwsi,
musicie uświadomić sobie, że jesteście fundamentami. Jesteście kamieniami, które powinny być położone pod fundament i
powinniście być silni, powinniście być wytrzymali, i dlatego konieczne jest, aby wszyscy z was, których jest teraz tak mało, którzy
są pierwszymi lampami, które przekażą światło innym lampom na tym świecie, musicie radować się siłą wieczności, siłą Boskiej
Miłości, siłą tej Uniwersalnej Istoty, którą jesteście. Właśnie tym jest medytacja. Więc gdy Sahaja yogin pyta Mnie: "Co
powinniśmy robić dla medytacji?" [Odpowiadam] Bądźcie w świadomości bez myśli, to wszystko. Nie róbcie nic. W tym czasie
nie tylko zmierzacie do celu lub Nieświadomość opiekuje się wami, nie tylko to się dzieje, lecz także wy emitujecie po raz
pierwszy Boskość do natury, do waszego otoczenia, do innych ludzi, którzy są poprzez Wszechświat połączeni z wami. Jedynym
mankamentem jest to, że jesteśmy przyzwyczajeni do jednej rzeczy, że musimy coś z tym zrobić i dlatego zaczynamy coś robić.
Medytacja jest najbardziej sahaja [spontaniczną] metodą. Następnie mamy modlitwy i mamy także puje. Jeśli modlitwy są
recytowane z głębi serca, z uczuciem pełnego oddania i prośby o to, co jest Odwieczne, będzie wam to dane. Tylko proście o to,
a resztą zajmiecie się krok po kroku. Wszyscy Sahaja yogini mają problem. Oni mają problemy w związku z ich przeszłością, w
związku z ich aspiracjami dotyczącymi przyszłości. Teraz, gdy macie problemy, w Sahaja Yodze nauczyliście się, jak je
przezwyciężać. Jest tak wiele innych metod poza medytacją, znacie je bardzo dobrze, więc musicie wiedzieć, co to za czakra,
gdzie jest Kundalini. A jeśli Kundalini została zatrzymana przez którąś z czakr, która nie działa, nie powinniście odczuwać
frustracji z tego powodu. Załóżmy, że wasz instrument lub wasz samochód zatrzymał się podczas podróży, jaki jest sens
frustrowania się z tego powodu? Musicie nauczyć się tej mechaniki. Musicie być dobrym mechanikiem i wtedy dacie sobie z tym
radę bardzo dobrze. Dlatego wszystkie techniki Sahaja Yogi muszą być przez was wyuczone i opanowane do mistrzostwa.
Jesteście w stanie to osiągnąć jedynie poprzez dawanie tego innym i uczenie się z korygowania ich oraz korygowania samego
siebie. Nic nie powinno was frustrować. To jest najgorsze, co może się zdarzyć. Jeśli poczujecie się sfrustrowani i
niezadowoleni z samych siebie, wtedy pojawi się problem. Musicie śmiać się z samych siebie i śmiać się z mechanizmu, który
utracił koło zębate. Gdy zaczynacie utożsamiać się nawet z tym instrumentem, to nie jesteście tam. Nie jesteście czakrami, nie
jesteście różnymi kanałami. Wy jesteście tą świadomością, jesteście tą siłą, jesteście tą Kundalini. Więc nie musicie martwić się
o te wszystkie rzeczy znajdujące się w niewłaściwym stanie. Jeśli one nie są w porządku, możecie to naprawić. Właśnie przed
chwilą zgasło światło. Jeśli światło zgasło w związku z brakiem energii, to jest to poważny problem. Lecz jeśli światło zgasło, bo
przepaliła się żarówka, och, przecież możecie ją wymienić, to wszystko możecie zrobić. Więc nie ma potrzeby zamartwiania się,
gdy wasze czakry są zepsute. Samo martwienie się lub frustrowanie się stanowi złe nastawienie do Sahaja Yogi. "Sahaja"
według innej terminologii oznacza także "prostą rzecz". "Sahaja" oznacza być "sahaja", aby to wytłumaczyć mogę przytoczyć
słowa Tulsidasa (Kabira): "Jaise rakha hu taise hi rahu" [utrzymuj mnie takim, jakim Ty chcesz abym był]. Tego typu postawa
kieruje waszą uwagę do wewnątrz, gdyż na zewnątrz ona jest samotna, pozostawiona psom, osamotniona. My nie przejmujemy
się tym, co jest na zewnątrz. "Będę takim, jakim chcesz - w ten sposób". I będziecie zdumieni, jak bardzo ładnie wszystkie tryby
zaskoczą. Możecie czasami nawet poczuć: "Powinienem osiągnąć pewien poziom", "Muszę zaśpiewać ten bhajan", "Muszę to
zrobić" a czasami nie jest to robione. Czasami przez pomyłkę coś nie jest zrobione tak, jakbyście tego chcieli. Musicie to
zaakceptować jako wolę Boga. To jest to, czego On pragnie. W porządku. Takie jest pragnienie Boga, a teraz jesteście
zjednoczeni z Jego pragnieniem. Jesteście tutaj w celu komunikowania pragnienia Boga na cały świat. A na tym poziomie, jeśli
zaczynacie mieć swoje własne pragnienia i pomysły w stosunku do samego siebie, to kiedy staniecie się pragnieniem Boga? To
zorientowanie na "ja" powinno odejść. To jest to, czym jest medytacja. Tam nie jesteście już więcej "ja" tylko "ty". Kabirdasi
(Kabir) napisał piękny wiersz na ten temat, że gdy koza żyje i kopie mówi: "Mee, mee", co oznacza "ja, ja". Lecz gdy ona umiera i
jej jelita są osuszone i zrobione są z nich struny, i jakiś święty zainstaluje je w "tutari", w instrumencie, który mają "ektari" [jedna
struna], jak to oni nazywają. I gdy uderza w nią palcami, to wtedy ona wydaje głos: "Tuhi, Tuhi, Tuhi", co oznacza "ty jesteś, ty
jesteś, ty jesteś". Oto jak powinniśmy "umrzeć" i jak musimy "zmartwychwstać". Wy to już zrobiliście, lecz Sahaja Yoga, jak wam
już wspomniałam, jest "kheer" [indyjski deser mleczny], lub jak to wy nazywacie, słodki deser ugotowany w garnuszku z surowej

gliny. "Kachche ghade ki kheer hai" [Deser kheer gotowany w glinianym garnku]. Tak oto ziemia z surowej gliny garnka jest
zmieszana. Ale wasza uwaga może być skupiona na "kheer", na mleku i możecie porzucić wszystko to, co jest związane z
błotem pochodzącym z garnka wykonanego z surowej gliny. To rozróżnienie jest spontaniczne. Ono tam jest. Wy to macie:
samo-aktualizację. Możecie odczuwać samego siebie. Wiecie, że tym nie jesteście. Zaczęliście opowiadać o swoich czakrach w
ten sam sposób. Lecz jedyną rzeczą, jedynym problemem lub jedynym defektem, który pozostał w Sahaja yoginie jest nadal to,
że pomimo iż on tam jest, jego uwaga jest skupiona na zewnątrz. Jest to jedyny defekt. Jeśli uwaga jest usunięta... ale jak [ją]
usunąć? To jest najważniejsze. To jest pierwsza rzecz. Jeśli mówicie: "Jak usunąć?", to oznacza, że utworzyliście trójwymiarowe
uwikłanie. Tego nie jesteście w stanie usunąć. To [już] tam jest. Jeśli wasza uwaga jest skierowana na zewnątrz, wtedy
powiedziałabym: "Nie, wasza uwaga ma iść do wewnątrz, jeszcze jej tam nie ma". Ale ona tam jest. Wy tam siedzicie. Ja tu
siedzę. Ale Moja uwaga jest skierowana na zewnątrz. Muszę tylko odczuwać siebie, gdzie jestem, i to wszystko. Niektórzy to
odczuli. Niektórzy to osiągnęli. Wy o tym wiecie w swoim otoczeniu, że jest kilka osób, które dotarły bardzo wysoko. Inną
metodą, którą stosujemy jest puja. Zauważyłam, że to działa bardzo dobrze na istoty ludzkie - puja, ponieważ to zaspokaja wiele
pragnień pochodzących z wcześniejszych nawyków, że wy czujecie, że coś z tym robicie. Następnie zaczynacie ofiarować to, co
myślicie, że Bóg wam dał - błogosławieństwa. Rishi i Muni odkryli, oni byli bardzo mądrymi ludźmi, odkryli, jak zadowolić Bóstwa,
jak zadowolić Matkę. Więc oni wam powiedzieli, tak samo jak to miało miejsce nawet za Mego życia, jak Ją zadowolić. Oni
mówią, że Ona jest "Stutipriya", co oznacza "Ona lubi wychwalanie". To nie jest tak. Lecz gdy wychwalacie kogoś z głębi serca, to
oznacza, że wy to akceptujecie i to jest czas, gdy czakry zaczynają tworzyć siłę, poprzez którą jesteście "wrzuceni", "wepchnięci"
do Królestwa Boga. Tak oto metody puj i metody modlitw oraz metody mantr były wynalezione przez wielkich mędrców Sahaja
Yogi, wielkich mistrzów Sahaja Yogi. I to jest tym wysiłkiem lub można to nazwać wysiłkiem bez wysiłku Sahaja yoginów, który
sprawia, że Moje ciało wytwarza wibracje, wydobywa ekstrakt z Mojego ciała, powiedziałabym. Oni sprawiają i to sprawia, że
"bezgraniczne" wyzwala się poprzez ograniczoną istotę. I to działa, te tryby zaskakują, zauważyłam to, to wypracowuje się
bardzo dobrze. Lecz wy wiecie, że po pujy jestem trochę zmęczona, ponieważ jeśli nie możecie tego przyjąć, tej Siły, Ja chcę
zasnąć i pozbyć się tych dodatkowych wibracji w "sushupti" [głęboki sen] poprzez wejście do Bezgranicznego Stanu. Jeśli
bylibyście w stanie otrzymać wszystko to, co emituję w równowadze, poprzez wasze puje, tylko wtedy to by bardziej pomogło.
To oznacza, że także gdy robicie puje, starajcie się to otrzymywać. Bądźcie w stanie bez myśli, gdy robicie puje, całkowicie
skupieni na otrzymywaniu. Lecz podczas pujy ludzie rozmawiają. Zauważyłam, że oni przemieszczają się. Już sama nie wiem,
jak to wytłumaczyć! To jest czas, gdy sączy się nektar, a wy po prostu otrzymujecie to w tym czasie z pełnym oddaniem. To się
sączy. Jeśli czujecie Moje wibracje z Moich czakr w tym czasie zauważycie, że nawet w jednej chwili malutkie kółeczka w Moim
ciele krążą w różnych obszarach, w różnych prędkościach, w różnych wymiarach. I nie wiem już, jak mam to wytłumaczyć, ale
zauważcie, że to tworzy melodię. Musicie to otrzymać i to stanowi indywidualną melodię, dopasowaną do każdej osoby. A kiedy
to otrzymujecie, to wyzwala w was ten stan nieskończoności. Więc podczas pujy musicie wiedzieć, że cała wasza uwaga
powinna być na otrzymywaniu. Dzisiaj jest bardzo wielki dzień Nowego Roku. Za dwa lata licząc od dzisiaj Satya Yuga
rozpocznie się. To jest wielki dzień w wielu aspektach, że dziewięć dni celebruje się po tym dniu w związku z nadejściem Matki.
To jest data, od której, muszę powiedzieć, Moi przodkowie zaczęli tworzyć kalendarz, i oni dostrzegli, że to jest ten dzień, w
którym Matka zaczęła tworzyć. I to jest ten dzień, w którym Ona utworzyła Ganeshę na początek. To było na etapie "Utpatti"
[pierwszy etap, geneza], Ona rozpoczęła swoją pracę tego dnia. Oto dlaczego oni uważają tę datę za początkową, ponieważ
zaczęto odmierzać czas od tej daty dawno temu. Dlatego ta data jest bardzo ważna i jeśli przekroczycie tę datę, wtedy jesteście
ponad czasem. Powinniście wejść w tę datę i wznieść się ponad nią. Powinniście wejść w waszą dharmę, w waszą religię, i
wznieść się ponad: "dharmateet". Musicie być tymi trzema gunami i wznieść się ponad nimi: "gunateet". Jesteście nimi trzema.
Lecz stopnie, na których stoicie powinny być w porządku lub te, które przekraczacie, też powinny być w porządku. Więc gdy
jesteście ponad, powinniście naprawiać te stopnie, które pokonaliście w jakiś sposób, to może być dokonane poprzez
medytację, puję, modlitwy. Ale najważniejszy, największy postęp zrobicie poprzez dawanie tego, co pochodzi z Wszechświata
poprzez waszą uniwersalną istotę. Wszyscy musicie poświęcić swoje życie Sahaja Yodze i dawać więcej i więcej. Wśród nas jest
kilka osób, które dały dużo, i dzięki temu one także wiele osiągnęły. Musicie dawać, mówić o tym, rozpowszechniać to i
przyprowadzać więcej ludzi, aby mogli to otrzymać. W przeciwnym przypadku, oni będą pozostawieni poza procesem ewolucji.
Nie ma czasu na wasze wątpliwości i rozmyślania. Nie marnujcie czasu na te wszystkie bezużyteczne czynności. Jeśli nadal
macie wątpliwości, lepiej poddajcie się. To jest najwyższy czas, aby włączyć się w ten proces. Zatem dzisiaj pragnę życzyć wam
Szczęśliwego Nowego Roku w podróży życia duchowego tego świata. Musicie myśleć o wszystkich Sahaja yoginach, którzy są
daleko od nas, i nasze myśli powinny przekazywać im naszą miłość i oni powinni uzyskać błogosławieństwa, tak jak wy jesteście
błogosławieni tutaj. Mam nadzieję, że te ważne dni, gdy Ja tu jestem, całkowicie poświęcicie się, swojemu wyzwoleniu,

dotyczącemu tych kilku zdań, które wam powiedziałam. I jakikolwiek program organizujecie, róbcie to w sposób "sahaj". Nie
powinniście nalegać na czas i koordynację. Cokolwiek pojawia się "sahaj", akceptujcie to. Niech was Bóg błogosławi.
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"Rola Języka". Delhi (Indie), 2 Kwietnia 1976. Mówiłam wam o tym, jakie to trudne być i Matką i Guru, gdyż te dwie funkcje sobie
zaprzeczają.A szczególnie jest to wyjątkowo trudne dla osoby, która jest odpowiedzialna za wasze zbawienie. Bycie Moksha
Dayini jest niezwykle trudne, ponieważ ścieżka ta jest tak wąska i pełna zasadzek,a każdy z was musi sam ją przejść. A jeśli
zboczycie w jedną czy drugą stronę to przydarzy się wam jakaś katastrofa. Obserwuję waszą wspinaczkę i widzę jak pniecie się
w górę dzięki sercu Matki i ręce Guru.A potem dostrzegam jak ludzie spadają. Próbuję im mówić: “Idź w górę”. Czasami krzyczę.
Czasami ich podciągam. Czasami kocham, czasem pogłaszczę. Sam wewnątrz siebie możesz osądzić jak bardzo nad tobą
pracowałam, jak bardzo cię kochałam. Sęk w tym, jak bardzo sam siebie kochasz. Mówiłam wam, że w przypadku Sahaja yogina
o wszystkim powinna decydować moc świadka. Moc świadka jest milcząca, ona nie mówi; jeśli jesteś osobą gadatliwą, to ta
cecha charakteru wiele ci nie pomoże. Musisz być w równowadze. Po raz pierwszy zaczęłam mówić w tej inkarnacji i nabawiłam
się kłopotów z gardłem, bo nie jestem przyzwyczajona do takiego mówienia. Jeśli o was chodzi, to ważne, żebyście nie mówili,
chyba że poczujecie potrzebę mówienia. I wtedy wystarczy tylko kilka zdań, zwięźle. Już wam wcześniej mówiłam, język jest
mistrzem wszystkich organów rozpraszających uwagę. Jeśli opanujesz swój język, w pewien sposób opanujesz je wszystkie
[organy]. Ponieważ wszystko musi być do przyjęcia. Na przykład patrzysz na kobietę, jeśli ona jest nie do przyjęcia, to nawet jeśli
będzie piękna, nie będziesz chciał na nią patrzeć. To on decyduje, język decyduje o osobie Jeśli chcesz coś zjeść, a nie będzie to
do przełknięcia, nie będziesz chciał tego jeść. Ono musi być smaczne. Tak samo myśl, też musi być do przyjęcia. Jeśli taka nie
będzie, nie będziesz chciał jej mieć. A więc czynnikiem decydującym jest język. Korzeń języka sięga do czakry Vishuddhi, która
kontroluje twoje ego i superego, lub można powiedzieć, że w pewnym sensie język znajduje odbicie w ego i superego. Poprzez
język, kiedy mówisz, można rozpoznać czy jesteś w rejonie ego czy superego. Ona to wyraża. Ona decyduje. Ale jeśli ją
rozumiesz, to wiesz jak sobie z nią poradzić. Ona jest twoim przyjacielem i Saraswati we własnej osobie rezyduje w twoim
języku. Kiedy będziecie wiedzieć, jak zapanować nad swoim językiem, wtedy Sahaja Yoga będzie mogła wznieść się o wiele
wyżej. Ponieważ, kiedy jako Sahaja yogini spotykacie się z innymi, oni widzą, w jaki sposób wypowiadacie się, w jaki sposób
jecie, jakie rzeczy są dla was do przyjęcia. To język decyduje. Jeśli jesteś naprawdę na wysokim poziomie rozwoju, będziesz
zdumiony, że kiedy gdzieś coś zjesz, język natychmiast to odrzuci. Jeśli to będzie coś złego, język tego nie przyjmie. Jeśli
dostaniesz jakiś tak zwany prasad a był on ofiarowany przez złego człowieka, to twój język natychmiast to odrzuci. Nie będzie w
stanie tego przełknąć. I nawet jeśli to jakoś przełkniesz,i zostanie to przepchnięte do żołądka, to język poinformuje mózg, że
trzeba to odrzucić, a mózg poinformuje żołądek, że trzeba to odrzucić. To będzie nie do przyjęcia. Akcja Vishnu w żołądku aż do
akcji Shri Krishny, którzy są tą samą osobą, są spowodowane osądem twojego języka. Musisz wiedzeć jak czysty i święty
powinien być twój język. Ale kiedy wymawiasz nim imię swojej Matki musisz wiedzieć, że musi on być najświętszy z
najświętszych. To jest bardzo ważne jak używasz swojego języka. Ci, którzy mówią obcesowo są tacy sami jak ci, którzy mówią
bardzo słodko w celu uzyskania osobistej korzyści. Jak wam mówiłam, język kontroluje ego i superego. Nawet jeśli Sahaja
yogini rozumieją, że tam, na Vishuddhi, jest się również świadkiem. A więc wasze moce świadka będą powiększać lub
zmniejszać się, w zależności od waszego języka. Oczywiście on kontroluje szesnaście pod-splotów. On również kontroluje
mięśnie oczu. Kontroluje wszystkie te mięśnie, kontroluje podniebienie, kontroluje zęby, kontroluje uszy. Uszy - słyszysz coś i nie
możesz tego kontrolować. A język możesz, ponieważ to jest rzecz, która wychodzi, wychodzi na zewnatrz. Poprzez uszy nie
możesz niczego dać innym. To jest ruch jednostronny.A język działa w obie strony, coś bierzesz i coś wyrzucasz. On ma
podwójne zastosowanie. To jest bardzo ważny organ i dlatego musimy dbać o swoje języki. Kiedy Kundalini się unosi, to
oznacza jedną rzecz, że twoja uwaga musi stać się subtelna. Od przyziemnej do subtelnej. Ale musi też stawać się coraz
subtelniejsza, a potem wznieść się ponad to. Uwaga przechodzi przez Agnyę tylko wtedy, kiedy staje się subtelna. Bo Agnya jest
jak oczko w igle. Więc przenika poprzez to do subtelności. Dzięki tej subtelności, twoja uwaga widzi wszystko, ale w subtelnej
formie. To jest dla ciebie nowe doświadczenie. To dlatego nie rozpoznajesz, czym to jest. W grupie Sahaja yoginów możesz być
świadkiem takich rzeczy, kiedy patrzysz uważnie i jasno. Widzisz osobę, której oczy nadal są rozbiegane. On jest Sahaja
yoginem, siedzi sobie i patrzy. Patrzy to tu, to tam, kto przychodzi a kto wychodzi. Oczywiście można powiedzieć, że jest on
nadal w przyziemnym stanie, chociaż jego uwaga podniosła się dotąd, bo Shri Mataji ją podciągnęła i ją podtrzymuje. Ale tego
samego człowieka nadal pociąga przyziemność. Więc nie przejmuj się nim. Ale nawet jeśli taka osoba ma teraz uwagę skupioną
w odpowiednim kierunku, powiedzmy jest uważna, bo nie można tego określić tak dokładnie. Nawet jeśli zauważysz taką osobę,
odkryjesz te dwie siły działające w bardzo subtelnej formie. Jedna siła to subtelne ego a druga to subtelne superego. Kiedy

stajesz się subtelny, nagle dostajesz również subtelne siły. Przyjrzyjmy się stronie ego. Zaczynasz czuć wewnątrz siebie, w
bardzo subtelny sposób, że nie rozpoznajesz, że to jest ego. Jest zbyt subtelne, żeby je rozpoznać. Czujesz, że teraz masz siły
uzdrawiania. Zaczynasz czuć, że teraz masz moce podnoszenia Kundalini. Widzisz jak to działa, porządkując wszystko.
Następnie zaczynasz czuć, że masz moce wyrażania siebie, ponieważ myślisz, że nauczyłeś się Sahaja Yogi i teraz znasz jej
istotę, i możesz o tym mówić. To subtelne ego rozwija się w tobie. A czwarty rodzaj subtelnego ego rozwija się, kiedy widzisz, że
druga osoba ma rozwinięte superego. To jest najbardziej niebezpieczne. Zdarza się, że niektórzy ludzie, których superego teraz
rozwija się, ponieważ poprzednio mieli guru, i poprzednie problemy, poprzednie ... widzicie, przez sposób, w jaki praktykowali
religię, jakieś błędy i całą resztę, z powodu tych błędów rozwija się ich superego. Widzicie, że coś się z nimi dzieje, powiedzmy że
Pan X odkryje, że superego w niego wchodzi, jakaś negatywność w niego wchodzi, więc jego ego rozwija się przeciwko temu,
taka siła. W subtelny sposób. On nazywa to pozytywną siłą, w jakimś sensie to jest pozytywna siła, ale on to robi bez umiaru.
Kiedy on przekracza tę granicę, wtedy decyduje się naciskać na superego innej osoby, na tym się potyka. On myśli, że robi dobrą
rzecz, oczywiście, w pewnym sensie to dobra rzecz, ale tylko do pewnego stopnia. Bo on potem staje się porywczy, robi uwagi o
innych. Mówi rzeczy, które ranią. I tak zaczyna się najsubtelniejszy moment. Do pewnego momentu jest to w porządku, do
pewnego stopnia, ponieważ powinno się pomyśleć co Ganesha i Jezus by zrobili. Chrystus nie miał nic przeciwko temu, żeby Go
ukrzyżowali. Co więcej, prosił o przebaczenie dla tych, którzy to zrobili. Ale jeśli ktoś dotknąłby Jego Matkę, użyłby swoich
Jedenaście Rudr i zabiłby ich. O to chodzi. Jeśli chodzi o Matkę, wtedy oczywiście, wasze ego i superego mają znaczenie. Ale
poza tym, jeśli one są skierowane na każdego Sahaja yogina, nie wiecie w którym kierunku się zwrócić, wtedy nie jesteście w
równowadze. Na przykład tacy ludzie, jeśli ktoś im coś zrobi, oni identyfikują się z Matką i myślą: "Nie, nie, on powiedział to do
mnie, czyli powiedział to samo Matce". Ale tak nie jest. Musisz wiedzieć, kiedy krytykują ciebie a kiedy twoją Matkę. To dwie
różne rzeczy. Dlatego mówiłam, że kryterium oceny jest Chrystus. Kiedy był ukrzyżowany, zaakceptował to, chociaż był tak
bardzo zjednoczony ze swoją Matką. A mimo to On umiał to rozróżnić. Gdy to ciebie krzyżują, nie jesteś Chrystusem, ale jeśli
ktoś powie coś przeciwko Matce to oczywiście. Spróbuj siebie zrozumieć, teraz obserwujesz siebie i cokolwiek mówię, ty siebie
obserwujesz. To jest dla twojego dobra. To jest sposób na odnalezienie gdzieś w środku tej osoby, która doznała inwazji
superego. Przede wszystkim inwazja superego jest bardzo, bardzo głęboka i subtelna, niezwykle głęboka. To wchodzi w ciebie w
taki sposób, że tego nie rozumiesz. O innej osobie, która pozornie jest bardzo pozytywna, myślą że jest zaatakowana przez
negatywność. Ale nie wie, że to on sam przekroczył swoją pozytywność w stronę samej negatywności. Gdy przekraczasz tę
granicę, to przechodzisz na tamtą stronę. Przekroczysz tę linię - przechodzisz na tamtą stronę. I natychmiast stajesz się
negatywny, kiedy tylko przekroczysz ten punkt i to jest Sahasrara, to jest Brahmarandra. Ponad Brahmarandrą, jeśli napierasz w
dół, wtedy przechodzisz na drugą stronę. I jesteś na łasce innych ludzi. A więc musisz siebie osądzić: "Witam panie X, jak się pan
teraz zachowuje?" Widzisz, wtedy natychmiast stajesz się świadkiem samego siebie. Można zobaczyć jak działa superego i
egou niektórych ludzi, czasami ego naciska na superego a czasami superego naciska na ego. Widywałam to. Nie wiedzą czy są
egoistami czy są zdominowani. Naprawdę nie wiedzą, nie mogą się zdecydować. Ponieważ to trwa cały czas chybocząc się
nieustannie. Dlatego mówię “Baith jao”, musicisz usiąść, uspokoić się. Sprawdź: “Czy jestem spokojny?” Obserwuj siebie.
Możesz nawet poczuć tę siłę, możesz poczuć jak siła przemieszcza się z tej strony na drugą. Kiedy poczujesz jak siła
przemieszcza się z tej strony na drugą, próbuj sprowadzić ją do środka. Kiedy jesteś w tym stanie, można powiedzieć, że ego i
superego są rozchwiane. Dzieje się tak, że w jednej chwili zaczynasz czuć się odrzucony, sfrustrowany, masz siebie dosyć: “Bez
sensu! Dość tego!”. W następnym momencie dominujesz siebie i innych. Mówisz innym, żeby się wynosili. “To jest złe, nie
podobał mi się ten człowiek, przyszedł ten gość i złapałem od niego, to czy tamto się stało”. Idziesz z jednej skrajności w drugą.
Nie taka jest droga do Sahaja Yogi. Sahaja Yoga. Saha-ja znaczy, że jesteś świadkiem. Saha-ja ma podwójne znaczenie. Słowem
Sahaja określa się zwykle coś prostego. Sahaj. Jesteś w metodzie Sahaj, tzn. jesteś świadkiem, obserwujesz. Spójrzcie na te
drzewa. Są tylko świadkami, nic nie mówią, po prostu są. To oznacza bycie obecnym. Po prostu być w tym momencie. Czy
jesteśmy tacy? Czy w każdym momencie radzimy sobie ze wszystkim? Jeśli tak, to nie będzie żadnych problemów. Masz
problemy organizacyjne, ponieważ nie jesteś świadkiem. Są dwa rodzaje ludzi. Jedni to ludzie, którzy mówią: "Za bardzo cierpię",
a drudzy mówią "Nie, to nie ja!". Te dwa typy się przeplatają. Ich nastawienie się zmienia, to jest absurd. Ale można wiedzieć, w
jakim momencie to zatrzymać i stać się milczącym świadkiem. Po minucie mówienia po prostu milczysz. To jest najlepszy
sposób, można powiedzieć, praktyczny sposób na życie, gdzie język jest milczący. O ile to tylko możliwe, milcz i obserwuj. Ale
niektórzy ludzie milczą i mają za złe, to jest najgorsza rzecz jaką możecie robić. Nie.Chodzi o to żeby milczeć i obserwować. Ani
nie obrażać się, ani nie planować jak zranić innych, bo wtedy nagle wychodzą z ciebie zdania, które są tak raniące, tak okropne i
pełne jadu, że zastanawiasz się “skąd to się wzięło? O Boże!” Tego rodzaju cisza jest zupełnie bezużyteczna. Cisza powinna być
jak rzeka, która płynie. Rzeka ma swoją głębię a płynie na powierzchni, pod jedną banderą. W takiej właśnie ciszy powinno się

być. Nie wymuszonej, ale takiej, która jest ciszą świadka. Nawet jeśli taka osoba mówi wewnętrznie, to jest się jednością z taką
ciszą i ona nieustannie cię wypełnia. I będąc świadkiem widzisz ciszę w każdym liściu, w każdym ruchu liścia. Liście nie mówią,
ale wyrażają. W taki sam sposób, ty nie mówisz, ty wyrażasz. Oczywiście, ludzie stoją wyżej od liści, ponieważ mogą mówić, ale
jeśli mowa ma stać się balastem, problemem, raniącym instrumentem, wtedy lepiej jest nic nie mówić. Kolejna rzecz, o której
yogini powinni wiedzieć, to to, że oczy są bardzo ważne dla Sahaja Yogi. Kiedy Kundalini podnosi się, następuje powiększenie
źrenic, widzieliście u dzieci jak ich źrenice są powiększone. One tylko patrzą na wszystko co się dzieje. Po prostu spoglądają w
zupełnej ciszy. Ciche patrzenie oczami. I to dlatego oczy są bardzo ważne. Musicie nauczyć się jak osadzić swoje oczy
wewnątrz siebie, w swoim sercu. Spokorniej w sercu, osadź swoje oczy w sercu. Mówię tak do was, ale nie wiem czy możecie to
zrobić. Nie wiem czy możecie, ale jeśli możecie, to będzie bardzo dobre podejście. Przyglądanie się, patrzenie na wszystkich,
patrzenie to tu, to tam, to wszystko są niedobre ćwiczenia dla oczu. To jest bardzo zły nawyk. Staraj się kierować swoje oczy
nisko, na ziemię, na Matkę Ziemię, i patrzeć na niższe partie ciała. Jeśli chodzi o twarze, gdybyście byli przygotowani do tego,
żeby obserwować twarze, to byłoby w porządku. Ale nie jesteście jeszcze na to gotowi. Najlepiej jest patrzeć na stopy ludzi. I
wasze oczy dotkną esencji ich korzeni, stóp, gdzie zaczyna się doznanie wznoszących się wibracji. I wtedy Kundalini lepiej się
podnosi. Właściwie ci, którzy mają problem ze słabym podnoszeniem się Kundalini, powinni myć swoje stopy i nacierać je
olejem, to jest bardzo dobry sposób. To dlatego Chrystus umył stopy swoim uczniom. Chciałabym móc to dla was zrobić, jeśli Mi
pozwolicie subtelnie, ponieważ cały brud jest w stopach i jeśli dotkniecie czyichś stóp swoimi oczami, jako Zrealizowani Ludzie,
większość ich brudu zniknie. I nie będziecie mieć z nimi za dużo problemów. To dlatego Chrystus umył stopy swoim uczniom.
Po to myjecie też swoje stopy, żeby brud z nich zniknął. Objaśniłam to w skrócie, ale jeśli chcecie zadać Mi pytania to pytajcie,
ponieważ widzę, że nadal Sahaja yogini nie wzrastają tak szybko jak by mogli. Bo podnoszenie Kundalini do tego poziomu to jest
Moje zadanie, ale zabieranie Kundalini z powrotem do waszej istoty to wasze zadanie. I wy to musicie zrobić. W języku Marathi
mówi się “Da adi karatza maga paiya” - zbudowałam dla was szczyt, kopułę i teraz ta kopuła musi być przez was
podtrzymywana. Doprowadziłam was do kopuły, lecz wy nie możecie jej zburzyć, tym, że jesteście sobą sfrustrowani. Co
osiągniecie przez bycie sfrustrowanym? Albo też frustrujecie się zachowaniem innych ludzi. Bądźcie milczącymi świadkami, jak
powiedział Sai Baba [z Shirdi], saburi, cierpliwość, to przyjdzie.
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Public Program, Dhyan Kaise Karein (Hindi) “Jak Medytować“ 29.05.1976, Bombay, Indie Mówiłam wam w Dadarze, że w Sahaja
Yodze najpierw musicie dojść do stanu Tadatmya [jedność z Bogiem] . Po Tadatmya można osiągnąć etap Samipya [zbliżenie
się do Boga] a potem Salokya [towarzyszenie Bogu]. Ale po osiągnięciu Tadatmya, zainteresowania danej osoby same się
zmieniają. Natychmiast po osiągnięciu stanu Tadatmya, z powodu tych doświadczeń, osoba nie ma ochoty na dojście do stanu
Salokya i Samipya. To znaczy, że kiedy zaczynają płynąć wibracje do waszych rąk i kiedy czujecie Kundalini innych ludzi i
możecie podnosić ich Kundalini, wtedy wasza chitta [uwaga] idzie w kierunku obserwowania Kundalini innych i rozumienia
własnej Kundalini. Chcecie obserwować swoje czakry i rozumieć czakry innych ludzi. Kiedy spoglądacie na niebo, możecie
zobaczyć - nawet przez chmury zobaczycie wiele rodzajów Kundalini. Ponieważ teraz, kiedy wasza uwaga jest na Kundalini,
czegokolwiek chcecie się dowiedzieć o Kundalini, cokolwiek chcecie zrozumieć, jakiekolwiek są wasze pragnienia, to będzie
wam ujawnione. Wasze zainteresowanie w Kundalini rośnie i wszystkie inne zainteresowania same znikają. Spróbujcie to
zrozumieć; kiedy wchodzicie w dorosłość, zostawiając za sobą dzieciństwo, macie zainteresowania swojego dorosłego życia;
swoją pracę, biznes, żonę, rodzinę. Tylko tym się interesujecie i wszystkie inne dziecięce zainteresowania odpadają, stare
doświadczenia bledną i wasza uwaga idzie w kierunku nowych doświadczeń. Albo spróbujcie to zrozumieć w taki sposób:
powiedzmy, że ktoś nie interesuje się muzyką, ale jakoś zaczął interesować się muzyką, muzyką klasyczną, wtedy nie będzie go
już cieszyć żaden inny koncert muzyki nie-klasycznej. Wasza sytuacja w Sahaja Yodze powinna być podobna. Jeśli chodzi o
wasze inne zwyczaje i zainteresowania, one rozwijały się stopniowo i były celowo pielęgnowane i dlatego te zainteresowania są
w was głęboko osadzone. Sahaja Yoga spowodowała waszą całkowitą transformację. Weszliście w stan nowej świadomości,
możecie teraz czuć wibracje i Kundalini innych, możecie dawać Realizację wielu ludziom, uzdrowiliście tysiące ludzi, zyskaliście
nową siłę i jesteście przez tę siłę odżywiani. Ale w tym wszystkim jest tylko jedno niedociągnięcie, a jest nim to, że nie
wykonaliście żadnego wysiłku i to wszystko stało się samo, bez wysiłku. Może z tego powodu, pomimo iż wielu ludzi dostaje
wibracje w Sahaja Yodze i również wznosi się do bardzo wysokiego poziomu, nawet wtedy ich uwaga nie stabilizuje się na
Paramatmie, Atmie, czy Kundalini i ponownie idzie w kierunku niewłaściwych rzeczy. Zapytaliście Mnie: "Co trzeba robić po
Realizacji?" Po otrzymaniu Realizacji trzeba dawać. To jest absolutnie konieczne, żeby dawać po otrzymaniu Realizacji, bo
inaczej otrzymanie [tego] nie ma żadnego znaczenia. I podczas dawania, trzeba tylko pamiętać o jednej rzeczy, małej rzeczy, że
to ciało, ten umysł [manas], ten intelekt [buddhi], - to znaczy cała osobowość, przez którą dajesz tę niezrównaną rzecz, że to
musi być bardzo piękne, twoja istota musi być bardzo czysta. Nie powinno być żadnej choroby w was. Nie powinno być żadnej
choroby. O ile macie jakąś chorobę - możliwe, że jest wielu Sahaja yoginów, którzy mają jakieś choroby. Przed przyjściem do
Sahaja Yogi martwiliście się i chcieliście, żeby choroba została jakoś wyleczona. Ale potem wasza uwaga nie jest na chorobie i
zaczynacie mówić: "Będzie dobrze, to nie ma znaczenia". I to jest niedobre. Jakikolwiek jest wasz problem, nawet najmniejszy,
możecie wyleczyć się kładąc rękę na tym miejscu, możesz utrzymywać swoją fizyczną stronę bardzo czystą. Nie trzeba robić
dużo. Tylko medytujcie i utrzymujcie siebie w czystości, utrzymujcie swoją fizyczną stronę w czystości. Jednakże dla was,
powiedziałam wam o jednej ważnej rzeczy. Jak powiedziano, każdy musi rano pójść do łazienki i umyć się. Podobnie, dla Sahaja
yoginów, to jest niesłychanie ważne, żeby robić footsoak przez co najmniej 5 minut przed pójściem do łóżka. Niezależnie od
tego, jak wysoko jesteście rozwinięci i być może nie łapiecie blokad - to nie ma znaczenia. Musicie robić footsoak przez co
najmniej 5 minut. Nawet Ja czasami robię footsoak (chociaż tego nie potrzebuję) po to, żeby moi Sahaja yogini przyswoili sobie
ten zwyczaj. To jest bardzo dobry zwyczaj. Wszyscy Sahaja yogini muszą robić footsoak przez co najmniej 5 minut, codziennie.
Wszyscy Sahaja yogini powinni zapalić świecę przed fotografią, stosować sindur [cynober], zanurzyć stopy w wodzie i siedzieć z
otwartymi dłońmi skierowanymi w stronę fotografii. Jeśli będziecie to robić, więcej niż połowa waszych problemów będzie
automatycznie rozwiązana. Cokolwiek by się nie działo, nie jest trudno wygospodarować pięć minut. Wszyscy powinni
posiedzieć tak przed pójściem do łóżka. To rozwiąże więcej niż połowę waszych problemów na czakrach. Musimy wstawać
wcześnie rano. Nasza Sahaja Yoga jest aktywnością dzienną, nie nocną. Więc trzeba wcześnie chodzić spać. Nie proszę was,
żebyście szli spać o 6-tej po południu, ale do 10-tej wszyscy muszą iść spać. Nie powinniście być na nogach po 10-tej. Musicie
wstawać wcześnie rano. Wcześnie rano, po kąpieli, trzeba usiąść do medytacji. Rano trzeba usiąść do medytacji. Tak jak w
naszym kraju zawsze wstawaliśmy wcześnie rano, myliśmy się i od wieków robiliśmy to całe nasze życia. Tak samo Sahaja
yogini muszą wcześnie rano wstawać i medytować. To jest kwestia wyrobienia sobie nowego nawyku. Ale widziałam, że wielu
ludziom trudno jest wstać o 4-tej lub 5-tej. Jest tego przyczyna. Dogłębnie przestudiowałam istoty ludzkie. Studiowanie ich daje

wielką radość. To bardzo interesujące widzieć, jak człowiek ucieka od siebie samego i kłóci się sam ze sobą. Całkiem ciekawe
jest widzieć, jak się usprawiedliwia i jak wystawia się na pośmiewisko. Niektórzy ludzie mówią Mi: "Matko nie możemy wstawać
wcześnie rano". Pytam, a kiedy poszliście wczoraj spać? O 12-tej. Ale zdecydowałem Matko, że będę wstawać o 4-tej. Tak to jest
niemożliwe. Musicie pewnego dnia iść wcześnie spać i wcześnie wstać następnego dnia. Wtedy zaśniecie wcześnie tego dnia.
Zróbcie tak przez 2 lub 3 dni i wasze ciało się do tego przyzwyczai. Kiedy wstajecie wcześnie rano, wasz umysł staje się bardziej
chłonny. I co więcej, o tak wczesnej porze świat jest niesamowicie piękny. Więc powiedziałam wam, jak to wygląda z punktu
widzenia ciała oraz, że musicie rano medytować. Ale jak medytować. Pomyślcie, jak medytować wcześnie rano. Najpierw
pokłońcie się w swoim sercu. Spokorniejcie. Jeśli ktoś myśli, że dużo osiągnął, albo myśli "jestem wielkim świętym", wtedy
przyjmijcie to za oczywiste, że jest straconym przypadkiem. Zaraz wyleci z Sahaja Yogi. Powinno się spytać o pozwolenie i
usiąść spokojnie przed fotografią z otwartymi dłońmi, i powinno się pokłonić się własnemu sercu z wielką pokorą. Trzeba
wielokrotnie prosić o wybaczenie. I nawet wtedy trzeba prosić o wybaczenie: "O Boże, jeśli popełniłem jakiś błąd przeciwko
Tobie, proszę wybacz mi i wprowadź mnie w stan medytacji". Potem modlimy się, wybaczamy wszystkim, którzy nas skrzywdzili,
a jeśli my kogoś skrzywdziliśmy, to prosimy "Boże wybacz nam". W tym czasie poczujcie czyste uczucia w swoim sercu i
wejdźcie w medytację. Medytujcie z zamkniętymi oczami. Nie powinno się pytać ile minut [trzeba medytować]. Zadawanie takich
pytań jest bardzo niedorzeczne. Nieważne, czy medytujesz 5 czy 10 minut. Przez 5 czy 10 minut powinno się medytować z
całkowitą jednością uwagi. Pokornie się pokłońcie i medytujcie. Ale przed medytacją, trzeba to dokładnie zrozumieć, przed
medytacją trzeba dać bandhan dla miejsca, gdzie będziesz siedzieć w medytacji. Dajcie też bandhan sobie, dajcie bandhan
swojemu ciału, dajcie sobie 7-krotny bandhan, dajcie bandhan temu miejscu, dajcie bandhan fotografii. To ma być zrobione nie
mechanicznie, jak to robi wielu ludzi, ale z pokorą i ze shraddhą [oświeconą wiarą], tak jakby robiło się puję. Nie róbcie dokładnie
tego co na pujy; ofiarowania itd.A po tym dajcie bandhan swojej ‘Mana’. Ale gdzie jest 'Mana'. Nigdy Mnie nie zapytaliście:
"Matko, gdzie jest mana?" Mana jest tutaj. Tu się zaczyna. To znaczy, że musicie dać zdecydowany bandhan dla czakr Vishuddhi
i Agnya. Trzeba dać bandhan dla Mana. Podczas dawania bandhanu, trzeba myśleć: "O Boże, pozwól nam być w Twoim
bandhanie, żeby nic nieprzewidzianego nam się nie przydarzyło". Pokłońcie się z niesłychaną pokorą. W tym czasie, po prostu
przyjmijcie, że jesteście w stanie świadka i jesteście odwiązani od wszystkiego. Zdystansujcie się do wszystkiego i medytujcie.
Jeśli będziecie tego próbować codziennie, stanie się to nawykiem. Z niesłychaną shraddhą trzeba medytować wcześnie rano,
może przez dziesięć minut albo pół godziny, nieważne jak długo. Podczas medytacji nie poruszajcie rękami. Tylko patrzcie na
zdjęcie i powoli zamykajcie oczy w trakcie medytowania i nie poruszajcie rękami. W tym czasie, jeśli jakaś czakra nie jest w
równowadze, można to skorygować tylko przez obserwację tej czakry, ponieważ jak powiedziałam, Boskie wibracje są rano
mocniejsze. Po oczyszczeniu swoich czakr, pomedytujcie nad swoją Atma-Tattvą. Skierujcie uwagę na swoją Atmę [Ducha]. Nikt
Mnie nigdy nie zapytał: "Matko, gdzie jest Atma?" Atma jest w naszym sercu, ale jej siedziba jest w naszej Sahasrarze. To
dlatego powiedziałam, żebyście pokłonili się swojemu sercu i położyli uwagę na swojej Sahasrarze i poddali się Atmie. W
myślach bądźcie poddani Duchowi. Co jest esencją Atma-Tattvy. Atma-tatva jest czystością. Można powiedzieć, że to całkowita
czystość Nirmali. Skierujcie na nią swoją uwagę. Ona jest zupełnie odwiązana. Nie jest przywiązana do niczego. Z powodu
swoich przywiązań, oddaliliście się od swojego Ducha. Medytujcie na Atma-Tattvie. Ta Atma-Tattva jest Miłością. Medytujcie
nad tym. To jest takie Wspaniałe - Atma Tattva jest Miłością. Powstało na tym świecie wiele religii, ale w żadnej z nich nikomu
się nie udało opisać Miłości. Miłości nie można opisać, ale Miłość jest tą siłą, która płynie z waszych rąk. To jest świadomość
‘Chetna’, którą ludzie znają jako świadomość. Ale nie wiedzą, że to jest Miłość. Myślą, że świadomość jest jak każda inna siła na
przykład elektryczność. Ale nie. Atma-Tattva jest Miłością. Wypowiadając jedno słowo, MIŁOŚĆ, uwalniacie się od wielu więzów.
Wszystko, co jest fałszywe, nieprawdziwe, jest przeciwne Miłości. Nawet, gdy kogoś zbesztacie i powiecie mu o Prawdzie,
okazujecie mu Miłość. Wy sami stajecie się Miłością [Prem], to dlatego tylko przez medytowanie na Prem-Tattvie docieracie do
Atma-Tattvy. Podczas medytacji nie ugrzęźnijcie na jakiejś jednej myśli. Jestem tą Atma-Tattvą. Jestem tą siłą Boga
Wszechmogącego. Możecie tak mówić. W ten sposób, już tylko przez wypowiedzenie tego 2-3 razy będziecie się czuli
błogosławieni, ponieważ mówicie Prawdę, wibracje zaczną płynąć od was z wielką siłą. Zatem, co trzeba robić w codziennym
życiu. W codziennym życiu, musicie wiedzieć, że ta siła wewnątrz was to Prem-Tattva [Zasada Miłości]. Cokolwiek robicie,
robicie to z Miłością, chyba że po prostu staracie się pokazać, jakimi jesteście wielkimi Sahaja yoginami. Kiedy zwrócę komuś
uwagę lub rozgniewam się na kogoś, wtedy widzę, że on obgaduje Mnie do innych Sahaja yoginów a potem on Mnie pyta:
"Dlaczego straciłem moje wibracje". Jeśli nie możecie powstrzymać się od robienia takich głupstw, wtedy lepiej będzie, jeśli
opuścicie Sahaja yogę. Tylko ci, którzy pragną coś otrzymać mogą zostać w Sahaja Yodze. On nie ma prawa dawać Mi
czegokolwiek, on może jedynie przyjąć to ode Mnie. Jeśli chce coś dawać, to może to zrobić, kiedy jego siły się rozwiną, wtedy
to będzie bardzo dobre. Ale dawać możecie tylko wtedy, kiedy jesteście w stanie absorbować. Dlatego najpierw nauczcie się

absorbować. Spróbujcie zobaczyć swoje wady. Dla własnej korzyści powinniśmy zobaczyć, co chcemy dawać. Dajemy miłość.
Czy pozostajemy w Miłości? Walczymy ze wszystkimi, kłócimy się ze wszystkimi, sprawiamy im kłopoty i myślimy, że jesteśmy
Sahaja yoginami. Nie powinniśmy żyć w tym fałszu. Powinniśmy widzieć siebie jak w lustrze, to znaczy powinniśmy siebie cały
czas obserwować. Kiedy mam coś na twarzy i powiecie Mi o tym, wtedy mogę to wytrzeć. W taki sam sposób powinniście
patrzeć na siebie i wycierać wszystko, co się co was przyczepi. Wasza codzienność powinna zostać rozświetlona.
Transformacja powinna być widoczna na waszej twarzy. Wasze zachowanie powinno być piękne. Miłość powinna z was płynąć.
Jeśli jesteście osobami bez Miłości, to nie jesteście Sahaja yoginami. Powinniście to wiedzieć. Staliście się Sahaja yoginami
nawet tego nie pragnąc, bez udowodnienia swojej wartości i Ja teraz was toleruję, i siedzicie tu dzisiaj. Jeśli nie możecie się
poprawić, to proszę wybaczcie Mi i przestańcie przychodzić do Sahaja Yogi. Tacy ludzie sami wyjdą z Sahaja Yogi w ciągu kilku
dni. Ci, którym brakuje miłości, ci którzy myślą, że są wysoko rozwinięci, są bezużyteczni dla Sahaja Yogi. Tacy ludzie powinni iść
do innych guru [fałszywych guru], którzy ich sponiewierają i dadzą im gorąco. Tu, w Sahaja Yodze musicie stać się instrumentem
Boga Wszechmogącego. Powinniście być niesłychanie pokorni, niesłychanie pokorni. Powinniście całkowicie poddać swoje ego.
Inni mówią, że trzeba robić sanyaas [wyrzeczenia], Ja mówię, najpierw pozbądźcie się swojego ego. Pozbądźcie się swojego
gniewu. Przez zrzucenie ubrania nie wyrzekliście się niczego. Wyrzeczenie oznacza pozbycie się gniewu, pożądania,
przywiązania, dumy, chciwości, zazdrości itd. pozbycie się tych shadripus [sześciu wrogów] nazywa się sanyaas – sanyast. Nie
mówimy tu o powierzchownym wyrzeczeniu. Powinniście być niesłychanie kochający i spokojni, kiedy macie do czynienia z
innymi. Powinniście mówić o Sahaja Yodze swojej rodzinie, dzieciom i przyjaciołom. Zmieńcie swoich przyjaciół i znajomych.
Oni [Sahaja yogini] są waszą prawdziwą rodziną. Powinniście z nimi rozmawiać. Oni [Sahaja yogini] powiedzą wam, że
weszliśmy w nowy świat, mamy nową świadomość wibracyjną. Kiedy podróżujecie, tak jak ktoś mi powiedział, że przyjechał z
Rahuri, że tak jak niesiemy swój osobisty bagaż podczas podróży, niesiemy również ‘teertha’, nawibrowaną Moimi stopami wodę
nazywaną ‘teertha’ i inne nawibrowane przedmioty takie jak kum kum itd. jeśli znajdziemy kogoś chorego po drodze, dajemy mu
‘teertha’ do picia. Kiedy ktoś mówi o religii pokazujemy mu fotografię Matki i mówimy mu o Matce i o tym, że Ona może dać mu
Samorealizację. Nanoszą na nich kum kum i pytają ich jak się czują, pokazują im Moje zdjęcie, mówią im o Mnie i że mogą
dostać Samorealizację z tego zdjęcia. Oni przez cały czas mówią tylko o Sahaja Yodze i myślą tylko o tym, jak by
zamanifestować Sahaja Yogę. Tak postępując odkryjecie w sobie głębię. Są też tacy ludzie, którzy przychodzą do Sahaja Yogi
tak jak odwiedza się świątynię, a zaraz potem odchodzą. Przez to zmagają się z negatywnymi skutkami. Zobaczycie tu ludzi,
którzy wcześniej byli bardzo chorzy, ale od kiedy otrzymali swoją Realizację, już nigdy nie zachorowali. Nigdy nie poszli do
lekarza po Realizacji. Ani nie brali żadnych lekarstw, i są też starsi ludzie, którzy przedtem zawsze chodzili do lekarzy i szpitali, i
przestali to robić po przyjściu do Sahaja Yogi. Jest wiele takich przykładów. Nie tylko to, ale oni również pomogli innym.
Przyczyna jest taka, że cokolwiek było im potrzebne w Sahaja Yodze do poprawy ich zdrowia, oni to robili i wyzdrowieli.
Powinniście się wszyscy spotykać ze sobą. Pomiędzy sobą, wszyscy jesteście lekarzami i pacjentami. Tak jak lekarze nie płacą
sobie wzajemnie za usługi, tak samo wy nie pobieracie wzajemnie opłaty, kiedy sobie pomagacie. Powinniście leczyć innych i nie
mieć nic przeciwko temu, żeby rozmawiać między sobą. Jeśli ktoś wam powie, że wasza Sahasrara jest zablokowana, wtedy to
jest powód do wstydu, bo to oznacza, że w Sahasrarze jesteście przeciwko Mnie. Wtedy poproście innych, żeby was skorygowali
i zastanówcie się jak doszło do zablokowania. Nie powinniście mieć nic wspólnego z nikim, kto jest przeciwny Sahaja Yodze.
Jeśli będziecie to robić to wasza Sahasrara będzie zablokowana. Nic do niego nie mówcie i powiedzcie mu, żeby on też się do
was nie odzywał. Powiedzcie mu, że spotkaliście go dzięki Matce i żeby był cicho. Jeśli będziecie nadal rozmawiali z tą osobą,
wtedy wasza Sahasrara będzie zablokowana i po kilku dniach przyjdziecie do Mnie i powiecie: "Matko mam raka". Jedna czy
dwie osoby to miały, ale teraz są wyleczone. Musicie wiedzieć, że rak jest chorobą Sahasrary. Jeśli chcecie być wolni od raka,
trzymajcie swoją Sahasrarę w czystości. Jeśli wasza Sahasrara zaczyna się blokować to wiedzcie, że to jest początek raka.
Powinniście zawsze utrzymywać swoją Sahasrarę w czystości, bo jeśli tego nie będziecie robić, to po kilku latach przyjdziecie i
powiecie, że rozwinął się rak. Więc czemu nie utrzymywać się w czystości już teraz. I nie tylko to, czemu nie pracować dla
Sahaja Yogi, dla której jesteśmy w Królestwie Boga? Jutro, gdy tacy ludzie będą wybrani z tego świata, którzy należą do
Królestwa Boga, wy będziecie tymi wybranymi. Dlaczego nie działać w ten sposób? Tracimy tylko czas, spotykając przyjaciół,
jedząc posiłki z rodziną, krytykując innych. Zostawmy to wszystko i ulepszmy swoje nawyki. Powinniśmy wieść takie życie, żeby
zapamiętano nas za to. Myślmy w taki sposób. Nikt nie powinien myśleć, że zostało mu tylko kilka lat życia, i że trudno jest to
teraz osiągnąć. Nie umieracie. Kiedy umieracie, rodzicie się ponownie i nadal to trwa. Więc czemu nie wyjdziecie z tego kręgu
[narodzin i śmierci], za rok albo jeśli chcecie, możecie to zrobić w ciągu tygodnia. Musicie tylko zdecydować raz na zawsze.
Możecie mieć niesamowite korzyści z Sahaja Yogi, tylko przez podjęcie tej jednej decyzji. W swoim sercu powinniście być
całkowicie poddani. Dotykanie Moich Stóp nie jest potrzebne, ale powinniście być Mi oddani w swoim sercu. Niektórzy ludzie

dotykają Moich Stóp, ale nie są poddani w sercu. Trzeba być całkowicie Mi oddanym z wnętrza. Jeśli jesteście całkowicie Mi
oddani wewnętrznie, wtedy wasza Kundalini jest ustanowiona na waszej Atma-Tattvie, tak jak płomień lampy, bez żadnego
migotania. Ale do tego trzeba być poddanym. W stanie poddania doświadcza się Radości, Błogości i Realizacji Boga. Sahaja
Yoga nie ma sobie równych, jest unikalna i specjalna. Proszę spróbujcie to zrozumieć i uczestniczyć w niej. Im bardziej
identyfikujecie się ze stanem Tadatma [jedność z Bogiem], tym bardziej lśni wasza Atma-Tattva. Nic nie jest ważne, tylko to,
żebyście wy sami stali się Światłem. Sugeruję tym, którzy cały czas oddają się bezsensownym działaniom, żeby tego zaprzestali.
Te rzeczy nie są dla nich. Mówię wam po raz ostatni. Proszę weźcie to pod uwagę i działajcie inteligentnie. Jest w nas wiele
złych skłonności, wiele negatywności. One sprawiają, że popełniamy złe uczynki. Działanie pod ich wpływem jest jak stawanie
się Szatanem. Od was zależy, czy staniecie się Szatanem, czy staniecie się Bogiem. Jeśli pragniecie stać się Szatanem, to jest
inna rzecz i Ja nie jestem waszym Guru. Ale jeśli pragniecie stać się Bogiem, wtedy Ja jestem waszym Guru. Jednak powinniście
ratować się przed staniem się Szatanem. Pierwsza rzecz, którą trzeba wiedzieć to to, że w czasie nowiu i pełni księżyca, zawsze
istnieje niebezpieczeństwo dla waszej lewej i prawej strony. Szczególnie w czasie tych dwóch nocy, w nów i pełnię księżyca,
powinniście bardzo wcześnie chodzić spać. Po śpiewaniu bhajanów, pokłońcie się przed fotografią, medytujcie, utrzymujcie
swoją uwagę na Sahasrarze i idźcie spać po zrobieniu bandhanu. To znaczy, że wchodzicie w nieświadomość w momencie,
kiedy wasza uwaga jest w Sahasrarze. Dajcie sobie bandhan i jesteście bezpieczni. Szczególnie powinno się tak robić podczas
tych dwóch nocy. W noc nowiu powinno się medytować do Shri Shivy. Powinniście zasnąć po medytacji do Shri Shivy - to znaczy
nad Duchem - i zupełnie Mu się poddajcie. W czasie pełni księżyca, medytujcie do Shri Ramy. W czasie pełni księżyca,
medytujcie do Shri Ramy i oddajcie się pod Jego opiekę. Słowo Ramchandra oznacza "kreatywność". Powinieneś całkowicie
oddać Mu swoje twórcze siły. Dlatego trzeba specjalnie o siebie zadbać w czasie tych dwóch dni. Jednakże w siódme i
dziewiąte dni księżycowych dwóch tygodni, [wg hinduskiego kalendarza "saptami" i "navami"] macie Moje specjalne
błogosławieństwo. Pamiętajcie, że jesteście szczególnie błogosławieni przeze Mnie w czasie tych dwóch dni. Specjalnie
wszystko przygotujcie tak, żebyście mogli porządnie pomedytować w te dni. Musicie kolektywnie medytować tylko w tych
miejscach, które zostały oczyszczone przez Moje Stopy [gdzie fizycznie byłam]. Nie powinniście kolektywnie medytować w
swoim domu zapraszając kogoś. Nawet ze swoją rodziną nie powinniście kolektywnie medytować. Powinniście kolektywnie
medytować tylko w miejscach, o których wam powiedziałam. Również nie powinniście długo dyskutować o Sahaja Yodze w
miejscu, którego nie dotknęły Moje Stopy. Ponieważ w takich miejscach, buce zaczną przez was mówić i zaczniecie między
sobą walczyć. Mówię o tym, bo nawet teraz nie jesteście wolni od szponów buców. Nie jesteście w stanie poczuć, kiedy wchodzi
w was buc i przejmuje kontrolę. Oto jak powinniście siebie chronić. Za każdym razem, kiedy wychodzicie z domu dajcie sobie
bandhan, zawsze bądźcie pod ochroną bandhanu. Jeśli spotkacie kogoś z zablokowaną Agnyą, dajcie mu bandhan, to może być
zrobione nawet za pomocą uwagi. Nigdy nie kłóćcie się z kimś, kto ma blokadę na Agnyi; to byłaby głupota. Jak można kłócić się
z osobą, która ma zablokowaną Agnyę i która jest bucem? Nigdy nie kłóćcie się z osobą z zablokowaną Agnyą. Nigdy. Po prostu
zgadzajcie się z nią we wszystkim. Mówcie: "Tak tak, masz rację". Bo kiedy mamy kogoś, kto jest mentalnie upośledzony to
mówimy tylko tak tak, masz rację we wszystkim co mówisz. Nigdy nie kłóćcie się z osobą z zablokowaną Agnyą. Nie
powinniście też kłócić się z kimś, kto ma zablokowane Vishuddhi. I nie zbliżajcie się do osoby, która ma blokadę na Sahasrarze!
Nie miejcie z nią żadnego kontaktu. Powiedz jej, żeby najpierw polepszyła swoją Sahasrarę. Nie wahaj się powiedzieć jej: "Twoja
Sahasrara jest zablokowana. Zrób z tym porządek". Sahasrara powinna być utrzymywana w czystości. Jeśli ktoś zaczął łapać na
Sahasrarze, wtedy ta osoba powinna natychmiast poprosić o pomoc innych Sahaja yoginów. "Zrób coś i oczyść moją
Sahasrarę". Jeśli ktoś ma blokadę na Sahasrarze i zwraca się do ciebie, powinieneś mu powiedzieć: “Jesteś moim wrogiem”.
Nigdy z nim nie rozmawiaj, tak długo jak ma blokadę na Sahasrarze. Jeśli chodzi o kogoś, kto ma blokadę na Sercu, powinniście
mu pomóc, jak tylko możecie. Dajcie bandhan jego sercu, połóż rękę na swoim sercu i zabierzcie go przed fotografię Shri Mataji.
Musicie zadbać o czakrę serca. Może się zdarzyć, że ktoś może mieć problem na czakrze serca. Musicie pomóc innym oczyścić
czakrę serca. Ale wielu ludzi nie ma serca! Są bardzo surowymi osobami. I nie możecie nic zrobić dla takich suchych ludzi,
nawet gdybyście chcieli. Więc trzeba zostawić ich w spokoju. Jednak jeśli sami do ciebie przyjdą i poproszą o pomoc, to doradź
im, żeby najpierw opuścili Hatha Jogę, i potem powiedzcie im, żeby porzucili inne nieważne rzeczy w życiu. Trzeba im
powiedzieć, żeby nauczyli się kochać innych, a jeśli nie potrafią kochać ludzi, to niech przynajmniej zaczną kochać psy, koty.
Kochajcie wszystkich. Kochajcie dzieci. Nigdy nie bądźcie agresywni wobec dzieci. Nie powinno się być agresywnym wobec
nikogo. Nigdy nikogo nie rańcie. Nikt nie powinien bić dzieci. Żaden Sahaja yogin nie powinien nigdy bić dzieci własnymi rękami.
Nigdy nie bij innych rękami, nigdy. Nigdy się nie złośćcie na nikogo. A szczególnie Sahaja yogini nie powinni się złościć. Powinni
bez irytacji, taktownie i inteligentnie stopniowo wszystko polepszyć. Nigdy się nie złośćcie. Musicie modlić się o to, jak powinno
wyglądać wasze codzienne życie Sahaja yogina. Trzeba o tym myśleć. Mówiłam wam [o tym] na wiele sposobów. Jak również o

tej organizacji, którą mamy ‘Anant Jeevan’ [Wieczne Życie], w której ośmiu do dziesięciu ludzi powinno się zebrać i pomyśleć co
trzeba zrobić. Wszyscy musicie się do tego przyłączyć i ofiarować do tego swoje usługi. Wszyscy ci, którzy jeszcze nie podali
swoich imion powinni je podać panu Pradhan, i zaczniemy kwartalnik, w którym będą wydrukowane Moje listy, wiadomości i
wykłady, oprócz tego, jeśli chcecie się podzielić swoimi doświadczeniami, zgłoście się i to też będzie wydrukowane. Ze
wszystkich doświadczeń jakie zbierzemy z całych Indii, niektóre z nich mogą też być wydrukowane. Więc jeśli macie jakieś
doświadczenia, piszcie do nich. Oprócz tego, jeśli potraficie napisać artykuł o Sahaja Yodze, to proszę napiszcie go i prześlijcie
do wydrukowania. W ten sposób powstanie kwartalnik, w którym będzie kilka artykułów w języku Hindi, kilka w języku Marathi,
kilka po Angielsku i kilka w Gujarati. I zaczniemy drukować albo we wszystkich tych językach razem albo po kolei w jednym
języku. Wszystko dzieje się powoli w Sahaja Yodze. Musicie się do tego dołożyć, załatwić prenumeratę i skorzystać z tego. Jeśli
macie jakieś pytania w tej sprawie, to pytajcie i postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Najpierw zaczynamy kwartalnik, który
później będzie miesięcznikiem, potem tygodnikiem i w końcu stanie się dziennikiem, ale na razie to będzie kwartalnik. Jeśli
macie jakieś pytania czy problemy, to proszę piszcie do Mnie na adres pana Pradhan. Proszę nie piszcie do Mnie wielu listów, bo
nie mam wiele czasu. I nie mówcie potem, że Matka napisała do niego a do mnie nie. Nie rozmawiajcie w taki głupi sposób.
Sahaja Yoga nie jest dla takich ludzi. Wiecie, że wasza Matka kocha was wszystkich jednakowo. Z pewnych przyczyn mogę nie
napisać do pewnych ludzi. Czasami Ona do was pisze a czasami nie. Czasami [nie] piszę do tych, o których wiem, że nie wezmą
Mi za złe, jeśli do nich nie napiszę. I nie będę się martwić o tych, którzy mają Mi za złe, że do nich nie napisałam. Przejmowałam
się takimi ludźmi i w rezultacie ci źli ludzie pozostali tacy sami i nigdy się nie poprawili, i sprawiali nam kłopoty. Wszyscy ci
którzy, z którymi byłam cierpliwa myśląc, że pewnego dnia się poprawią, nie poczynili żadnego postępu i pozostali niegodziwi,
nie nastąpiło w nich ani krzty przemiany i sprawiali nam ból. Dlatego zdecydowałam, że żaden człowiek nie powinien być
zniszczony w tej Kaliyudze. Nie będę męczyć żadnego człowieka. Dałam mu zupełną wolność i może pójść albo do piekła albo
do Boga. Dałam wam zupełną wolność. Jeśli ktoś chce iść do piekła, wtedy mówię pośpiesz się, żebym się od ciebie uwolniła.
Tak to również zaaranżowałam. Jeśli życzysz sobie iść do piekła, to też jest przeze Mnie załatwione, ale jeśli chcesz dotrzeć do
Stóp Boga, to też jest dla ciebie ułożone. Więc mówię wszystkim tym, którzy sprawiali Mi kłopoty, niepokoili Mnie albo męczyli
Mnie, że Moja cierpliwość się wyczerpała i teraz, jeśli ktoś sprawia Mi kłopoty albo nie daje Mi spokoju, muszę wyraźnie
powiedzieć takim ludziom, że nie mam z wami nic wspólnego i powinniście opuścić Sahaja Yogę. Takie elementy, w trakcie
opuszczania Sahaja Yogi, pokazują swoje prawdziwe oblicze i znowu sprawiają nam kłopoty. Ujawnia się ich prawdziwa natura.
Ale muszę wam powiedzieć, żebyście pomyśleli o swoim dobrostanie. Nie ma potrzeby, żeby za nimi podążać i iść do piekła.
Pomyślcie o swojej własnej pomyślności. Nie ma co kłócić się z kimkolwiek. Oni pozostaną tacy, jacy byli przedtem. Bardzo
trudno jest ich przetransformować. Ponieważ są źli. Ci, którzy są dobrzy, mogą na początku zachowywać się jak oni, ale ich
transformacja następuje bardzo łatwo. Niemożliwa jest przemiana tych, którzy są źli i zrozumiałam to. Wystarczająco dużo
próbowałam, ale tacy ludzie pozostają tacy, jacy byli. Nigdy nie można ich przemienić. Oni nigdy nie staną się mądrzy. Dlatego
nie ma potrzeby kłócić się z takimi ludźmi. Muszę was prosić, żebyście nie mieli nic wspólnego z takimi ludźmi. Oni powoli wyjdą
z Sahaja Yogi. Oni tu są, ponieważ chcą zniszczyć wszystko, co osiągnęliście. Powinniście chronić się przed takimi ludźmi.
Otrzymajcie swoje wibracje. Była taka osoba, która chciała dać nam dom. Ten pan przyszedł do Mnie i dostał Realizację. Ale po
Realizacji, ktoś do niego przyszedł. Ten odwiedzający powiedział, że w grupie Shri Mataji są przestępcy. On dostał swoją
Realizację, czuł wibracje i pomimo tego, uwierzył tamtemu gościowi. Potem powiedział: "Nie mogę dać wam mojego domu, bo
takie rzeczy zostały powiedziane..." Powiedziałam: "No dobrze, oddajcie mu dom" Biedny człowiek! Nikt nie chce teraz kupić od
niego domu i on na tym traci, dzwoni do Mnie codziennie: "Proszę kup mój dom. Przepraszam, wybacz mi". Powtórzyłam:
"Możesz sprzedać dom temu panu. Wolna droga". Teraz on narzeka, narzeka: "Shri Mataji jest na mnie zła". Wcale nie jestem zła,
powiedziałam: "Sprzedaj swój dom osobie, która mówiła ci te wszystkie rzeczy". Więc wszyscy ci, którzy myślą, że są bardzo
inteligentni, jeśli chcą iść do piekła, mogę im wystawić bilet do piekła. To wszystko jest pod Moją kontrolą. Wszyscy ci, którzy
pragną iść do piekła, mogą dostać ode Mnie bilet i jestem gotowa, żeby dać im ten bilet. Mogę też wystawić bilet wszystkim tym,
którzy chcą iść do Królestwa Boga. Kasjer może wystawić bilet do każdego celu, ale on poinformuje was, że jeśli pojedziecie w
tym kierunku nastąpi wykolejenie i natychmiast po dotarciu do celu, wasz... będzie zniszczony, nie ma stamtąd powrotu, nie
będziecie mogli stamtąd powrócić. Nie ma stamtąd powrotnego biletu. To dlatego was o tym informuję, ale nie muszę wam
dużo mówić o piekle, bo dobrze je znacie. Powiedziałam wam to wszystko po to, żebyście utrzymywali swój własny instrument
w czystości. I zawsze utrzymujcie wasze spojrzenie na wyższym poziomie. Nie patrzcie nisko, tylko wysoko. Musicie wznieść się
wyżej. Nigdy nie patrzcie nisko. Musicie wznieść się wyżej. Jestem z wami na każdym kroku, w każdym miejscu. Wszędzie.
Gdziekolwiek jesteście, w jakimkolwiek miejscu, jestem z wami, całkowicie, osobiście, z Moim duchem i Moim słowem,
całkowicie. To jest Moja obietnica dla was. Ale ci, którzy życzą sobie iść do piekła, zostaną tam wchłonięci. To też jest

załatwione. I dlatego bądźcie ostrożni. Wybierzcie wznioślejsze życie. Jadę teraz do Londynu, a kiedy wrócę, chcę zobaczyć, że
każdy z was powinien dać Realizację przynajmniej dziesięciu osobom. Zadzwońcie do innych, powiedzcie im otwarcie o Sahaja
Yodze. Nie bądźcie nieśmiali. Powiedzcie im o Sahaja Yodze, jaka jest pełna prawdy. To jest religia Prawdy. To jest prawdziwe.
Zbierzcie ludzi, gdziekolwiek ich znajdziecie, rozmawiajcie z nimi. Każdy z was powinien wziąć fotografię i każdy powinien
zostawić ją w dziesięciu domach. To bardzo dobry pomysł, żeby każdy się przyłączył i wziął dziesięć fotografii. Podarujcie te
fotografie w dziesięciu domach, tam gdzie będą one szanowane, gdzie będą one czczone i gdzie Sahaja Yoga będzie
zaakceptowana. Tylko w ten sposób możemy szerzyć Sahaja Yogę. Nie chcemy mieć dużo reklamy, bo kiedy tylko robimy
reklamę, wtedy brudni ludzie też są przyciągnięci i dobrzy ludzie nie przychodzą. Dlatego lepiej jest cały czas służyć Sahaja
Yodze i wzbogacić się duchowo w ten sposób. Niech was Bóg błogosławi. Moje pełne błogosławieństwo jest z wami. Moje
serce, umysł, i ciało są zawsze zaangażowane w służbę dla was. Nie oddalam się od was nawet na moment. Kiedykolwiek i
gdziekolwiek pomyślicie o Mnie tylko przez zamknięcie oczu, w tym momencie przybywam do was ze wszystkimi Moimi
Mocami, ‘Shankh, Chakra, Gada, Padma Garud layee siddhari’ [tak jak Lord Krishna przybył z Dwariki, ze wszystkimi swoimi
mocami - Shankh, Chakra, Gada, Padma, kiedy Draupadi go zawołała - tak samo Ja natychmiast przybędę]. Nie spóźnię się
nawet o moment, ale musicie należeć do Mnie. To jest bardzo ważne. Jeśli jesteście Moi, wtedy nie spóźnię się nawet o
moment. Stanę przed wami. Niech was Bóg błogosławi i da wam mądrość.
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1977.01.01 Duch (miejsce nieznane) Najcenniejsza rzecz jaką mamy wewnątrz siebie ... bezcenność waszego ducha ... jest
niemierzalna i dlatego jest określana jako coś o wiecznej wartości. Ponieważ on jest nieskończony, nie możecie go zmierzyć. O
Bogu Wszechmogącym mówimy, że jest Sat-Chit-Anand. ‘Sat’ znaczy ‘prawda’. Prawda, którą rozumiemy wg ludzkiej
terminologii, jest względna…, ale ‘sat’, o której wam mówię, jest absolutem, skąd wszystkie relacje się zaczynają. Podam
przykład, jak to zrozumieć. Można powiedzieć, że Ziemia dostarcza wszystkie rodzaje wód, oceany i rzeki. Ale Ziemia otacza je
wszystkie. Gdyby nie było Matki Ziemi, nie istniałby żaden z nich. Więc, możemy powiedzieć, że Matka Ziemia jest wsparciem
wszystkiego, co się na Niej znajduje. Ona otacza nas… Ona istnieje w atomach…. Ona istnieje w wielkich górach, ponieważ
elementy są częścią tej Ziemi. W ten sam sposób, Bóg Wszechmogący, Jego część ‘sat’ – ‘prawda’ jest wsparciem wszystkich
rzeczy, które są stworzone, lub nie są stworzone. Postarajcie się zrozumieć inny przykład. Jak ‘sat’, jest purushą, jest Bogiem,
który nie bierze rzeczywistego udziału w samym tworzeniu, ale jest katalizatorem. Przykład może być taki, że Ja wykonuję całą
tę pracę, Ja tworzę wszystko, ale Ja mam światło w ręku. Bez światła nic nie mogę zrobić. Światło jest wsparciem Mojej pracy.
Ale światło, w żaden sposób nie bierze udziału w tym co robię. W ten sam sposób, Bóg Wszechmogący jest tylko świadkiem, jak
światło. Poza tym Jego inną jakością jest Jego ‘chitt’, jest Jego uwaga. Kiedy ona jest wzbudzona, w sanskrycie jest na to
bardzo dobre słowo, ‘sphuran’, pulsuje, kiedy ona pulsuje, kiedy pulsuje Jego uwaga, wtedy On zaczyna tworzenie poprzez swoją
uwagę. I On ma trzecią jakość, którą nazywamy ‘anand’. Anand jest uczuciem radości, którą On otrzymuje dzięki swojemu
postrzeganiu, przez swoje stworzenie. Radością, którą On otrzymuje. Wszystkie te trzy rzeczy, kiedy są w punkcie zero, gdzie się
spotykają, wtedy stają się zasadą Brahmy. Gdzie te rzeczy są jednością. Gdzie jest całkowita cisza. Nic nie powstaje, nic się nie
manifestuje, tylko radość jest jednością z uwagą, ponieważ uwaga osiągnęła radość i wtopiła się w nią, a radość stała się
jednością z prawdą. Ta kombinacja trzech jakości rozdziela się i tworzy trzy rodzaje zjawisk. Anand, radość w Bogu, porusza się
[wraz] z Jego tworzeniem i z prawdą. Podczas gdy radość zaczyna poruszać się wraz z tworzeniem, tworzenie najpierw zaczyna
opadać od poziomu prawdy, do ‘asat’ nieprawdy. Od ‘sat’ do nieprawdy, do mayi, do iluzji. I w tym czasie zaczyna się Tworzenie
po prawej stronie. Zaczynają działać siły twórcze i w tym czasie, kiedy w wyniku tworzenia pojawia się radość, która jest po lewej
stronie, jest emocjonalną stroną Boga, ona także zaczyna stawać się mniej subtelna. Tworzenie staje się mniej subtelne i radość
z tego również staje się mniej subtelna, i ‘sat’ światło Boga, także staje się mniej subtelne, aż osiągną stan, gdzie jest, możemy
powiedzieć, całkowita ciemność tamoguny, pełne stworzenie kreatywności i istnieje uśpienie całkowitej granicy radości.
Jaśniej? Teraz zrozumiecie Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. Dlatego Chrystus powiedział: "Ja jestem światłem".
Ponieważ On reprezentuje ‘sat,’ światło Boga, a światło Boga staje się absolutnie przyziemne, uśpione, martwe, kiedy osiąga
siódmy stan stworzenia. Wszystkie te rzeczy idą coraz głębiej, stając się coraz mniej subtelne. To jest jedna część paraboli.
Teraz inna część paraboli rozpoczyna się, kiedy wstępujecie z powrotem do Boga Wszechmogącego. Ta przyziemność, teraz
stopniowo staje się coraz wyższa, coraz subtelniejsza i coraz delikatniejsza. W tym udoskonalaniu odkrywacie ostatecznie, że
światło działa na rzecz procesu ewolucyjnego. Stopniowo, mniej subtelne części zostają oświecone. Odkrywacie, że zwierzę
niższego rzędu, jest nie tak bardzo oświecone jak zwierzę wyższego rzędu. Stopniowo, nawet radość staje się subtelniejsza i
możemy ją nazwać piękną. Ludzkie radości są piękniejsze niż te u zwierząt. Więc radości także zmieniają swój przejaw, w tym
sensie, że zaczynacie widzieć coraz więcej, i pojawia się szerszy zakres radości... Na przykład, dla psa, piękno nie ma znaczenia,
przyzwoitość nie ma znaczenia. Więc kiedy osiągacie taki etap, kiedy rozwijacie się do poziomu istoty ludzkiej, jesteście ‘sat’,
które jest świadomością do tego stopnia, rozwijacie także swoją radość i do tego stopnia, rozwijacie także swoje twórcze
działanie. Teraz widzicie, jak twórczość Boga przechodzi do rąk człowieka… kiedy to się odwraca. Jak radość Boga przechodzi
do rąk człowieka i jak Jego światło idzie do serca człowieka jako Duch. To jest piękne. I na tym etapie, kiedy staliście się
człowiekiem, ludzie mówią, że istoty ludzkie mają duszę. Nie żeby inni nie mieli, ale światło zaczyna płonąć tylko w człowieku. Z
powodu tego światła, mówimy o religii, mówimy o Bogu, i mówimy o czymś wiecznym. Ale bycie istotami ludzkimi to stan
bardzo niestały. Ponieważ na tym etapie musicie skoczyć tylko trochę w tę stronę, kiedy zaczynacie skakać z tej strony na tamtą
stronę, to skakanie nie jest możliwe, dopóki świadomość nie osiągnie tego stanu, w którym stajecie się niezależni i w tej
niezależności odnajdujecie swoją własną chwałę. To jest ten stan, ponieważ chwała nie może być wasza, dopóki nie jesteście
niezależni. Tak długo jak jesteście niewolnikami albo jesteście w więzach czegoś przyziemnego, jak możecie się cieszyć tą
wieczną radością, która jest w was. Więc to wy musicie bardziej się odsłonić na tę radość, przez szersze otwieranie siebie
stajecie się subtelniejsi i czystsi, i wtedy czujecie tę radość. Kiedy już znacie tę kwestię, to po otrzymaniu Samorelizacji, do

czasu, gdy te trzy rzeczy zaczynają się łączyć, nie możecie czuć, że ustabilizowaliście się. Radość w was musi być odczuwana
przez waszą świadomość, w innym przypadku nie możecie tego czuć. Przypuśćmy, że nie macie oczu, jak możecie widzieć.
Gdybyście nie byli świadomi tego, że Mnie widzicie, jak byście Mnie czuli. Jeśli nie jesteście świadomi odczuwania Mnie, jak
możecie Mnie widzieć. Jeśli nie jesteście świadomi słyszenia Mnie, jak możecie Mnie rozumieć. A kiedy już ta świadomość
przychodzi do was, wtedy tylko radość się budzi w was, ponieważ tylko poprzez te subtelne odczucie świadomości, możecie
zaabsorbować radość. Tak jak teraz poczułeś to, kiedy powiedziałeś: "Och, cóż to jest za piękna rzecz", czułeś się bardzo
szczęśliwy. Czujecie radość z tego tworzenia, która jest obecna. A człowiek jest szczytem stworzenia. Ale tylko szczytowa część
jest tak mała, naprawdę jest mała, jest bardzo mała odległość, ona przechodzi w mgnieniu oka, a rzecz tylko w tym, że one trzy
muszą być połączone. I dlatego odkrywam, że nawet gdy otrzymacie Realizację, nie czujecie ciszy, ponieważ nie staliście się
światłem. Nie czujecie radości, ponieważ nie staliście się ‘anand’ [radością], która jest waszą lewą stroną. W każdej rzeczy jest
radość. Jako ludzie zaczynacie widzieć radości we wzorach. Widzicie korę drzewa, odkrywacie ją, widzicie wzory, nazywacie to
[niesłyszalne] nazywacie to szorstkością i gładkością, jej harmonią, zaczynacie dostrzegać w tej materii radość z jej stworzenia.
Ale teraz, po Realizacji, zaczynacie czuć radość stworzenia, tym szczytem stworzenia jest istota ludzka. I właśnie dlatego Sahaja
yogin musi zdać sobie sprawę, że jeśli próbuje być, powiedzmy, przyjacielski albo zainteresowany czy zaangażowany wobec
osoby, która jest na niższym poziomie, nigdy nie będzie czerpać radości z obecności tej osoby. Jedyne, co może zrobić, to
wznieść tę osobę wyżej na swój własny poziom i sprawić, by poczuła tę samą radość, którą wy otrzymujecie. Przypuśćmy, że
człowiek, który jest artystą, żeni się z niewidomą dziewczyną, jaki jest z tego pożytek? Ona nie może cieszyć się sztuką
stworzoną przez tego mężczyznę. W ten sam sposób, jeśli was obchodzi wasza rodzina, wasi krewni, wasi przyjaciele, pierwszą i
najważniejszą rzeczą, najwspanialszą rzeczą jaką możecie dać, to dać im Samorealizację, czyli radość swojego Ducha.
Otwórzcie ich na radość ich Ducha, który jest najcenniejszy. [niesłyszalne] I to jest powód, dla którego ludzie wahają się i oni...
oni kombinują i czują się zaniepokojeni. Oni... oni tracą swoją radość bardzo łatwo, w małej rzeczy, która przeminęła, skończone.
To jest jak ocean przed wami i Ja tam jestem, i chcę żebyście wszyscy do niego weszli i cieszyli się. To wszystko jest dla was,
całość została stworzona dla waszej radości. Musicie stać się coraz subtelniejsi. Marnujecie tutaj bardzo dużo czasu na bardzo
przyziemne sprawy, zauważyliście to. H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
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RADY DLA DUSZ ZREALIZOWANYCH
Spróbuję odpowiedzieć na większość zagadnień, które poruszyliście, ale muszę powiedzieć, że byłam bardzo szczęśliwa słysząc
większość pytań, ponieważ to pokazuje, że wasze zapytania stają się coraz to subtelniejsze, i macie już podstawową wiedzę o
czakrach, a teraz chcecie znać subtelniejsze formy. Pierwsze pytanie, jakie powinno zostać zadane, to: Jak czakry dostają się do
ludzkich istot? Kiedy? Na jakim poziomie życia? - ponieważ tak powinny brzmieć pierwsze pytania.
To pytanie jest czymś w rodzaju: „ Kiedy prymulka stanie się nasieniem?”, czymś w tym rodzaju, kiedy umiera ludzka istota – a
jak powiedziałam wam wcześniej, ona nie umiera w pełni – umiera tylko jej część, będąca głównie elementem Ziemi, a pozostała
część pozostaje. Reszta ciała znika i nie możemy jej zobaczyć, ponieważ nie jest kompletną ludzką formą. Zmniejsza swój
rozmiar, a Kundalini opuszcza ciało i pozostaje na zewnątrz ciała. Atma, Duch, również opuszcza ciało i pozostaje poza nim.
Struktura tego nowego ciała jest odmienna od naszej. Światło zostaje zgaszone i opuszcza ciało. W ten sam sposób, kiedy
umiera ludzka istota, Duch i Kundalini opuszczają ciało, ale pozostają wokół. Ta procedura, która następuje, jest fantastyczna.
To jest niewiarygodne, jak ciało znika i staje się nowymi elementami.
Ale przede wszystkim, zobaczmy, ciała, które pozostają w takiej formie, przechodzą do Pretalak ( świata duchowego ). Wtedy
stają się nasionami, lub stają się coraz mniejsze i mniejsze, i mniejsze, aż jedno ciało uformuje się w komórki jajowe i nasienie.
Jest to uformowane w jednym ciele. Nie wiem czy widzieliście dzielenie się chromosomów, jak to się dzieje? To jest całkowity
podział. Jeżeli chromosom wygląda tak, to miejsce ma kompletny, pionowy podział, całkowite rozdzielenie. Dlatego małżeństwa
i wybór partnerów, to wszystko, jest tak istotne. W przypadku zwyczajnych ciał dla Boskości to nie ma znaczenia; połączenia
mogą być dokonywane losowo. Na przykład komórka jajowa jednego łączy się ze spermą drugiego. To dzieje się na bardzo
niskim poziomie ewolucji; dzieje się to wśród ludzi będących na niskim poziomie rozwoju.
Przeważnie komórka jajowa odrzuca nasienie. Akceptuje to nasienie, które ma zostać zaakceptowane. Jest to minuta pracy. To
jest tak fantastyczne, aż nie do wyobrażenia. Nie mamy pojęcia jak Bóg to wypracowuje. To jest absolutnie niesamowite, że
komórka jajowa cały czas odrzuca spermę, która nie jest jej uzupełnieniem. Dlatego tak dużo komórek jajowych i nasienia jest
marnowane.
Tak więc możecie sobie wyobrazić, ze istnieje olbrzymia maszyneria, która to wypracowuje. Szczególnie u osób, które są
zrealizowane, kiedy rodzą się ponownie, wszystkie siły Boskości łączą się, aby dwie osoby spotkały się, odpowiednia komórka
jajowa z właściwym nasieniem, tak, że nie będzie problemu, jeżeli będzie to właśnie to odpowiednie spotkanie. A Boskość
zatroszczy się o te wielkie dusze.
Praca Boskości jest bardzo, bardzo fantastyczna i jest to poza ludzkim zrozumieniem, jak świadomość Boga troszczy się o
wszystkie najmniejsze rzeczy na świecie. Nie możecie zrobić nawet tak małej rzeczy jak przymocowanie tego do tego, dopóki
kładziecie na to ludzką uwagę. Możecie więc wyobrazić sobie uwagę Boga, który sadzi tak wiele nasion w Matce Ziemi i daje
wam tak olbrzymie drzewa! Mam na myśli, że dla was wszystko jest takie oczywiste, ale jeśli się przyjrzycie, ujrzycie tą
Fantastyczną, Dynamiczną Siłę stojącą za tym, która myśli, która wykonuje to tak perfekcyjnie. Ale my sądzimy, że to dzieje się
automatycznie, tylko tak możemy to znieść i Sahaja Yogę też tylko tak możemy znieść myśląc, ze to wszystko dzieje się
automatycznie.
Drugie pytanie brzmi: „Kiedy czakry będące w ciele zostały w nim osadzone?” One wciąż egzystują w ciele. Oczywiście wciąż są
korygowane, za każdym razem, gdy ciało się odradza i poszukuje od nowa. Kundalini również, za każdym razem, gdy się
odradzacie, obserwuje was, co robicie, jak rozwijają się wasze czakry, jak to się wypracowuje. I poprzez metodę równoważenia
was lub poprzez system parasympatyczny lub, możecie to nazwać nieświadomość uniwersalną, czakry są przywracane do ich

właściwej formy, właściwej kondycji, poprzez ewolucję.
Człowiek popełnia błędy. Czyni poszukiwania. Poszukuje od jednego miejsca do drugiego. Na przykład, może rozpocząć
poszukiwania w pieniądzach, następnie we władzy, miłości, mam na myśli miłość cielesną, lub może poszukiwać we wrażeniach
emocjonalnych, w sztuce, i w tego typu rzeczach. W końcu zrozumie, że nie były to prawidłowe poszukiwania, ponieważ nie był w
stanie osiągnąć tego stanu radosnej egzystencji. I wraz z tym poszukiwaniem, czakry rozwijają się i zaczynają rozumieć.
Musimy wiedzieć, że czakry są absolutnie żywymi istotami. Ponieważ, w momencie, gdy człowiek umiera, w tym czasie żadne
Bóstwa nie funkcjonują. Żyjący człowiek posiada czakry, które mają Bóstwa, wypracowujące różne funkcje czakr. I to jest
bardzo, bardzo subtelna praca, mogąca zostać nazwana odbijającymi lustrami, na różnych poziomach naszej świadomości,
gdzie Bóstwa umiejscowione w Pierwotnym Bycie, Viracie, mają swoje odzwierciedlenie, i raz obudzone, rozpoczynają
wypracowywać plany Boskości.
W niektórych istotach ludzkich, w czasie ich poszukiwań, czakry odkrywają, że człowiek lub przedmiot zmierzają do
ekstremalnych sytuacji, i ma to miejsce, gdyż ludzka istota posiada wolność wyboru. I w tej wolności zmierza do skrajności i
poprzez te ekstremalne działania czakry zostają uszkodzone. Podążanie do skrajności nazywamy „grzechem”. Bycie w centrum,
prowadzenie skromnego, prostego, zrównoważonego życia i uznawanie wartości jest najlepszym życiem. Ale kiedy zmierzacie
do skrajności, wówczas rozpoczyna się grzech. A grzech... w Biblii jest napisane, że „Zapłatą za grzech jest śmierć”. Tak więc
śmierć pojawi się. Właściwie śmierć nie ma miejsca, ale to co się wydarzy to to, iż część czakr zostanie uszkodzona. Może to
być fizyczna tęsknota, mentalna, emocjonalna, może być duchowa, może być cokolwiek. Jeśli wypracujecie niezrównoważone
rozwiązanie, wtedy czakry zostają uszkodzone w różnych punktach. W ten właśnie sposób wasze czakry zostają uszkodzone.
Czakry, w zależności od poziomu naszej świadomości, są w różnych stanach. Na przykład, dla lekarzy lub dla większości z nas,
jest wiadome, że mamy sploty w naszym ciele, wiemy, że mamy różne sploty. Mamy splot miedniczny, splot słoneczny, splot
aorty, splot sercowy, mamy splot szyjny, nerwu wzrokowego, mamy obszar limbiczny, do działania, przysadkę i szyszynkę, a
następnie mamy obszar limbiczny, w którym pewne punkty są aktywne. To wie każdy lekarz, ponieważ testowano obszar
limbiczny pewnych małp i odkryto, że gdy pobudzany jest obszar limbiczny małp przy pomocy elektryczności, one czują się
bardzo radosne.
Tak więc wszystkie czakry w ciele ludzkiej istoty odczuwalne są tylko jako fizyczne przejawy, tzw. „sploty”, w kanałach
przywspółczulnym i współczulnym. Wszystkie są połączone tak, że sympatyczny (współczulny) pochodzi z obu stron i tworzy
centralny kanał, i to jest przywspółczulny. Tak więc, to czy przywspółczulny wypracuje się dobrze, zależy od obu kanałów
współczulnych. Gdy równowaga zostaje naruszona, wtedy nierównowaga może zakłócić oba kanały, i kiedy jest kompletnie
zakłócona, wtedy kanały pracują bez niczyjej pomocy, i to jest tzw. ”wyzwolenie” od Bożej łaski.
Kiedy jest się całkowicie od niej „wyzwolonym”, wpada się w stan zwany rakshasas. Idzie się do piekła, do innego rodzaju
świadomości, gdzie nie ma uczucia, nie ma się świadomości sumienia. Nie myśli się dwukrotnie. Można zabić stu ludzi bez
żadnej nawet złej myśli. Traci się całą emocjonalną stronę oraz całą mądrość. To, co pozostaje , to własne ambicje i pragnienia,
i...?? Idzie się dalej, bez żadnych skrupułów, bez połączenia z Boskością ani z własną dharmą.
Czakry są więc bardzo ważne dla nas , ponieważ, przede wszystkim, dają nam równowagę w naszej codziennej egzystencji. Dają
nam.....(przerwa w nagraniu)...Boga, i możemy myśleć o subtelnych i abstrakcyjnych rzeczach. To wszystko przychodzi dzięki
pomocy czakr. Gdy pytacie Mnie, czy zwierzęta posiadają czakry – tak, posiadają. Ale nie istniejące oddzielnie, czasami są
pomieszane, nie oddzielone od siebie, czasem nie otwarte, ponieważ ich proces ewolucyjny nie został jeszcze ukończony. Ale
widziałam niektóre zwierzęta z obudzoną Kundalini będące zwierzętami zrealizowanymi, widziałam to. Tak więc możliwe jest, że
zwierzęta mogą być dużo bardziej dharmiczne od człowieka. I to jest czasem zadziwiające, jak zwierzęta mogą lepiej rozróżniać
od człowieka. Pomijając to, zwierzęta są poddane Bogu i to, co je podtrzymuje, jest wytwarzane przez nie; one nie muszą o tym
myśleć. Na przykład pies jest psem, kot jest kotem, a tygrys tygrysem. Tylko człowiek może być psem, może być skorpionem,
może być wężem, i może być też świętym. Tylko w człowieku możliwe jest znalezienie tych wszystkich zwierząt istniejących
obok siebie, i w pewnym momencie one mogą wyjść, i możecie być zdumieni sposobem w jaki wyskoczą i zaczną szczekać na

was! Tym są ludzkie istoty, ponieważ czymkolwiek były w przeszłości, to jest w nich; jakimikolwiek zwierzętami byliśmy, jest to
wewnątrz nas. Wszystko jest tutaj, ale czymkolwiek chcemy być, to także jest tutaj. I cokolwiek chcemy osiągnąć, to także jest
tutaj.
Dla ludzkich istot istnieje przyszłość, przeszłość i teraźniejszość, ale dla Boga nie. Dlatego dla Niego planowanie, organizowanie
i aranżowanie jest bardzo łatwą sprawą, ponieważ gdy nie macie takich rozróżniających rzeczy, wówczas organizujecie rzeczy
dużo lepiej. A Jego metody wynikają z Jego własnej świadomości, statusu, wszechmocy; to jest po prostu Jego natura, On taki
jest, iż jest w stanie zarządzać bardzo dobrze .A wy nie potraficie tego wyjaśnić, jednego wydarzenia, po drugim, jak On to zrobił,
jak to się stało. On to robi, ponieważ po prostu jest zdolny do zrobienia tego. On do zrobienia tego wszystkiego nie potrzebuje
rozumienia ani myślenia o tym, jak robią to ludzkie istoty, ponieważ on nie musi myśleć o tym, On tym jest. On jest mocą i On robi
wszystko. On jest świadomością, tak więc On robi wszystko, bez żadnego wysiłku. I jest zupełnie innego stanu, który wy może,
jako Sahaja Yogini, możecie zrozumieć, gdy poruszacie swoimi rękami i odkrywacie poruszającą się Kundalini po drugiej stronie.
I może powiecie: „dlaczego się porusza?” W końcu musicie o tym myśleć. Jesteście zrealizowani, dlatego możecie to zrobić, ale
nie osoba, która nie jest zrealizowana; jeśli ona nawet sto razy położy tak ręce, nic nie zrobi. Tylko wy możecie podnieść
Kundalini. Powód jest taki: wasza świadomość jest inna i Jego świadomość jest inna; wasze moce są inne i Jego moce są inne.
W ten sam sposób, Bóg, który jest wszechmocny, poprzez samo tylko poruszenie jednym palcem, może przenieść cały
wszechświat, w końcu jest Bogiem. Dlatego mówi się ludzkim istotom, żeby lepiej miały wiarę w Boga, ponieważ jest to
najlepszy sposób rozwiązania waszego problemu. Jeśli będziecie o Nim myśleć, wszyscy zwariujecie! Musimy dojść do
momentu, w którym Go zrozumiemy, w przeciwnym razie wszyscy będziemy go rozumieć w zwariowany sposób ( śmiech) i
wszyscy będziemy myśleć w szalony sposób, „ co to za wszystkie rzeczy? To jest poza nami, to jest zbyt dużo!”
Ale, ponieważ w Sahaja Yodze wasza świadomość przybrała subtelniejszą formę, możecie zrozumieć tak wiele rzeczy, możecie
zrozumieć subtelne sposoby działania Boga, a także to co jest dla was możliwe dzięki subtelnym metodom. Możemy rozmawiać
o subtelnych rzeczach, ale mówienie o nich tym, którzy nie są Sahaja Yoginami, może być czymś szalonym! Nie zrozumieliby
tego, o czym mówię. To ma znaczenie tylko dla Sahaja Yoginów.
Tak więc przeszliśmy do punktu, w którym powiedziałam: „w sensie fizycznym wyrażone są jako sploty w ludzkim bycie”. To jest
znane jako fizyczna manifestacja. Teraz ujrzeliście subtelną formę, nazywana sukshma – forma subtelna. Formy subtelne
istnieją w ludzkim bycie, możecie je zobaczyć – widzieliście je – subtelną formę jako energię, która kiedy zaczyna pulsować,
widziana jest jako pulsacja. Ale ta subtelna forma istnieje w dwóch formach: jedna to sukshma, a druga to ati sukshma (bardzo
subtelna). Ponieważ w sukshma możecie widzieć, i osoba, która jest zrealizowaną duszą, jeśli jesteście zrealizowanymi
duszami, wtedy możecie nawet widzieć czakry, w sensie, iż możecie czuć je na palcach.
Niezrealizowana dusza może ujrzeć pulsację Kundalini i różne czakry na własne oczy. Może, jeśli ogląda je wyraźnie, może
zobaczyć czakry dokładnie. A wy jako Sahaja Yogini możecie czuć je na palcach, a także czuć je wewnątrz siebie w kolektywnej
świadomości. To jest, można powiedzieć, na drugim poziomie sukshma, a są trzy poziomy: sukshma, sukshmatara
(subtelniejsza) i sukshmatam ( bardzo subtelna, najsubtelniejsza). Te trzy rzeczy możecie zobaczyć. Pierwszy poziom, kiedy
czujecie na waszych palcach, to sukshmatara. To co widzicie oczami, to sukshma. A jeśli czujecie na waszych palcach lub na
waszych czakrach, to jest sukshmatam. Tak więc widzicie je w trzech formach. Jeśli niektórzy ludzie nie czują na palcach, mogą
czuć na czakrach. Tak więc możecie czuć to na trzy sposoby.
Ale jest czwarty sposób, kiedy możecie powiedzieć, że jesteście w karana, w stanie karana. To jest wyższy stan,w którym dusza
zrealizowana może to czuć, kto jest urodzony zrealizowany, może to czuć. To jest taki stan, w którym wie się po prostu, jak
komputer. Oni nie przejmują się, który jest który , oni nie kładą rąk, ani niczego, po prostu to czują. Jak widzieliście w przypadku
mojej wnuczki, ona po prostu wie, co jest co. Widzicie, zapytajcie ją, natychmiast odpowie, „to jest to, to jest to” - właśnie tak. To
przychodzi im wyraźnie, absolutnie - „ to jest to”. Może powiecie, skąd oni to wiedzą? Procedura jest minimalna - to po prostu się
wam przydarza. Tak jak , gdy ukłujecie mnie tutaj szpilką, ręka natychmiast się cofnie. Cała akcja odruchowa jest tak szybka, że
można powiedzieć, iż nie ma żadnej procedury lecz jest tylko odruch. W ten sam sposób to działa , jak refleks, tak, że nie musicie
martwić się o cel .

To jest stan, w którym mówimy, że stan karana został osiągnięty. I stan mahakarana. Teraz jest trzeci stan. Nawet w stanie
karana istnieją trzy stany, w których to się czuje. Nie potrzebuję tego wyjaśniać, ponieważ to jest poza wami. Ale jeśli jesteście
urodzeni zrealizowani, wtedy zrozumiecie, że ta nierównowaga w trzech gunach zostaje natychmiast dostrzeżona przez
urodzoną zrealizowaną osobę – natychmiast dostrzeżona! Ona przegląda was na wylot. To jest mądrość , którą osiągnęła w
poprzednim życiu i przy poprzednich narodzinach , i ona natychmiast może zobaczyć tę nierównowagę, która wchodzi. I
cokolwiek ona powie, jest takie mądre i pełne rozumienia, ponieważ potrafi zobaczyć nierównowagę w trzech gunach.
Zgodnie z własnymi gunami, w zależności, które są przeważające, te trzy stany występują w nich w następujący sposób. Na
przykład, niektórzy ludzie są bardziej tamogunis: to są ci bardzo emocjonalni, pośród nich niektórzy są bardzo emocjonalni. Tak
więc oni widzą osobę poprzez emocje, w sposób w jaki oni je odczuwają w nich. Nazywają to uczuciem. „ miałem uczucie dla
takiej osoby. Czułem sposób”. To jest słowo jakiego używają.
Przypuśćmy, że osoba jest rajoguni, pracuje na rajoguna, tzn. modli się do Surya , robi Gayatri (mantry) i modli się do wszystkich
ciał niebieskich, a także do pięciu elementów. Jeżeli robi yAgnyas i wszystkie te rzeczy, to jest rajoguni. Tacy ludzie postrzegają
je jako światła, jako elektryczne formy; widzą je jako kolory i rzeczy. Tak więc widzi się to jako rzecz emocjonalną lub jako kolor
lub formę. Widzą ich jako formy, jako kolory, światła. Widzą jako prąd elektryczny i niektórych jako różne kwiaty.
Teraz są uczuciami , ale także są tym wyrazem rajoguni , który możecie ujrzeć oczami, jak samo ich Stworzenie.
Ale oni są także uczuciami. Tak więc ci, którzy mogą bardziej widzieć uczucia, osoba bardzo kochająca, dająca w tej stronie
życia, która jest bhakti, oddana, modląca się do Boga, płacząca przed Nim, prosząca Go o pomoc i szlochająca przed Nim z
całego serca – taki człowiek będzie czuł osobę bardziej, a osoba bardziej oddana formom i rzeczom, będzie widziała je w inny
sposób, jako formy. Tak więc oni widzą je w kolorach, ponieważ oni są także kolorami. Oni są również kolorami, jak też i
dźwiękami.
Dźwięk jest także jednym z elementów, tak więc oni mogą widzieć dźwięk. Widzą ich także, kiedy ich Kundalini porusza się,
widzą poruszający się dźwięk. Większość ludzi, którzy to widzieli , to były osoby praktykujące styl medytacji Patanjali, będące
samotnymi osobami – styl Parashurama (ascetyczny). Widzieli te formy oraz ruch Kundalini przez czakry, kiedy ona przechodzi,
wydaje dźwięk, słowo. Studiowali każdy dźwięk , jaki powstał, jaki miał kolor. To jest jednostronna wiedza prawej strony , ludzi ,
którzy przeszli na prawą stronę, którzy powiedzieli, że: „ta rzecz została stworzona, tamta rzecz została stworzona, a następnie
ten dźwięk został stworzony:.
Następnie utworzyli język – to jest oryginalny Sanskryt, który został utworzony. Dlatego nazywany jest Devavani. Dlatego Bóstwa
najlepiej rozumieją Sanskryt. Kiedy mówicie mantry w Sanskrycie, one rozumieją je absolutnie bardzo szybko, ponieważ one
pochodzą pierwotnie stąd. Oni to studiowali , a następnie zamknęli. Inne języki w Indiach, większość języków, zostały wzięte z
Sanskrytu, przetworzone zostały na coś innego, na inną formę, a następnie przyszedł inny Sanskryt – Takura Sanskrit, a
następnie przyszło pięć języków – Magadi, Paishachi, Marathi. Tak więc, takie jest pochodzenie Sanskrytu.
Inne języki w innych krajach, które się pojawiły, były także oczywiście ekspresją Kundalini, ale oni uczyli się tego bardziej,
powiedzmy, słowa przybywały od zewnątrz; dźwięk przepływającego powietrza nazywali „ssss”, tak więc nazwali to „s”. I od
natury, wszystkiego uczyli się od zewnątrz, ponieważ takie podejście było bardziej obiektywne. Obiektywne podejście to jest
zawsze trochę mniej niż subiektywne, ponieważ subiektywne jest od wewnątrz, a obiektywne od zewnątrz. Przy podejściu
obiektywnym, odchylenie od głównego dźwięku, który pochodzi z wnętrza , jego czystość, jest trochę odchylona. A wy wiecie
jakie to jest obiektywne i subiektywne podejście.
To się wydarzyło z pewnymi językami. Niektóre języki są bardzo, bardzo blisko Sanskrytu, ale za bardzo zmieniły się ,w
zależności od gun.

Teraz, Satvaguni, ścieżka centralna lub Satvaguni – jak ją nazywają, oni są także ludźmi, którzy mają w sobie więcej Satvaguna;
widzą czakry w odpowiedniej formie. Ale Satvagunis nie powinni być myleni z ludźmi, którzy wierzą, że jeśli jecie to, wtedy
jesteście satvik (w centrum), a jeśli jecie to , wówczas tamasik ( lewostronni) lub jeśli mówicie to, to jesteście satvik, a jeśli nie
zabijacie nikogo, wtedy satvik. Tu przychodzi prawidłowa percepcja. Na przykład, musicie wyjaśnić, dlaczego Kriszna zabił tylu
rakszasów. To było absolutnie satva; darmiczne, absolutnie darmiczne. Dlaczego Durga zabiła tylu rakszasów? Musiała jeść
krew tylu rakszasów.
Cokolwiek jest darmiczne, mądrość, właściwa ścieżka , przychodzi to poprzez takich ludzi, którzy nie są ani za bardzo na tej
stronie, ani na tej, i którzy dokładnie wiedzą co to jest właściwe spojrzenie na życie.
Takich urodzonych zrealizowanych ludzi: to jest bardzo, bardzo naciągana sprawa; jest bardzo niewielu, powiedziałabym, że
może Budda, Mahavira , dwie ludzkie istoty, które przeszły przez wiele żywotów. Przeszli od jednego do drugiego ekstremum,
aby upewnić się, że przechodzenie do ekstremum nie jest właściwe. Oni wciąż nie osiągnęli całkowitej wysokości inkarnacji.
Tak więc miał zostać utworzony model, będący punktem odniesienia dla osoby, która miałaby wzrastać do niego. I są różne
modele, umiejscowione w nas, w naszych czakrach. I te modele są perfekcyjnymi punktami należącymi do tych czakr. W
zależności od natury osoby obserwującej te czakry, widzi się je i nadaje się im znaczenie.
Teraz, dla osoby takiej jak, powiedzmy, Adi Shankacharya: Shankacharya jest urodzoną zrealizowaną duszą wiele razy. Nie
urodził się raz zrealizowany, ale wiele razy. I jest w centrum tego, można powiedzieć. Możecie go nazwać jednym z nich. Kiedy
on mówi o swojej Mooladhara czakrze, on zrobił tę ścieżkę wiele razy, i teraz przechodzi do subtelniejszej, i subtelniejszej, i
subtelniejszej formy. Kiedy on to mówi i kiedy Mooladhara czakra jest otwarta, wtedy możecie chodzić po wodzie. Ponieważ on
jest na subtelnym poziomie ascendencji. Trzeba wznieść się raz, drugi raz, trzeci, czwarty, a wtedy osiągniecie poziom, kiedy
zaczynacie ascendencję. Ale nawet wtedy chodzenie po wodzie nie jest takie ważne. Co jest takiego ważnego w tym , aby
chodzić po wodzie? Nie ma w tym nic ważnego, ponieważ jest to łatwe, możecie wziąć łódź i chodzić! Nie ma w tym nic
ważnego! Chodzenie po wodzie oznacza również bycie na prawej stronie; chodzenie po wodzie lub latanie w powietrzu jest
mocą prawej strony , wszystkie tego typu rzeczy są prawostronnymi rzeczami i mogą zostać osiągnięte przy pomocy łodzi lub
samolotu, a nawet możecie użyć buca! Możecie użyć do tego martwą istotę, i możecie sprawić, aby zabrał was w jakiekolwiek
miejsce , na które mielibyście ochotę. To może być zrobione! Ten ESP biznes jest niczym innym. Tak więc może zostać to
zrobione przy pomocy innej metody również. To nie jest nic ważnego.
To jest czasami bardzo mylące, kiedy widzimy niektórych ludzi potrafiących latać w powietrzu! Oni twierdzą, że robią to w formie
subtelnej. Nie widzicie poruszającego się ciała, ale to, iż oni mogą to czuć. Różnica polega na tym, że osoby zrealizowane mogą
sobą kierować i mogą zobaczyć poruszające się ciało, a ci którzy nie są zrealizowani spostrzegają, że ich byt subtelny zostaje
wyjęty, a ich świadomość podąża gdzieś indziej i siedzą na szczycie domu; stamtąd obserwują siebie, siedzą tam i obserwują
siebie siadających. Takie zjawisko ma miejsce. To jest absolutnie nic lecz dusza wieziona przez martwą istotę. Nie ma w tym nic
wielkiego. To jest także rzecz prawostronna.
Lewa strona, tak jak wam powiedziałam, jest emocjonalnym odczuwaniem rzeczy. Czujecie ogromną miłość do innych i czasem
ludzi, powiedziałabym, że Sainath był jednym z tych, którzy posiadali ten dar lewej strony, i był uosobieniem miłości. Był tak pełny
miłości do ludzi, że gdy pewna kobieta, bardzo biedna nie mogła z tego powodu celebrować Divali, on nie mogąc tego znieść dał
jej trochę wody i ta woda stała się jak olej, w którym zapaliło się światło; to jest fakt, możecie to zrobić, to jest możliwe. Dzięki tej
mocy możecie zwiększać ilość pożywienia, zwiększacie ilość jedzenia, tak jak robił to Chrystus. To dzieje się również przy
pomocy lewej strony.
Te wszystkie rzeczy są w osobowości; niektórzy posiadają jedną więcej, inni jeszcze więcej, a niektórzy posiadają wszystkie te
cechy. Ci, którzy są inkarnacjami mają wszystko. Oni mogą zrobić wszystko co chcą. Użyją wszystkiego co chcą, a jeżeli nie
zechcą użyć swoich mocy, to nie użyją . To nie jest nic ważnego. Przypuśćmy, że zobaczycie coś, w porządku, jeśli możecie to
zobaczyć, to dobrze. Ale to nie oznacza, że macie się tego trzymać, tylko próbować zrobić coś, czego nie widać. Na przykład,

ujrzycie wychodzące światło z czyjejś głowy, to jest jedna strona widzenia rzeczy. Inaczej jeśli możecie czuć inna osobę. Nie
czujecie innej osoby? Jaka jest, jak to jest, gdy was spotyka, w jaki sposób podchodzicie do niej bliżej. Potraficie odczuwać
współczucie do niej, że nie jest tam gdzie wy jesteście? To jest także inna sprawa utrzymywania równowagi. Ale możecie to
robić, gdy sami jesteście mocni. Dla niektórych ludzi jest bardzo niebezpieczne próbowanie być pomocnym dla innych, gdy sami
nie są odpowiednio wzmocnieni.
Chciałabym ponownie was ostrzec, że gdy zaczniecie widzieć światła i tego typu rzeczy, spróbujcie pamiętać, że zmierzacie w
jedną stronę – widzicie więcej. Wówczas stańcie się bardziej współczujący w języku, w mówieniu, w waszym zachowaniu.
Spróbujcie mieć więcej miłości. Bowiem to oznacza, że rozwijacie bardziej prawą stronę, a mniej lewą, to jest serce. Musicie
podnosić waszą Kundalini z prawej i lewej. Ale to wszystko to jest wypracowywanie mechaniczne. To tylko myślenie:”och,
muszę bardziej rozwinąć moje serce”, musi tu być równowaga. To musi być także tutaj, uczucia do innych.
Uczucie do innych nie może być wyjaśnione jako: ja czuję do innych. Po prostu, gdy ktoś gdzieś płacze, Ja mam automatycznie
łzy w oczach. Nawet jeśli nie płaczecie, lecz jesteście zranieni, Ja czuję to zranienie w Sobie. Powinniście naprawdę czuć to
zranienie, to rozpaczliwe uczucie i ten płacz. Oczywiście do niektórych ludzi przychodzi to za bardzo, ale oni nie mają drugiej
strony.
Tak więc powinniście mieć obie strony i dwa kierunki równoważenia w was. Ci, którzy widzą więcej , nie powinni przejmować się
tym co widzą. „ To przychodzi tą drogą, w porządku”, ponieważ oni zrobili ten rodzaj tapasya, że widzą rzeczy. A to bardzo
pomaga Sahaja Yodze, ponieważ możecie widzieć dla samych siebie kto jest zrealizowany, kto nie jest zrealizowany, tę rzecz,
tamtą rzecz.
Ale ciągle jest w was ta oschłość. Tak więc, jeśli to jest w was, próbujcie to rozwinąć. Tak więc czegokolwiek nie macie,
próbujcie to rozwinąć. Cokolwiek macie, nie bądźcie z tym usatysfakcjonowani .To najlepsza droga dla waszego wzrostu. Ci
ludzie, którzy potrafią widzieć rzeczy, powinni próbować czuć innych. Ci, którzy mogą czuć innych, powinni próbować widzieć
rzeczy i w ten sposób to się wypracuje. Tak to jest.
A w stanie mahakarana, gdzie mahakarana jest, to jest bardzo, bardzo, najsubtelniejsza forma stanu, w którym czakry mają
Bóstwa, i są połączone z nimi, i są odbiciem Bóstw Viraty. I teraz te Bóstwa w Viracie są odbite w was, są obudzone w was i
zaczynają poruszać się i wypracowywać wszystko tak jak powinno być. Do stanu karana jest bardzo dobrze. Ale stan
mahakarana jest stanem , w którym jest rzeczywistość – to co nazywamy obiektem –obiekt i odbicie. Kiedy możecie podejść do
obiektu, który jest głębokim stanem umysłu, w którym jesteście z obiektem i kiedy jesteście na obiekcie, to jesteście bardzo
blisko stanu wcielenia.
Jeśli o was chodzi, powinniście spróbować zrozumieć to do stanu karana, ponieważ poza tym, jak skoczyć i jak iść, to nie jest
pytanie na teraz. Jaki jest sens mówienia wam o czymś co jest zbyt daleko idąca sprawą. Porozmawiamy o tym później. Zatem
w ten sposób są cztery stany czakr .
Teraz, tentza prashna? Ah, te chakra. Ha. ( Marathi: Jego pytanie? A, o czakrach, tak). On mówi, że widzi je poruszające się
ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Widzisz tak, ponieważ większość ludzi, którzy to widzą ,widzą to u innych
ludzi, a kiedy widzicie u innych ludzi, z tylu, wówczas jest to strona przeciwna do ruchu wskazówek zegara. Ale kiedy patrzycie z
przodu, wtedy ruch jest zgodny ze wskazówkami zegara.
Yogi: Nie, to co ja mówię to – czujesz poruszające się czakry, jesteś poza własnym ciałem, czakry wciąż poruszają się
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Shri Mataji: Tak, to zależy od, wiesz, co właśnie wam powiedziałam: że czakry, na przykład, dla zwyczajnego człowieka czakry są
niczym jak tylko zwyczajnymi splotami; dla duszy zrealizowanej to jest coś więcej niż to. Tak więc, im bardziej poruszacie się po
wielkim kole waszej własnej świadomości, tym bardziej czakry zaczynają się ukazywać. Na przykład moje czakry pracują
wszędzie. Wszędzie. Widzisz różnicę? Zależy to więc od świadomości osoby. Tak jak światło, powiedzmy: Jak duże jest

rozciągnięcie światła, tak duża jest moc.
Czy są jakieś pytania odnośnie czakr?
Jogin: O liczbę płatków.
Shri Mataji: Tak, tak. Liczba płatków, to także sprawa fizyczna. Dopóki nie dojdziecie do pewnego poziomu, gdzie wasze płatki
są tworzone, ponieważ w tym jest trochę matematyki, odrobinę matematyki. I cała ta matematyka została wypracowana w
ludzkiej istocie – tak to jest. Ale to są...możemy teraz powiedzieć na przykładzie, teraz w osobie powiedzmy jest 25 watt światła.
Te 25 watt ma być przekształcone na 60 watt, lub coś około tego. Tak więc musicie zobaczyć wymiar , w jakim osoba jest, i do
jakiego ta część ma urosnąć. To jest duża matematyka związana z wami – wymiar do jakiego można wzrosnąć i do jakiej sfery
można przeniknąć. Na przykład, możecie wziąć teraz czakrę Mooladhara jako przykład. Mooladhara jest właściwie czwarta tym
sposobem, ponieważ obejmuje cztery strony ludzkiej osobowości. W kalkulacji abstrakcyjnej to jest czwarta strona osobowości.
A piąta strona, ruch w strunę piątego wymiaru nie ma miejsca w czakrze Mooladhara. To dzieje się ponad Mooladharą.
Cztery wymiary, jak zostało to pokazane. Są różne wymiary człowieka. Na tych poziomach, jak wiele wymiarów dotykacie
poprzez tattwas (zasady) – jest obliczane tak. W Mojej książce podałam większość z nich, bardzo szczegółowo, jakie wymiary
są dotykane w tym stanie i jak daleko idziecie.
Ale ta sama Mooladhara staje się później tylko dwa. Ale to jest tak subtelne i ostre dwa, które przenika wszędzie.
Tak więc to zależy od … można powiedzieć, że w maszynie są różne typy kości i różne typy śrub z różnymi wgnieceniami. Teraz,
jakie jest obliczenie? Czy jest inżynier, który może powiedzieć dlaczego tak jest? To jest bardzo szczegółowa praca, i to
wszystko jest wypracowane z powodu wymiarów, do których istota ludzka dąży, i tylko na tej czakrze są wymiary, które możecie
osiągnąć. A więc to ma sens. Ale to nie są tylko cztery czakry. Nie tylko cztery. Wewnątrz jest wiele płatków i to jest bardzo
interesujące. Właściwie napisałam duży rozdział o Mooladharze, kompletny. Ile jest fałdek wewnątrz i jak te rzeczy się
wypracowują i jak wiele fałdek, na co one wskazują i jak daleko się otwierają, ponieważ to jest cały wymiar, który się otwiera.
Na przykład, jeśli weźmiecie figowiec bengalski, nasiono jest takie małe. Figowiec bengalski ma najmniejsze nasiono. Dlaczego
tak jest? Dlaczego jest tak mikroskopijne? Ponieważ jest tak dynamiczne. Dla was wszystko jest wypracowane jak w kapsułce. I
to jest kapsułka, która ma wypracować wymiar, i musi ten wymiar wypracować. To jest raczej wykalkulowana sprawa – którą
opisałam. Właściwie tylko Mooladharę opisałam naprawdę w szeroki sposób . Ponieważ ona ma tak wielką objętość, że
zaniechałam opisu innych. O innych tylko wspomniałam .
Ale sama Mooladhara, kiedy ją zaczęłam opisywać, stała się wielką, ogromna rzeczą. Tak więc poddałam się i powiedziałam:
Lepiej nie rób innych czakr”. Ale to jest dość skomplikowana sprawa, Bóg ma swoja własną scenę i styl planowania, i my nie
możemy Go kwestionować. On robi to według swoich kaprysów. Ma swój własny styl. Ale nawet jego kaprys ma swoje
zrozumienie – wszystko ma.
Przekonacie się o tym, że czasami, jeśli będziecie próbować studiować, gdy zapytacie Mnie o pewne rzeczy, spróbuję
odpowiedzieć na nie w nieco inny sposób. Ponieważ istnieją Jego sposoby robienia rzeczy, i On rozumie jak to jest robione. Ale
Ja wciąż próbuję wydobyć coś, przynajmniej Mooladhara czakrę, żeby ludzkie istoty zrozumiały, w jaki skomplikowany sposób
zostały zrobione, w jak troskliwy sposób Bóg umieścił Mooladharę, i jaką siłę w nią włożył, jak żywa jest ta maszyneria i jak to
jest wypracowane, żeby ludzie zrozumieli ważność czakr, i swoją ważność. Nie jesteście zwyczajnymi ludźmi.
Nawet, gdy mamy zwyczajny magnetofon, jesteśmy tacy troskliwi. A jak bardzo troskliwi powinniśmy być o naszą własną
maszynerię, która była tworzona przez wieki z tak wielkim zrozumieniem, z taką procedurą! Każda czakra, którą podejmiecie,
nawet w przeciągu trzech yugas (wieków) nie zrozumiecie jednej czakry – to jest tak ogromna praca w środku. Ja dałam
oczywiście tylko jej opis i powód dlaczego jest etap, który sprawi, że naprawdę staniecie się szaleni! Próbowałam to wyjaśnić.
Czytaliście mój opis Mooladhary, prawda? To dość złożona sprawa.

Gregoire: Pytanie w Delhi, „ jaki jest cel życia?
Buddyzm mówi, że celem, mam na myśli, tych wszystkich wcieleń, jest dojście do nirwany, która jest nicością, gdzie nic się nie
dzieje. Następnie, w tradycji chrześcijańskiej, to jest także „doskonałość”, postrzegana jako totalne zjednoczenie z Bogiem,
będące bezruchem. Teraz powiedzieliście, że to nie jest tak, że będziemy wcielać się ponownie i ponownie. Pytanie, jakie
chciałbym zadać w powiązaniu z czakrami, brzmi: „Jaki jest cel życia?”. Zrozumiałem wcześniej, że najwyższą sprawą jest
zjednoczenie się z Bogiem, cokolwiek to oznacza, i kiedy jestem zjednoczony, ponieważ już nie ma ruchu, lecz....
Shri Mataji: Ale ten etap, i nigdy tego nie odwołałam, ten etap nie nastąpi dzisiaj. Widzicie, kiedy powiedziałam, że – teraz
musicie wcielać się ponownie i ponownie – nie jesteście na tym etapie. Ale kiedy cała rzecz...widzicie, nie ma nic złego w
żadnym z nich. Kiedy mówią:”Jest dzień sądu”. Ale przedtem, Bóg chce dać wam szansę. Chce dać wam pełną szansę
ulepszenia się i dojścia do tej pozycji. Jak możemy powiedzieć... drzewa najpierw są powoływane do istnienia poprzez sianie
nasion. Potem drzewa rosną. Następnie są kwiaty, potem kwiaty ponownie stają się nasionami. Nasiona znowu drzewami, i tak
dalej, aż dojdą do pewnego etapu, aż dojrzeją całkowicie, wtedy usuwają całą rzecz i ta rzecz staje się Bramanem. A wszystkie
odpadki są usuwane.
Ostatecznie jest to zjednoczenie. Ale zjednoczenie z Bogiem. To jest o wiele większy stan. Tu przede wszystkim chodzi o
oczyszczenie. Odradzacie się ponownie w celu oczyszczenia. Nie osiągnęliście tego stanu, w którym staliście się mahanirvana,
prawda? Jeśli staliście się, możecie wylądować w piekle, więc lepiej nie próbujcie tego! Zobaczcie, musicie zrozumieć teraz, że
na tym etapie musicie iść dalej, oczyszczając siebie dopóki nie osiągniecie pewnego poziomu, kiedy osiągniecie pewien poziom,
w tym czasie, Bóg daje wam dość szans, dość szans, aby poprawić siebie. Ale jeśli wciąż macie rakszasas, nie będziecie
wypróbowywani więcej. I to jest dość blisko. Muszę powiedzieć. Nie powinniście teraz pozwolić na takie ryzyko, bo to jest
całkiem blisko. Jeden z rzeźników ma zamiar podejść bardzo blisko, bardzo blisko; mam na myśli, że może to być w każdej
chwili. Tak więc bądźcie ostrożni! Mam na myśli, iż to jest tu. Tak wielu musi zostać zneutralizowanych, ponieważ są bardzo
kłopotliwi. Tak więc może to być całkiem blisko. Po prostu bądźcie ostrożni.
Tak więc, jeśli wszystko pasuje do wszystkiego innego, ale to co się dzieje, to że każda religia mówi o pewnych sprawach
fragmentarycznie, pewne rzeczy są pomijane. Przypuśćmy, Ja mówię: „Musisz pójść do tego pokoju”, teraz, jeśli powiem:
„Musisz przejść dwa kroki tą stroną”, a następnie:”Musisz przejść trzy kroki tą stroną, to wszystko są powiązane sprawy, ale
powiedziane jest tylko o trzech krokach, tak więc powiecie: „ W tej religii jest mowa o trzech krokach wewnątrz was, a co z
tamtymi dwoma krokami? Muszę więc o nich także powiedzieć. Ponieważ muszę powiedzieć o tamtych wszystkich dwóch
krokach, które musicie podjąć jako pierwsze . Lepiej nie powiem o tych trzech krokach, ponieważ puścicie oczko: „o, bardzo
miło!”. To nie przychodzi łatwo. Musicie wypracować to świadomie. Rozumiecie teraz.
Jogin: Gdzie czakry idą po śmierci?
Shri Mataji: Czakry istnieją wewnątrz was, czakry są grą. One tylko istnieją w was.
Jogin: W elemencie Ziemi?
Shri Mataji: Nie, nie, nie. One są tylko w ciele. One są w ciele. Ciało jest jak nasiono, wy stajecie się jak nasiono. Ale one są
potencjałem ( lub potent - mocne). Nie możecie ich zobaczyć. Czakra jest stanem.
Jogin: Myślę, że czakra z Kundalini muszą istnieć razem?
Shri Mataji: Nie, nie. To jest , gdy światło wychodzi, przewód wciąż jest tutaj. To jest tak jak z Kundalini. Ale ona pozostaje na
czubku głowy osoby. Jedyną różnicą jest to, przypuszczalnie, że światło wychodzi i pozostaje w pobliżu. Widzicie, potencjał jest
w świetle. Tutaj jest miejsce do przejścia światła.

Pytanie: jeszcze jedna rzecz, powiedziałaś o współczulnym i przywspółczulnym, jeśli są rozdzielone, wówczas ta osoba idzie do
sytuacji krytycznej, do skrajności i w tym przypadku, wiesz co się dzieje, przed naszą realizacją czy one są rozdzielone
Shri Mataji: Nie, nie. One są już rozdzielone na poziomie fizycznym; w środku są również rozdzielone, ale tam jest void, to jest
jedyny problem. Kundalini zostaje oświecona kiedy zetknie się ze Mną, wtedy natychmiast unosi się. Lub z wami ludzie,
ponieważ jesteście Sahaja Yoginami. To się nie wydarzy z nikim innym, będziecie tym zdumieni.
Jakie jest teraz pytanie?
Pytanie: Jak czakry poruszają się w ciele? Poziomo?
Shri Mataji: Tak, tak. To prawda, poruszają się poziomo. Poruszają się poziomo, ale kiedy je poruszacie tak, widzicie, jakbyście
widzieli koło...
Pytanie: Dlaczego nie idą w ten sposób?
Shri Mataji: Nie, w ten sposób to się nie uda. To się lepiej sprawdzi w ten sposób. Ponieważ one są rzeczami, które emitują. Jeśli
zrobicie tak, to przygasną. One poruszają się w ten sposób. Widzieliście, w zegarku jest podobnie.
Ata dusra kai prashna ahe? (Marathi: teraz jakie jest pytanie?)
Joginka: Mataji, fałszywi guru uszkadzają czakry. Jak oni to robią? I co należy robić?
Shri Mataji: Ci guru używają różnych czakr, aby wprowadzić do sympatycznego układu nerwowego pewne istoty, które są
kontrolowane. Oni nie kontrolują wiele istot jako takich, ale to co się dzieje, na przykład, w czasie wojny wielu ludzi zmarło ot tak;
zabitych tam. W tych krajach te dusze nigdy nie wiodły normalnego, ludzkiego życia , były traktowane jak zwierzęta i bardzo
torturowane. Oni mieli w umysłach uczucie, iż:” Powinniśmy także torturować tych ludzi”.A kiedy oni umierają, nie umierają
naprawdę i nie przechodzą do pretloka ( świata duchowego). Pozostają w atmosferze, i to dlatego wojny są takimi złymi
rzeczami, ponieważ tworzą więcej takich ludzkich istot, z wypadkami, ludźmi bardzo zdeprawowanymi w życiu, bardzo
nieusatysfakcjonowanymi, i którzy robią te wszystkie nieprawe, skryte i straszne rzeczy. Wszyscy tacy ludzie, wszyscy, kiedy
umierają, oni nie pójdą do pretalaka, ponieważ nie myślą o swoim zbawieniu lecz o swojej żądzy, chciwości lub posesjach, o tych
którzy grabią rzeczy, o złodziejach i tego rodzaju ludziach. Możemy ich nazwać diabelskimi ludźmi oraz satanistycznymi, kiedy
oni umierają, odkrywają, że stają się znacznie subtelniejsi i będzie im się lepiej wiodło w ciele subtelnym. Tak więc używają
swojego subtelnego ciała, aby działać w ludziach, i tacy ludzie są łatwo dostępni.
Ci guru są sami diabelskimi geniuszami, którzy znają sposoby chwytania ludzi i używają ich. Wprowadzają ich do was używając
waszych różnych czakr. Na przykład, Ravana posiadał zdolność mówienia i wykorzystywał tę zdolność do wprowadzania
rakszasów do ludzkich istot w Cejlonie. W przeciwnym razie ,wyobraźcie sobie, w Lanka ludzie nigdy nie walczyliby z Ramą,
ponieważ w tych czasach wrażliwość ludzi była tak wielka, iż oni wiedzieli, że Rama był inkarnacją. Oni nie byli zwyczajni, tak jak
to jest dzisiaj, iż trzeba powiedzieć: „ O, tutaj, jestem inkarnacją”. To nie był czas Kali Jugi więc oni wiedzieli, że był inkarnacją. I
dużo z nich nie wiedziało, część z nich, ale dość dużo wiedziało, i nikt nie mógł się przeciwstawić, ponieważ ich umysły zostały
schwytane przez te istoty, włożone do nich przez Rawanę i oni walczyli z Nim.
Tak to było, nawet w czasach Kryszny: ludzie wiedzieli kim On był, przynajmniej mieli jakieś wyobrażenie, nawet Kaurawasowie
wiedzieli o tym.
Ale ta Kali Juga jest nieszczęsna, nikt nie widzi niczego jasno. Tamte czasy nie były takie. Ludzie wiedzieli kto jest inkarnacją i
rozumieli to.

Ale i w tamtych czasach ci ludzie musieli użyć jakiegoś sposobu , aby ich użyć, i stosowali metodę wabienia. A kiedy stosowali
metodę wabienia, uczyli się coraz to subtelniejszych metod, które stosują w Kali Judze z powodzeniem. Są właściwie
rakszasami i znają metody wabienia ludzi. Jest tyle sposobów na to. A kiedy pochylicie przed nimi głowę, to jest to najlepszy
moment, aby oni włożyli to do waszego ego i w ten sposób mogą wykończyć was raz na zawsze. Tak to robią. I już nigdy więcej
nie jesteście sobą!
W pierwszej kolejności oni działają na waszym sercu: stajecie się osobą nerwową, wasze ręce zaczynają drżeć, wasze stopy
zaczynają drżeć; działają na czakrze serca. Tracicie moc raksza ( ochrony), co jest podstawą czakry serca. A kiedy już
zaczynacie tracić kontrolę nad nerwami, odkrywacie jakby ktoś coś robił za was. I kiedy przybieracie czyjeś imię, zaczynacie
skakać i nic nie wiecie – to jest doświadczenie. Jest tyle rzeczy, które robią , takich jak te – tysiąc jeden.
Ale ludzkość, jako całość w Kali Judze, zamiast poprawy, upadła absolutnie w swojej koncepcji Boskości i we wszystkim. Mam
na myśli, że jest to przypadek beznadziejny. Ale dzięki łasce Boga Sahaja Yoga może ją uratować. Bowiem ludzkość jest bardzo,
bardzo tępa, nie może myśleć, jest bardzo niewrażliwa. I kontynuuje to swoje nadużycie myślowe , iż jest najrzadszym świętym
jaki się kiedykolwiek narodził. To kolejna wspaniała cecha Kali Jugi! To jest problem. Nie ma świadomości , aby zrozumieć, że to
jest złe lub tamto jest złe, została zabita. I tak jest wszędzie.
Tumhi shalid chi mulad ka? ( Marathi: twoje dzieci są w szkole?)
Jogin: Ho ( tak)
Shri Mataji: Achcha ( ok). Ata dusra prashna ( Marathi: teraz kolejne pytanie)
Jogin: Jak muzyka pracuje na pięciu czakrach?
Shri Mataji: Wszystkie te pięć elementów jest bardzo ważnych w naszym ciele i one są również ciałem czakr, jak wam mówiłam.
Co się zatem dzieje wtedy, gdy śpiewacie muzykę, wibracje przechodzą przez muzyczny dźwięk i mogą pobudzać pewne czakry.
Na przykład, to jest bardzo dobre dla czakry hrday ( serca) i także bardzo dobre dla Vishuddhi czakry. Nie dla wszystkich czakr.
Ale dla pewnych tak. Ale przypuśćmy mówicie mantrę, to jest dźwięk z piękną muzyką i zrealizowana dusza jest wówczas
bardzo efektywna. Na przykład Ganeszę możecie pobudzić pięknym sloka , jeśli jesteście zrealizowaną duszą, a jeśli wasz
Ganesza jest bez zastrzeżeń, wtedy bardzo łatwo możecie pobudzić Go u innej osoby.
Tak więc muzyka, dźwięk, wszystkie te rzeczy mają wpływ i stosujemy tę metodę bardzo intensywnie. Przypuśćmy, że idziemy
na zbiorową medytację , jest tam wielu ludzi i pewne czakry mają blokady, powiedzmy, że blokadę ma Vishuddhi. Mogę
skorygować ich Vishuddhi poprzez położenia Mojego palca na niej, w ten sposób, ponieważ on posiada dźwięk, który jest w
czakrach, mikro- dźwięk, który przenosi wibracje. Właściwie część wibracji jest także mikro- dźwiękiem, mikro-światłem,
mikro-dźwiękiem, i te pięć elementów jest także mikro. Tak więc kiedy przykładam Mój palec, mikro dźwięk może przenieść
resztę i osoba może zostać skorygowana. Możemy to zrobić. Szczególnie Vishuddhi. W ten sposób bardzo łatwo skorygować
Vishuddhi. Możecie poprawić większość rzeczy, ale pewne rzeczy są bardzo łatwe do poprawy. Vishuddhi, która jest
odpowiedzialna za dźwięk i zrobiona jest z elementu dźwięku.
Jak widzieliśmy, element wody jest bardzo dobry do leczenia niższych czakr u ludzi, do czakry serca; woda i sól mogą pomóc
Nabhi czakrze, sól jest elementem ziemi i esencją oceanu, a esencja oceanu jest w bhavasagara. Możemy więc użyć słonej
wody do leczenia niższych czakr. Możemy użyć światła do oczu , ponieważ one są zrobione z prakash, światła, elementu
światła.
W ten sposób różne rzeczy mogą zostać zrobione. I jeśli zastosujecie te elementy, możecie sprawić, że cały ten brud i wszelkie
zablokowania , jakie zostały zgromadzone w konkretnej czakrze,zostaną oczyszczone, poprzez włożenie ich to do tego

elementu, który je zabierze.
Do Matki Ziemi również, Ona ma tak wiele elementów w sobie, że może zabrać tyle waszych problemów, które was martwią, z
powodu pewnej nierównowagi elementu Matki Ziemi. To wszystko z powodu nierównowagi tych elementów w was,
zgromadzonych dużo ponadto, ile byście chcieli. To dlatego powiedziałam: „Ekstremum tego”.
Bhu tattwa ( element Ziemi) jest wyrażany przez Shri Ganeszę i Shri Ganesza jest formą oczyszczonej zasady Ziemi, i jest tym
samym. We flecie macie dwa dźwięki – pierwszy i ostatni są tym samym. Tak samo w ludzkiej istocie jest siedem dźwięków,
pierwszy jest Ganeszą i ostatni też jest Ganeszą. Tak więc tych siedem dźwięków jest tym samym. I te siedem dźwięków tworzą
element Ziemi, nie całkowicie element Ziemi lecz początkowo oczyszczony element Ziemi. Kiedy traci się problemy elementu
Ziemi całkowicie, jest się Parabrahmą, staje się Brahmą. Ponieważ element Ziemi, na zewnątrz jest elementem Ziemi, ale
wewnątrz jest dhara, jest dhara, jest dharana - jest mocą podtrzymywania, jest mocą podtrzymywania. I ta moc jest najczystszą
formą zasady Ziemi ( tattwa). Tym stajecie się później; stopniowo cały element Ziemi opada w dół, a wy stajecie się tym.
Tak więc to jest dharana shakti, jak mówią: moc podtrzymywania. To jest Ganesha. W ten sposób w każdej czakrze macie
bardzo subtelną i najbardziej-subtelną cechę. I ta najbardziej - subtelna cecha jest dźwiękiem, którą gra Boskość, i każdy dźwięk
ma inną częstotliwość, inną intonację, inne brzmienie, które pomaga w melodii Wszechświata.
W ten o to sposób mamy siedem czakr i siedem nut. Te różne nuty tworzą następnie permutacje i kombinacje , w ten sposób
czakra przechodzi w swara ( muzyczny dźwięk) i następnie staje się brzmieniem, z brzmienia słowem, ze słowa językiem, i w ten
sposób idzie dalej, a subtelna forma staje się czymś innym. Na przykład, jeśli czuję miłość do moich dzieci: jak ją wyrażam?
Robię dom dla nich, robię miejsce do życia dla nich, gotuję jedzenie dla nich, robię dla nich łóżko. To jest fizyczny wyraz subtelnej
miłości, którą mam. W ten sam sposób cokolwiek jest subtelne w nas, wyrażane jest na zewnątrz przy pomocy elementów
znajdujących się na zewnątrz, subtelne jest wyrażane poprzez nasze fizyczne zachowanie lub poprzez materialne rzeczy, które
robimy.
To jest to samo subtelne, które jest wyrażone na zewnątrz. Ale stajemy się później ludźmi na tak niskim poziomie, że
zapominamy o tej wewnętrznej części. Matka może coś stworzyć, wszystkie te rzeczy, a potem staje się tak zaborcza wobec
dzieci, że będzie myśleć: „ Tyle zrobiłam dla moich dzieci”, nawet nie przyjdzie jej do głowy, dlaczego ona to zrobiła! Zapomniała
o tej części miłości i stała się niczym innym jak tylko fizycznym przejawem. Zaczyna strofować dzieci, nawet za złamanie małej
rzeczy tu i tam. Robiła to z miłości, a potem zapomniała. To jest skrajne zachowanie. Skrajne zachowania oznacza, że z
subtelnych osób stajecie się gruboskórni, coraz bardziej. A gdy raz staniecie się tacy, jesteście martwi.
Jogin: ( zadaje pytanie o badhas)
Shri Mataji: Ci, którzy mogą widzieć badhas są na emocjonalnej stronie. Oni mogą zobaczyć badhas. Mamy tutaj dwa typy ludzi.
Ci, którzy sami są już w badha, mogą widzieć badhas bardzo wyraźnie; mogą widzieć zmarłych ludzi. Ci którzy są badha, mogą
zobaczyć, że inna osoba ma badha , ponieważ są w kolektywnej podświadomości, tak więc mogą widzieć. Osoba, która jest
pijakiem – też może widzieć. Osoba, która jest pijana może zobaczyć badha w innej osobie, ponieważ jest podświadomym
typem, lubi to.
Ale niektórzy ludzie mogą osiągnąć ten stan w sposób emocjonalny i mogą widzieć wtedy badha wyraźnie. Jeśli są
zrealizowanymi duszami, na poziomie emocjonalnym, ci bhakti ludzie mogą zobaczyć badha. Ale nawet nad – świadomi ludzie
mogą ujrzeć światło wpadające przed nimi, mogą zobaczyć kogoś stojącego przed nimi w postaci światła, a wtedy mówią:
„Wpadło tutaj światło”. Może pojawić się zapach lub inne rzeczy tego typu mogą się wydarzyć. Nazywają się tanmatras (
element subtelny), zasada przyczyny całego Wszechświata, przyczynowy – tanmatras. Oznacza to, że dla Ziemi zasada
przyczyny jest zapachem. Przypuśćmy, że ktoś zrobił wiele badań na polu, powiedzmy, elementu Ziemi, taka osoba może dostać
dużo zapachu, może. Wszędzie tworzy się różnorodność, z powodu ich różnych badań i różnych poszukiwań.
Widzicie badha, powiedzcie po prostu czy ktoś ma badha czy nie. Jeśli ma Agnyę i serce, to definitywnie jest badha. Poproście tę

osobę, aby położyła ręce przed fotografią i ona zacznie się trząść. Zazwyczaj się trzęsie.
Nie wiem jak powinniście to dostrzec, ale to jest bardzo prosto dostrzec; oni nie mogą patrzeć na Moje zdjęcie. Jeśli poprosicie,
aby zamknęli oczy, zaczną oczy im migotać, ręce zaczną im drżeć, oczy będą zawsze migotać, bardzo nieznacznie?? ujrzycie to
na powiekach – w ten sposób. Może być wiele typów Badha. Pewni ludzie mają je przez pewien czas, niektórzy permanentnie, a
niektórzy maja pełne bagaże! Nie można wiedzieć co to będzie.
A wy się po prostu o to nie martwcie.
Chodzi o to, że ludzie myślą, iż jest tylko jeden typ badha – emocjonalne badha. Mogą być oba typy. Osoba bardzo egoistyczna
także jest zdominowana przez kogoś innego. Nieprawidłowe miejsce, nieprawidłowe zachowanie, jeśli nie jest się normalną
osobą, to może przyjść zewsząd.
Nie ma różnicy pomiędzy światłem słonecznym a słońcem, światłem księżyca i księżycem. Nie ma żadnej różnicy. Tylko ludzkie
istoty sądzą, że to są dwie rzeczy. To jest advaita ( nie – dwoistość), jedna i ta sama rzecz. Na przykład, ta bransoletka upiększa
moją dłoń. Jaka jest różnica pomiędzy tą bransoletką a upiększaniem? Jest nią jakość osoby. Jakość. To jest jak?? I ??
Wyjmiecie z tego resztę i powiecie, że to jest bezcelowe. To nie tak. We wszystkim jest wszystko, to jest jedno. Co jest esencją
światła słonecznego i słońca? Słońce bez światła słonecznego nie ma znaczenia. Światło słoneczne nie ma znaczenia bez
słońca. To nie jest esencja, to jest wszystkim. Możecie powiedzieć, jest woda i lód. Nie ma żadnej różnicy. Ludzkie istoty nie
mogą tego pojąć, to jest problem ludzkiego umysłu, to jest advaita. Ludzie nie potrafią tego zobaczyć, myślą zawsze o dwóch (
wielokrotnych ) rzeczach. Poprzez rozumowanie nie jest możliwe dostrzec to , ale można zrozumieć poprzez analogie. Ludzkie
istoty wielu rzeczy nie mogą pojąć. Nie mogą, ponieważ mają ograniczony mózg, ograniczoną świadomość i ograniczoną
miłość.
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…zbyt duża chwiejność oraz jak ustabilizować uwagę. Jakość uwagi zmienia się w zależności od stanu waszej ewolucji, np. w
zwierzętach…
Zatem, gdzie jest umieszczona uwaga w człowieku? Ona nie ma stałego miejsca. Można powiedzieć, że uwaga - to
powierzchnia lub granica świadomości. Cokolwiek sobie uświadamiamy, uwaga przekierowuje się do tego punktu. Jeśli można
tu zastosować analogię, to wszystkie opiłki żelaza posiadają właściwość przyciągania do magnesu. Ale gdzie się znajduje ta
siła, nie możecie umiejscowić. Ona jest wszędzie. Gdziekolwiek nie znajdowałby się magnes, cząsteczki będą przyciągane.
Nasza uwaga pracuje w podobny sposób: cokolwiek by nas nie przyciągało - uwaga tam się skieruje.
Ona znajduje się w całym ciele, w tym sensie, że ona może zwracać się gdziekolwiek na zewnątrz ciała a także wewnątrz ciała, w
przypadku jakiegoś bólu lub innych dolegliwości. Ona przepływa przez nerwy, przez cały system nerwowy, lecz centrum kontroli
znajduje się w mózgu. Jeśli to centrum jest atakowane, to możemy być świadomi, ale bez zwracania uwagi na cokolwiek. Także,
jeśli ktoś ma zaatakowaną czakrę Vishuddhi tak może się stać, nawet jeśli niższe czakry są zaatakowane. Ta część utraci
uwagę, ponieważ tracimy czucie w danym rejonie.
Różnica polega na tym, że możecie skierować swą uwagę w te części ciała jeśli chcecie, nawet jeśli one są odrętwiałe. Na
przykład, jeśli zdrętwiała mi ręka, to mogę skierować na nią swoją uwagę. Oznacza to, że mogę na nią patrzeć, mogę o niej
myśleć. Ale w naszym ciele jest takie miejsce, którego uszkodzenie powoduje, że nie możemy nawet myśleć. Leżymy wtedy
nieświadomie, jak mówią, oczy będą otwarte, ręce będą się poruszać, nogi będą się poruszać. Ten punkt znajduje się w miejscu
czakry Vishuddhi, tutaj. Jeśli poprowadzicie linię stąd do punktu, gdzie wewnątrz mózgu znajduje się pitha [siedziba] czakry
Vishuddhi; to podczas jakiegokolwiek uderzenia wzdłuż tej linii, stajecie się pozbawieni uwagi, nie możecie nigdzie skierować
waszej uwagi. Ta linia przechodzi także przez czakrę Agnya. Ponieważ, jeśli ten punkt jest połączony z czakrą Vishuddhi z tyłu,
tutaj, oraz z pithą wewnątrz [mózgu], to utworzy się coś w rodzaju trójkąta, którego wszystkie linie w tej strefie mogą wywierać
wpływ na waszą uwagę. Wasze serce pracuje, wasze kończyny poruszają się, ale wy nie zwracacie na to uwagi. Zatem, kiedy
kierujecie swoją uwagę na coś, to rzeczywiście kierujecie uwagę, zazwyczaj - kiedy nie jesteście zrealizowani - poprzez wasze
centra w mózgu. Ale po otrzymaniu Realizacji, możecie kierować swoją uwagę także poprzez inne centra. Wy naprawdę to
możecie.
Na tym polega bardzo istotna różnica pomiędzy osobą zrealizowaną a niezrealizowaną. Można także powiedzieć, że wy możecie
zacząć działać poprzez inne centra, kierując na nie uwagę. Wy możecie odczuć w ciele zablokowane centra, których nigdy
wcześniej nie odczuwaliście. Ale to nie wszystko, wy możecie odczuwać centra innych ludzi, a to oznacza, że wasz centralny
układ nerwowy otrzymał błogosławieństwo poprzez nową świadomość, dzięki której może on przekazywać, informować was
poprzez uwagę zwróconą do waszych centrów, a także jest ona w stanie przenieść waszą uwagę w subtelny sposób do centrów
innych ludzi.
Zatem pierwsze, co dzieje się z wami, to wasza uwaga staje się bardziej subtelna. Kiedy uwaga staje się bardziej subtelna,
oznacza to, że zaczynacie głębiej rozumieć zjawiska, np. ptak może zobaczyć kwiat, ale nie może on jednak doświadczyć piękna
tego kwiatu. A niezrealizowany człowiek może dostrzec piękno kwiatu, ale nie może odczuć jego wibracji. W ten sposób stajecie
się bardziej subtelni. Wasza uwaga staje się bardziej subtelna. Wy z pewnością znajdujecie się na wyższym etapie ewolucji niż
inni ludzie.
Teraz musimy zrozumieć, jak używamy naszą uwagę.
Widzieliście, nawet kiedy nie byliście jeszcze zrealizowani, że przypuśćmy, kiedy zaczynaliście zajmować się własnoręcznie

sztuką od dzieciństwa, to stopniowo osiągaliście zwinność w tym szczególnym rodzaju sztuki, a to dlatego, że w waszych
nerwach rozwijał się rodzaj otoczki mielinowej. W ten sam sposób, kiedy stajecie się zrealizowani, powiedziałabym, kiedy
jesteście nowo narodzoną osobą, jeśli zaczynacie szanować swoją uwagę, to stopniowo rozwijacie zwinność pod kątem Sahaja
Yogi. Ale tak wielu ludzi po otrzymaniu Realizacji rzadko przychodzi po raz drugi, a jeśli przychodzą, to nie rozwijają głębszego
odczucia wibracji. Oni w dalszym ciągu są zaangażowani w swoje codzienne zajęcia, tracąc swą uwagę na rzeczy, które nie
pogłębiają subtelnych odczuć. Dlatego nie rozwija się subtelność i zwinność sztuki Sahaja.
Za przykład może posłużyć człowiek, który jest bardzo oczytany. Jak tylko otrzyma Realizację, zaczyna porównywać to z tym, co
do tej pory przeczytał, a jego uwaga znów się marnuje. W rzeczywistości, jego uwaga była wypełniona tymi stereotypowymi
ideami, z których nieliczne były prawdziwe, inne znowu nieprawdziwe, niektóre absolutnie fałszywe, jeszcze inne bezużyteczne.
Niektóre były wydawane tylko dla zarobku, publikowano chłam.
Zaraz po otrzymaniu Realizacji wy znowu powracacie do waszej przyziemnej świadomości i zaczynacie porównywać to, co jest
subtelne, z tym, co jest przyziemne. I znowu zaczynacie tracić swoje wibracje. Widziałam, jak po otrzymaniu Realizacji, małe
dzieci zasypiały na długo. One stawały się nieco ospałe na jakiś czas. Natomiast dorośli od razu idą do księgarni, kupują książkę
o Kundalini i zaczynają ją czytać.
Niektórzy z was, nie rozumieją, że stali się już innymi ludźmi - przyjmijcie to jako pewnik - mówią: "W porządku, Mataji była taka
miła. Ona powiedziała, że jestem Paar [zrealizowany], ale jak mam w to uwierzyć?" Mam wrażenie, że oni uwierzyliby tylko wtedy,
kiedy daliby Mi za to pieniądze albo nie wiem, co oni jeszcze chcą Mi za to dać. "Ja poczułem przepływające wibracje, ale jaki
jest pożytek z tych wibracji? Po co Ona dała nam te wibracje?" l znów powracacie do tej przyziemnej idei użyteczności, ponieważ
ludzka natura jak dotąd, chce wszystko czynić dla zysku. Wszystko powinno być wykorzystane. Człowiek bez końca myśli o
sobie i dlatego zaczyna wkładać swoją Realizację w ramy użyteczności. "A jaka korzyść jest z tego? Czy wielu ludzi to otrzyma?
Co powinno się stać? Jaka jest relacja? Jaki jest plan? Czym jest to czy tamto?"
Otrzymaliście tę subtelność, aby się tym radować. Tak samo, jak radujemy się pięknem kwiatu, my po prostu się tym radujemy.
Czy sięgamy po książki i wyszukujemy "Jak powinniśmy postępować z tym radowaniem się? Jak radować się tym kwiatem?" A
potem "Co robić?" "Ktoś opisał kwiaty, więc sprawdźmy, czy rzeczywiście takie są? Przecież to dzieje się całkiem powszechnie, i
Ja naprawdę nie wiem, jak o tym powiedzieć, bo to jest tak głupia sprawa. Czasami obawiam się, że jeśli to powiem, to ludzie
poczują się obrażeni, jak to ludzie, obrażają się z byle powodu. To jest bardzo głupie.
Dzieci są bardzo świadome w tym względzie. Gdy to dostaną zaczynają się tym cieszyć. Po prostu cieszą się tym. One wyśpią
się i nie martwią się o nic. One myślą, że jeżeli jest coś, z czego można się cieszyć to "cieszmy się tym”. Tak dzieje się już od
samego początku.
Ale człowiek nie wie, jak stał się nawet bardziej prostacki niż był kiedykolwiek, niż był kiedykolwiek w tej Kali Yudze, w tych
współczesnych czasach; robiąc wszystko według swoich własnych idei i koncepcji. On stał się na tyle nienaturalny, na tyle głupi,
że stracił zdolność odróżniania radości od obrzydliwości. On jest tak mocno zdezorientowany.
Przede wszystkim, nie dzieje się tak tylko z jednego powodu, ale z wielu powodów. Jak już wam opisywałam, jest to naturalnie
ludzka, prostacka aktywność przed Realizacją. Jeśli on rozumie przyczynę, która spowodowała chorobę, czasami łatwiej jest ją
wyleczyć. Wy nie możecie po prostu wyleczyć się, nie znając historii, która za nią stoi. Jeśli byście byli studentami historii,
moglibyście poznać historię ludzkiego zachowania. Myślę, że zaczęlibyście wtedy dziwić się, co jest nie tak z ludźmi. Bóg
stworzył jeden świat. Pomyślcie tylko, że osoba taka, jak Ja, przychodzi na tę ziemię i nagle odkrywacie, że tak wiele krajów
zostało stworzonych. No dobrze, wy możecie podzielić świat na kraje, jeśli już nie jesteście w stanie rządzić całym światem, ale
potem nie ustaną walki ani wzajemne zabijanie się. Wszystkie te problemy powstają z niczego. Uważam, że jest to jak taki dom
wariatów.
Zatem historycznie, jeśli zobaczycie, jak człowiek doprowadził samego siebie do obłędu, zrozumiecie, że nie jest tak łatwo
zebrać to wszystko w jednym wykładzie, trzeba by było napisać tomy. Myślę, że już o tym tak wiele napisano. Tak oto istnieje

historyczne podłoże, które zniszczyło waszą uwagę. Ci ludzie, którzy przychodzą z powodu fizycznych ułomności, albo z
powodu chorób lub tym podobnych, są niekiedy lepsi od tych, którzy nie mają takich problemów, a to dlatego, że oni
rzeczywiście odczuwają radość z ulgi. Jeśli oni odczują tę ulgę, to czują niewielki cień radości a potem zaczynają rozumieć, że
tym trzeba się radować. Lecz muszę powiedzieć, że także i oni, gdy tylko odczują tę ulgę, od razu znikają, nie rozumiejąc, że
istnieje jeszcze coś bardziej wspaniałego, coś czego muszą doświadczyć i czym muszą się radować. Uczucie fizycznej radości
w Sahaja Yodze samej w sobie jest wystarczające, aby utrzymywać swoją uwagę na subtelnym poziomie. Nie musicie umacniać
waszej uwagi, ale musicie się stać bardziej subtelni, subtelniejsi w swojej uwadze.
Osadzenie uwagi, jak już wiecie, jest to bardzo zły sposób. Niektórzy yogini praktykowali tę metodę i znacie już tego rezultaty.
Ich czakry zostały uszkodzone i wyczerpane. Kiedy oni skupiali swoją uwagę na czakrze Agnyi, to widzieliście, jak czakra Agnya
została uszkodzona. Nie musicie na niczym osadzać waszej uwagi, ale musicie osiągnąć stan, w którym wasza uwaga będzie
coraz subtelniejsza i subtelniejsza.
Już wam mówiłam, że magnes zbliżony do kamieni, nie działa na nie, cokolwiek byście z magnesem nie robili, lecz jeśli zbliżymy
go do żelaznych opiłków, to one zostaną od razu przyciągnięte do magnesu. W podobny sposób uwaga Sahaja yogina powinna
być na tyle subtelna, aby on mógł odczuwać wibracje, myśleć o wibracjach, żywić się wibracjami, spijać wibracje i rozkoszować
się nimi.
Z fizycznej strony, wielu ludzi opowiada Mi, że "przyszliśmy do ich domu, oni poczęstowali nas laddoo [hind. słodycze] i
musiałem je jeść. Cóż miałem zrobić, Mataji?" W rzeczywistości przyciągnął ich wygląd laddoo, i oni jedli, nie odczuwając przy
tym wibracji tych laddoo. Jak tylko je zjedli mieli problemy z żołądkiem. Kiedy mieli problemy z żołądkiem, powiedzieli: “Mataji,
straciliśmy nasze wibracje, co teraz robić? Zjedliśmy laddoo”. Ale jeśli widzieliście, że nie ma wibracji w tych laddoo, powinniście
powiedzieć: "Dzisiaj nie powinienem nic jeść" lub coś w tym stylu i nie powinniście byli tego jeść.
Jeśli będziecie obserwować dziecko zrealizowane od urodzenia, ono nigdy nie będzie jeść. Nawet jeśli matka zacznie bić to
dziecko, ono powie: "Możesz mnie bić, ale ja i tak nie będę tego jadł!” Dzieje się tak, ponieważ one nie będę jadły świństwa. Takie
dzieci uważa się za uparte, myśli się, że one są uparte, ponieważ te dzieci wiedzą, że "nie ma wibracji, więc po co mielibyśmy
jeść, jeśli nie sprawi nam to radości”.
Zatem od strony fizycznej, popełniliście dużo podobnych błędów. Weźmy na przykład wasze nawyki. Przypuśćmy, że macie
nawyk targania się za włosy. Znałam pewną damę, która miała nawyk targania swoich włosów, co w rezultacie sprawiło, że na
jej głowie pojawiły się łysiny tu i tam, potem jeszcze gdzieś, a włosy zaczęły rosnąć z tej strony, potem miała łysinę tu. Wtedy
będzie rwać włosy tam. Taka osoba! Przyszła więc do Mnie, aby ją wyleczyć. Wyobraźcie sobie! Spytałam ją: "Dlaczego to
robisz”. Ona odpowiedziała: “Mam taką uwagę, która zmusza do ciągłego targania się za włosy”. Odrzekłam: "Cóż zatem można
zrobić, jeśli masz taką uwagę!” Jej starsza siostra biła ją po ręku, jak tylko ona przyłożyła tu rękę. Ona powiedziała: "Musisz mnie
bić, jeśli nie będziesz mnie biła, ja zbiję ciebie”. Tak oto one biły się nawzajem, a wszyscy patrzyli na nie, nie rozumiejąc, co też
one wyprawiają. Ona jednak nie mogła z tym skończyć. Wszystkie nawyki są jak małpi interes. Jest to zajęcie dla małp.
Wszystkie nawyki są do siebie podobne, a to dlatego, że materia nieustannie stara się stanąć na szczycie waszej uwagi, cały
czas i tak formujemy nasze nawyki. Niektóre nawyki są w porządku, nawet wygodne, ale ta wygoda jest właśnie tego samego
rodzaju.
Mam na myśli, że niektórzy ludzie, aby pokonać nawyki mówią: "My nie będziemy siedzieć ani na ziemi, ani na krześle". Gdzie
zatem macie zamiar siedzieć? "Będziemy siedzieć w pozycji siedzącej i będziemy to praktykować". Myślę, że nie powinniście
dopuszczać do takiej głupoty. Sądzę, że niektóre rzeczy są w porządku, ale nie należy popadać w skrajności. Są jednak takie
nawyki, które nabywamy przeważnie na skutek mody. I zaczynamy, ponieważ ktoś pali, on to będzie wymuszał na was, a wy się
zgodzicie: "No, dobrze!" i mamy jeden szkodliwy nawyk, nikomu nie można powiedzieć "nie".
"Jak mogliśmy powiedzieć "nie", przecież wszyscy pili i nam także zaproponowano drinki. Powiedzieliśmy: "Nie”, ale oni jednak
ciągle nas naciskali. Wiecie, potem to wygląda bardzo źle, kiedy ktoś nie pije. I oni zaoferowali mi szklaneczkę, więc
powiedziałem: "Dobrze, wypiję jeden łyk" i wiecie, pewnego dnia już to miałam. A potem odwiedzili nas krewni. Przyszli i zaprosili

nas na kolację i musieliśmy pójść. Potem były tańce w kabarecie, a my musieliśmy na to wszystko patrzeć, bo nie wypadałoby
nie patrzeć na nagie kobiety". "Och, jesteśmy tacy naiwni". Zatem zaczynamy się tłumaczyć: "Cóż teraz mam zrobić, takie mamy
społeczeństwo, taka jest moda, taki styl życia". Tak właśnie do tego dochodzi.
Ale Sahaja yogin jest wyjątkowy, jest wybrany. Z tego powodu, że nie jesteście świadomi swojej własnej wartości, tumala kimat
nai sataji [Marathi]. Nie cenicie siebie tak, jak Ja cenię was. To jest fakt, tylko bardzo nieliczni ludzie są w stanie rzeczywiście
zrozumieć, że "aby tak łatwo otrzymać Realizację, Mataji musiała dokonać czegoś wielkiego. Ona włożyła tak wiele pracy, aby to
osiągnąć. Na pewno musiała dokonać ogromnych tapasyi [pokut], we wszystkich Jej żywotach. I również w tym życiu Ona
pracowała bardzo ciężko dzień i noc, a my nie ruszając się z miejsca, przyjmujemy to, jakby to było coś zwykłego. Jaki więc
mamy do tego stosunek?"
Miałam nadzieję, dając wam Realizację, że od razu będziecie świadomi waszej wartości i zrozumiecie, że staliście się wielkimi
ludźmi, otrzymując tę Realizację i Sakshatkar. Tak się jednak nie stało, a wy dalej idziecie na kompromis z przyziemnymi realiami
życia. Każdy z was powinien poprowadzić za sobą ogromną rzeszę ludzi. Każdy z was jest w stanie poprowadzić za sobą
wszystkich. Liderzy nie pójdą na kompromis, oni nie rozwiązują ludzkich problemów. Kiedy oni prowadzą ich za sobą, wskazują
im problemy, które powinny być rozwiązane. Oni znajdują się o wiele wyżej od nich. Oni nie pójdą na kompromis, oni nie naginają
się. To inni dostosowują się do nich.
Jeśli światło zaczyna migotać i dogasać na drogach, cóż będzie robić człowiek, niosący to światło w dłoni? Wy wszyscy
jesteście podobni do pochodni, to wy powinniście zadecydować, jakie powinno być wasze życie, jaką osobowością powinniście
stać się w tym życiu. To uwaga daje wam priorytety.
Kiedy rozumiecie, czym jest wasze fizyczna obecność, wasze ciało powinno być czyste, powinno być piękne, miękkie, przyjemne,
wykwintne, godne. Spotykałam grupy ludzi, kiedy siadaliście i zaczynaliście zachowywać się tak, jak nawet nie potrafią ludzie z
wykształceniem podstawowym. Dzieje się tak, bo jeszcze nie uświadomiliście sobie waszej przywódczej roli oraz tego, że ludzie
patrzą na was. W was powinno pojawić się coś podobnego do "masti". Powinno pojawić się uczucie zadowolenia z samego
siebie.
Zatem zachowanie w fizycznym aspekcie, to co jecie, co widzicie, co wam się podoba - wszystkie priorytety powinny ulec
zmianie. To, co powinno stać się najważniejsze - to Sahaja: podczas różnych sytuacji, w różny sposób - waszym nawykiem
powinna być Sahaja. Sahaja oznacza "urodzone z tobą". Sahaja nie oznacza "łatwo". Wielu ludzi jest zdezorientowanych. Teraz
otrzymaliście to prawo, z którym urodziliście się. Dlatego musicie wiedzieć, że jesteście Sahajami i nie będziecie akceptować
niczego, co jest nie-sahaja. Sahaja właśnie to oznacza! Sahaja oznacza, że przeniesiecie światło Sahaja ponad wszystkim innym,
ponad ciemnością i nie akceptujecie ciemności, która jest nie-sahaja. Zatem jak możecie mieć nawyki, które uzależniają was we
współczulnym systemie nerwowym? Sahaja oznacza, że macie wyjątkową, subtelną świadomość. Król przecież nie zamiata ulic.
Od strony fizycznej wasza uwaga marnuje się w podobny sposób, ponieważ angażujecie się we wszystkie te nie-sahaja metody,
które stosowaliście wcześniej, takie życie prowadzą nadal inni ludzie. Wy zagubiliście się w tym systemie życia, który jest
nie-sahaja. Musicie zmienić całkowity system na całym świecie, na którym ludzie staną się Sahajami, a nie nie-sahajami. Tylko
wtedy wszystko stanie się dla was Sahaja.
To wielkie nieporozumienie odnośnie Sahaja yoginów. Oni myślą tak: "Och, kiedy przyjdzie Sahaja, zajmiemy się tą sprawą.
Zaczniemy chodzić i opowiadać ludziom o tym, że nadchodzi Sahaja". Nic podobnego! To jest całkowicie błędny punkt widzenia.
Sahaja oznacza, że otrzymaliście światło, które znajduje się wewnątrz was i jak możecie tolerować cokolwiek…
[przerwa w nagraniu]
… odnośnie waszego życia, powinniście wiedzieć, jak się ubierać, jak rozmawiać, dokąd chodzić, z kim się spotykać, kto jest
waszymi braćmi, kto jest waszymi siostrami, waszymi synami, kim są wasi rodzice. Właśnie na to tracicie swoją uwagę.
Następnie wasze przyziemne nawyki. Wasze wcześniejsze życie, które wiedliście, które zostało ukształtowane. Musicie z tym

skończyć. Nie możecie się rozwijać, bo jeśli to kontynuujecie, to będziecie łapać negatywności - to tu, to tam. Wtedy możecie
złamać sobie kark, a następnie przyjdziecie do Mnie i powiecie: "Matko, ja złamałem sobie kark, i to się stało, tamto się stało,
mam bóle, cały płonę, boli mnie głowa, coś się ze mną dzieje". Dopóki nie staniecie się Sahajami, będą się dziać z wami podobne
rzeczy. Ale dlaczego nie staniecie się samym sobą?
Na przykład, istota ludzka nie może spać tak jak pies. Jeśli on zaczyna spać jak pies, bo wokół niego są same psy, to on może
wtedy poczuć ból. W ten oto sposób, jeśli chcecie pozostać nie-sahajami, bo wszyscy inni są nie-sahaja, możecie mieć kłopoty.
Jednak pies nie poczuje bólu, kiedy on się pojawi, bo on tego nie czuje. Wy jednak odczujecie ten ból na pewno. Człowiek, który
jeszcze nie stał się "ponownie narodzonym", nie odczuwa problemów, u niego powstają problemy, ale on ich nie czuje, wy
odczuwacie je i lepiej z tym skończcie - im prędzej, tym lepiej! Jeśli z tym nie skończycie, znów powrócicie do tej samej
ciemności, a ta ciemność może stać się piekielna, to może być straszne.
Już lepiej jest umrzeć jako istota ludzka, bo wtedy będziecie mogli kontynuować będąc narodzonym ponownie, jako zwierzę
takie czy inne. Ale jeśli narodzicie się ponownie i znając [prawdę] nadal kontynuujecie wasze stare nawyki, to może być bardzo
niebezpieczne. Tak oto, naprawiam waszą uwagę przez odrobinę lęku w waszym umyśle, ku subtelniejszej istocie. Subtelna
istota może się tylko radować. Dzisiaj rano wy rzeczywiście rozkoszowaliście się medytacją, staliście się bardziej subtelni i Ja
mogłam do was dotrzeć. Powinniście więc utrzymywać swoją subtelność, pamiętając jak to wtedy było, i jak dobrze czuliście się
fizycznie.
Jednym z najgorszych ludzkich nawyków jest spoglądanie na zegarek. Jest mi tak przykro, kiedy widzę, jak ludzie patrzą na
zegarek w czasie Moich wykładów. Ja po prostu nie mogę tego znieść! Ponieważ teraz znajdujecie się poza czasem i
przestrzenią. Cóż chcecie osiągnąć oszczędzając czas? Czy w ten sposób udało się wam coś osiągnąć? To świadczy o waszych
priorytetach. Nasze priorytety powinny ulec zmianie i możecie je łatwo zmienić, jak tylko zaczniecie się radować, jak
posmakowaliście Nektaru Boskiej Miłości, Amrutu, to już nie zechcecie pić brudnej wody. Ale przede wszystkim zapamiętacie tę
radość, którą się rozkoszujecie. Jest to jeden ze sposobów umocnienia, tzw. umocnienia waszej subtelności.
To właśnie uwaga jest przykrywana przyziemnym, codziennym życiem, nawet jego emocjonalną stroną np. wasze wzajemne
relacje. Widzieliśmy, jak niektórzy Sahaja yogini zagubili się z tego powodu. Oni mieli bardzo niegodziwie relacje z ludźmi, nawet
z guru, a niektórzy z nich byli zaprzyjaźnieni i utrzymywali różnego rodzaju nieczyste relacje, których nie byli w stanie odrzucić, i
oni przepadli.
Dlatego więc musicie usiąść i zastanowić się: "Dlaczego nie raduję się samym sobą? Jestem przegrany. Z powodu tych rzeczy,
jeśliby one dawałyby radość, nie biegałbym od jednego do drugiego. One nigdy nie dawały mi pełnego zadowolenia, dlaczego
więc znów powracam do nich?"
Emocjonalna radość, którą to uważacie za coś bardzo ważnego, także powinna być wyważona w nowym wymiarze waszej uwagi
i subtelności. Uważacie kogoś za bardzo bliskiego i drogiego wam, prowadząc z nim wspólne interesy lub mając z nim jakiś
rodzaj… Nie wiem, jakie jeszcze istnieją rodzaje stosunków międzyludzkich.
Powinniście wiedzieć, że wszystko to jest powierzchowne i nie możecie radować się tym tak samo. Tak jak w trakcie picia wody
z kubka, kubek sam w sobie jest drugoplanowy, woda jest także drugoplanowa - najważniejszy jest jednak wasz język, który
może poczuć wodę. Jeśli język nie może poczuć wody, albo woda w smaku podobna jest do kamieni, to jaki jest pożytek z picia
wody? Zatem najważniejsza jest zdolność języka do odczuwania smaku, w istocie.
W podobny sposób, sednem naszego radowania się jest ta radość i ta radość pochodzi z odczuwania wibracji. Zatem
skądkolwiek by ta radość nie przyszła, powinniście ją mieć. Ale ta nowa świadomość nie dotarła jeszcze dostatecznie głęboko
do waszej istoty, dlatego jest to problem. Ludziom byłoby wtedy o wiele łatwiej powiedzieć: "To, co ty pijesz, jest wspaniałe" i taki
człowiek biorąc to wie, że jest to wspaniałe. On nie będzie jeść czegoś gorzkiego. Jeśli chcecie dać temu człowiekowi coś
okropnego w smaku, to będziecie musieli dać mu po czekoladce na początek i na koniec.

Ale zauważyłam, że kiedy ludzie wchodzą na drogę rozwoju, oni jeszcze bardziej są skłonni do najstraszniejszych rzeczy, z
powodu swoich wcześniejszych przywiązań. Dlatego całkowicie skierujcie swoją uwagę na to, co jest boskie, ciągle utrzymujcie
na tym uwagę tak, aby w ogóle nie było tam miejsca na ciemne strony życia.
Nawet teraz spotykam ludzi, którzy podchodzą do Mnie i proszą: “Mataji, mam problem, muszę zdobyć pracę, co mam robić? To
jest do zrobienia, tamto jest do zrobienia...". Oczywiście, to jest przy okazji, w porządku. Ale jeśli to pochłania waszą uwagę,
oznacza to, że straciliście samą istotę rozumienia tego, że jesteście Sahaja yoginami i że wasza radość posiada subtelniejszą
formę, i możecie się tym radować. Zatem te pospolite rzeczy, nigdy nie będą w stanie przynieść wam radości.
Dlaczego więc nie poprosicie o coś, co przyniesie wam tę subtelną radość, którą będziecie mogli się cieszyć; tylko wy będziecie
mogli się nią radować. To jest właśnie to, co dzieje się z naszą uwagą. Gubimy się z powodu naszych poprzednich idei i
emocjonalnych powiązań.
Możemy również powiedzieć, że z powodu naszych duchowych przywiązań "jesteśmy Hindusami, muzułmanami,
chrześcijanami, jesteśmy wegetarianami i nie-wegetarianami, jesteśmy…" Ja nie wiem "jesteśmy brahminami i nie-brahminami,
jesteśmy kimkolwiek“, ale nie tym, kim tak naprawdę jesteśmy. A wszystkie te rzeczy znów zaczynają wracać do was, że
"jesteśmy dżinistami, dlatego jesteśmy tak wielcy!" Pokażcie Mi jakiegoś dżinistę skądś tam lub jeszcze kogoś skądkolwiek - czy
on odczuwa wibracje? W takim razie, w jaki sposób taki człowiek mógł stać się waszym guru, czy on potrafi uczyć was
podobnych rzeczy? Teraz wy sami jesteście mistrzami. Czy dyrektor przychodzi i uczy się od chłopców przyjętych do szkoły?
Widziałam, że nawet nowicjusz, jeśli miał badhę, był w stanie odciągnąć co najmniej 5% Sahaja yoginów, z łatwością. On będzie
wygłaszał wspaniałe przemówienia, będzie się popisywać i wprowadzi jakiegoś innego guru i co najmniej 5% ludzi pobiegnie za
nim. Jak można to wyjaśnić? Najważniejsze jest to, abyście wy nie znaleźli się wśród nich. Każdy powinien myśleć za siebie, a
nie za innych. Musicie zastanowić się, czy jesteście zdolni do tego, czy też nie? Zatem pośród duchowych połączeń gubi się
wasza uwaga i cały wymiar tego jest zewnętrzny.
W pismach Gokuli Vrindavany na pewno czytaliście, że kiedy Krishna grał na swoim flecie, wszystkie kobiety, które były zajęte
pracą, gopi [pasterki], które prowadziły gospodarstwo domowe - porzucały każda pracę, wszystko. Mleko mogłoby się gotować,
prace częściowo czy całkowicie zrobione, czy spożywały posiłek, gdziekolwiek by siedziały, one natychmiast wstawały i biegły w
stronę miejsca, skąd dochodziły dźwięki murli [fletu]. A kiedy już tam przyszły, one stały jak na obrazie, chitrawatse thade - po
prostu stały jak na obrazie, nie poruszając się, tylko stały i słuchały, z pełną uwagą. Cóż to było? On nawet nie mówił, tylko było
słychać murli i oni wszyscy tylko słuchali, jak namalowani na obrazie.
Co to było? Radość, którą oni odczuwali była tą radością, którą się cieszyli wewnątrz siebie, była to radość, która wlewała się do
nich wraz z dźwiękami murli - oni tylko stali i słuchali, i tyle. Cóż to jest? To była właśnie cała ta subtelność radości. Po prostu,
jakby byli w medytacji. W podobny sposób wasza uwaga i umysł powinny znajdować się w Sahaja, w waszej jedności z Bogiem.
Jesteście jednością z Bogiem, skierujcie waszą siłę odśrodkową w stronę Boga, całkowicie. Utrzymujcie to połączenie z Bogiem
przez cały czas, a pozostała część pracy będzie wykonana, yantrawat, tak jakbyście stali się instrumentem. Absolutnie wszystko
zacznie wtedy działać.
Umysł ludzki robi zazwyczaj wszystko według stałego schematu. Na przykład, jeśli macie wybudować dom, to najpierw trzeba
wykopać… najpierw fundamenty, potem budowla piętrzy się, następnie macie filary a potem musicie mieć dach. Tak oto, krok po
kroku oni zaplanują sprawy.
W Królestwie Bożym nie ma żadnych planów. Wy tylko siadacie i po prostu radujecie się!
Jeśli wasza uwaga będzie skierowana tylko na to, cała praca będzie wykonana. Pełna uwaga a Bóg wtedy przejmie całą pracę. I
da temu pełny priorytet! Nie ma kompromisów w tych sprawach. Wy także powinniście pomagać podnieść się innym i dlatego
musicie pamiętać, że wasza uwaga powinna znajdować się na waszej Atmie, na waszym Duchu, na Bogu - całkowite połączenie

z Nim w tej radości. Z całym waszym sercem, z obiema rękami i obiema nogami, z całą waszą uwagą, możecie zmieniać ludzi,
ponieważ ciągle odżywiacie waszą uwagę, pielęgnujecie ją i troszczycie się o nią. Później także będziecie się radować tym, że
wznosicie ludzi.
Nic nie będzie w porządku, dopóki nie rozwiniecie subtelności waszej uwagi. A ona zacznie się rozwijać tylko wtedy, kiedy
wycofacie ją ze wszystkiego co przyziemne. Wycofajcie waszą uwagę ilekroć ona za bardzo odchodzi w takie myśli, "och,
zapomnij o tym!" Lecz połóżcie całą uwagę na wibracje. Jeśli poczujecie wibracje - skierujcie tam pełną uwagę, odczuwając
własne wibracje, skierujcie na nie całą swoją uwagę. O inne rzeczy nie musicie się martwić, będą otoczone opieką. Tak oto,
wasza uwaga staje się bardziej subtelna w Królestwie Bożym. Styl jest inny.
Kiedy lotos znajduje się w błocie i musi się stamtąd wydostać, on wyszuka sobie drogę poprzez liczne szczeliny i dziury w tym
błocie, ale kiedy on już wyjdzie na zewnątrz, będąc zupełnie wyzwolonym, wolnym, nie będzie już musiał wić się to tu, to tam, ale
po prostu otwiera się i chłonie cudowną rosę. Ta rosa stapia się z aromatem lotosu, którego woń szybko zaczyna się unosić. To
jest całkowicie inna metoda, całkowicie inny sposób życia, który jest byciem Sahaja. Po prostu niezależnie, czy śpicie, czy się
przebudzicie, utrzymujcie swoją uwagę…

1977-0201, Czakra Nabhi
View online.
Czakra Nabhi Wykład wygłoszony podczas pierwszej tury zachodnich yoginów po Indiach (styczeń-luty 1977). Dokładna
lokalizacja nieznana. Czakra Nabhi jest umieszczona w środku ciężkości każdego człowieka. Jeśli jej tam nie ma, to znaczy, że
będzie mały problem, aby mieć ją we właściwym miejscu. Jest pewien problem, na który cierpi większość z was, może z powodu
narkotyków lub problemów nerwowych, czy z powodu wojny, a może jakiegoś szoku dla waszej egzystencji. Na przykład
podczas wojny ludzie stracili swoje wartości, ponieważ utracili wiarę w Boga. Czyste kobiety, które wierzyły w czystość, były
brutalnie atakowane. Prześladowano bardzo religijnych ludzi, rodziny zostały rozbite, wielu ludzi zostało zabitych, a dzieci,
kobiety i starcy zostali rozproszeni. Straszna atmosfera niepewności pokonała wszystkie te narody. Potem przyszły także obozy
koncentracyjne, które zdruzgotały ludzi, ponieważ istoty ludzkie są bardzo delikatnymi instrumentami. Oni są upragnionymi,
najwyższymi dziełami stworzenia, a zostali zdominowani przez rzeczy takie jak bomby, które są materią. W ten sposób Duch w
człowieku wygasł. Ludzie stracili wiarę w prawość, w miłość. Następnie zbudowano nowy wzorzec środków bezpieczeństwa. W
rezultacie nastąpiła rewolucja przemysłowa, a sztuczne poczucie radości, bezpieczeństwa, miłości, zostało zaakceptowane
przez społeczeństwo. Oto, co człowiek zrobił ze swoją wolnością, ponieważ wojny są tworzone przez człowieka, nie są dziełem
Boga. Jednocześnie z tym, narodziły się na tej Ziemi bardzo wielkie poszukujące dusze. Zaczęli szukać poza tymi sztucznymi
zabezpieczeniami, takimi jak materializm. Poszukiwacze nie mieli odpowiednich przywódców, którzy by ich zorganizowali i
poprowadzili ich ku właściwej ścieżce [rozwoju]. Więc popełnione przez nich błędy stworzyły przeszkodę. Tak więc, oprócz
przeszkód związanych z ludzką świadomością, dodano tak wiele innych przeszkód. Dodano tak wiele innych przeszkód, co
uczyniło dla nich Sahaja Yogę trudnym procesem. Tylko kraje, które brały udział w wojnie stały się krajami rozwiniętymi. Jako
reakcja, nie, to reakcja, oni są jedynymi [materialnie] rozwiniętymi ludźmi, którzy faktycznie biorą udział w wojnie. A ci, którzy
tego nie zrobili, są słabo rozwinięci. Tak więc z jednej strony mamy kraje, które próbują poszukiwać, ponieważ są nadmiernie
rozwinięte, ponieważ są zamożne, ale ich poszukiwacze stracili cumy [hamulce], z powodu anty-uczuć. W porządku? Podczas
gdy inne kraje nie są jeszcze rozwinięte, więc tam poszukujący wciąż szukają pieniędzy. W tym momencie odkryto Sahaja Yogę,
to był ten etap, przez który zapowiadana jest jedność ludzkiej świadomości z Bogiem, przez którą czujecie swoją
nieświadomość, Moc Boga, która jest Wszechprzenikająca, która myśli, organizuje i planuje. Tylko przez Kundalini, Yogę Sahaja,
Sahaja Kundalini Yogę, tylko poprzez Sahaja Kundalini Yogę, istoty ludzkie będą ewoluować. Ale ci, którzy mają się rozwijać,
muszą mieć nienaruszoną dharmę.

1978-0220, Duch, Uwaga, Umysł
View online.
"Duch, uwaga, umysł" - ashram Finchley, Londyn,1978
Tak jak powiedziałam, Christine zapytała Mnie: "Czym jest nasze poddanie się?" Spytała też czy posiadamy wolną wolę, czy nie.
Macie swoją wolną wolę. Szczególnie ludzkie istoty, nie zwierzęta. Posiadacie wolną wolę wyboru pomiędzy dobrem a złem,
prawością oraz nieprawością. Macie wybór, czy poddać się Duchowi czy nie: zostać zdominowanym przez własną wolę.
Zapytała: "Co oznacza poddanie się?"
Poddanie się następuje w trzech etapach. Szczególnie w tym kraju, gdzie ludzie myślą, racjonalizują, analizują. Ponieważ nie jest
to łatwe. Jeśli potraficie to robić, w przeciwnym wypadku możecie robić to automatycznie. Zakładając, że Bóg jest pojęciem
bazującym na waszych koncepcjach. Nie wiem jakiego rodzaju koncepcje macie na temat Boga, ale załóżmy, że macie pewne
własne koncepcje, indywidualne. Każdy ma swoje pojęcie Boga. I możliwe, że czujecie, że jest Wszechmogący i wielki; kłaniacie
się przed Nim bez myślenia. A tak nie może być.
Pierwszym punktem jest poddanie się poprzez racjonalne zrozumienie. Nikt z was nie jest nieświadomy, nie jest w
podświadomości. Wszyscy jesteście bardzo świadomi tego co robicie i co wam się przydarza. Tak więc, kiedy widzicie, że
"Boska Siła przepływa przeze mnie, wychodzi jako wibracje, wypracowuje" tak, że możecie nią manewrować, wówczas
racjonalnie musicie poznać Wolę tej Boskiej Siły, która płynie. Ponieważ wasza wola wciąż nie jest zgodna z Wolą wibracji.
Jednak, gdy racjonalizujecie rzeczy, możecie nie robić tego, czego oczekują wibracje. Mam na myśli, że tak będzie na początku.
Teraz, chcecie pójść w prawo, ale załóżmy, powinniście pójść w lewo – po co? Dla waszej korzyści, dla rozwoju, dla większego
zrozumienia Boskości, dla rozpuszczenia waszego ego. Ego oraz wasza wola to są dwie różne rzeczy. To jest punkt, który myślę,
że być może was martwi.
Sahaja Yogin: Tak
Shri Mataji: Teraz osiągnęliście ten punkt. Ego i wasza wola mają zostać poznane. Jak? Poprzez poznanie waszego "Ja".
Czym jest wasze "Ja"? To jest Duch wewnątrz was. W porządku?
Jak rozpoznacie waszego Ducha? Ponieważ po Realizacji, On wibruje i mówi wam. Tak więc wasza wola staje się wolą waszego
Ducha, nie zaś waszego ego; ponieważ macie również superego. Z waszym ego popełniacie błędy, nie rozwijacie się. Nic nie
osiągacie z waszym ego. Nie ufajcie waszemu ego, nie pobudzajcie go, nie dawajcie mu władzy. Zamieńcie je na wolę waszego
Ducha. To jest część w was.
Im bardziej poznajecie wibracje, ucząc się tego co do was mówią, czego was uczą, tym lepiej poznajecie waszego Ducha. Na
przykład, dziecko używa przede wszystkim swoich rąk, kładzie rękę na gorącym talerzu i widzi, że jest gorący, następnie na
zimnym talerzu i widzi, że jest zimny. Metodą prób i błędów uczy się tego co jest właściwe, a co nie, co jest czym. Właściwie
uczy się co jest rzeczywistością. Tak naprawdę w gorącu i w zimnie nie ma nic takiego jak ”zło” i ”błąd” lecz jest rzeczywistość
tego: to jest gorące, to parzy waszą rękę; zimno, które powoduje, że marzniecie.
W ten sam sposób, kiedy zaczynacie używać wibracji, wtedy zaczynacie poznawać swoje wyższe "Ja". To jest pierwszy raz,
kiedy używacie swojego wyższego "Ja", ponieważ do tej pory Go nie poznaliście. Tak więc. wolna wola, aby poznać swoje "Ja"
istnieje. Jeśli nie chcecie Go poznać, nikt was nie zmusi. Ta wolna wola musi zostać osiągnięta przez was.

Wewnątrz waszego "Ja" wolna wola aktywna jest poprzez wasze pozbawione ego "Ja", nie jako ego lecz jako kompletny
przed-świadomy umysł. Jest różnica pomiędzy przed-świadomym umysłem i ego. To zróżnicowanie powinno zostać pokazane,
a wtedy będziecie wiedzieć, czym jest wolna wola i czym jest ego.
Wasz przed-świadomy umysł jest po prawej stronie i jest kompletnym prawym kanałem, rozpoczynającym się od waszego ego,
do Mooladhary. Ten kompletny kanał jest przed-świadomym umysłem, nazywanym 'mana' w Sanskrycie. Ten przed-świadomy
umysł jest koniem. Teraz wy również prowadzicie tego konia.
Zatem, która część prowadzi konia? To ta, która prowadzi nawet konia. To jest ego, czy to wszstko razem? Powinniśmy więc
powiedzieć, że ego znane jest jako ahamkara – kompletna rzecz, ‘aham’ to ‘ja’, to jest...nie wiem jak to nazwać w języku
angielskim? To ‘ja’ to robi. To kieruje ego. Można powiedzieć, że jest to cień waszego "Ja".
Lub powiedzmy, ktoś kto cały czas was widzi. Nie jesteście połączeni z "Ja" lecz znacie jego głosy. To jest ktoś, kto obserwuje
cały czas. Można stwierdzić, że jest to cień "Ja", który rozciąga się w naszym bycie. Wiemy czego chce. Kiedy popełniamy błędy,
wiemy, że je popełniamy. Kiedy kradniemy, wiemy, że kradniemy. To Światło jest tutaj przez cały czas. To jest właśnie "Ja".
Wiemy, że tutaj jest, ale nie ma drugiej strony, która jest dotykana. Wy widzicie projekcję tego w was, ale nie możecie dosięgnąć
tego, skąd ona przychodzi.
Ono nazywane jest KshetrAgnya. I jest Tym, który zna pole, jest Znawcą pola. Jest to właściwie samo Ja. Ale Jego wizja w nas,
wizja tego - można powiedzieć, jest tym, co Ja nazywam cieniem - wizja Ja, której jesteśmy przez cały czas świadomi. I To
obserwuje nas, nawet gdy jesteśmy sami, kiedy jesteśmy w towarzystwie, wszędzie – obserwuje nas. W Bhagavad Gicie
nazywane jest KshetrAgnya. ‘Kshetra’ oznacza pole, a ten, kto jest Znawcą pola to KshetrAgnya.
Właściwie Znawcą jest "Ja", ale poprzez Jego wizję, poprzez moc Jego wiedzy ono zna wszystko i my wiemy, że Ono jest. ‘My’
oznacza ego. Ego wie, że ktoś je obserwuje.
W Sahaja Yodze, wszystko co się wydarza, jest właśnie tą wizją, którą macie przez cały czas – staje się wibracjami: w tym
sensie, że możecie mieć relację z tym punktem, z którego to się zamanifestowało. Nadążacie za Mną? Jeśli nie, powiedzcie.
To tak jak mamy [elektryczne] światło. To światło posiada aurę lub światło, które rozpościera się. Jak nazywacie to światło,
które się rozpościera, poza tym światłem, które jest tutaj? Ja nazwę to po prostu cieniem, w porządku? W porządku?
Tak więc to światło, które się stąd rozpościera, wie co robicie i wy znacie siłę tego cienia. To jest jak cień w was. Wy
wewnętrznie wiecie co robicie. I to ten cień przenosi wasze uczynki, również do Kundalini i osadza je tam. To jest to, co
nazywacie czasami ”ludzką świadomością”. To światło jest ludzką świadomością, jak to nazywacie. Ale ego nie jest tym samym,
ponieważ To potrafi widzieć ego, To potrafi widzieć superego. Ale to co mówicie jest ‘ja’ - to światło zamknięte w tym pokoju,
przez świecę lub [elektryczne] światło, to co nazywacie ‘ja’ jest tym zamkniętym światłem. I ono wie o wszystkim i wy wiecie, że
to Światło wie co robicie.
To [elektryczne] światło nie wie, jest przeciwnie, odwrotnie. To światło, które jest wewnątrz tego pokoju, nie wie co robicie, ale wy
poprzez to światło wiecie, co jest w pokoju. Czy nadążacie za tym? To światło rozpościerające się w pokoju, ono nie ma
świadomości, ale wy dzięki niemu wiecie, co jest w pokoju. Przeciwieństwem jest Światło "Ja", Światło "Ja" wie co robimy i także
my dzięki niemu wiemy, co robimy. Gdybyśmy byli nieświadomi, nie wiedzielibyśmy co robimy.
Tak więc to Światło lub aura tego Światła iskrzy w świadomym momencie. Jak to, można powiedzieć: przypuśćmy, że to jest
przeszłość, a to jest przyszłość, a w centrum jest świadomy umysł i w tym świadomym umyśle widzicie światło wiedzy tego, co
wiecie.
Sahaja Yogin: Świadomym umysłem jest "Ja"?

Shri Mataji: Nie, nie. Świadomy umysł jest obszarem, w którym Światło "Ja" czyni was świadomymi czym jesteście. Jak poświata
światła, które przechodzi, można powiedzieć. Światło pochodzi od "Ja" i oświeca świadomy umysł. I świadomy umysł wie w
świadomym obszarze, to Światło wie co robicie. I wy także jesteście świadomi tego Światła.
Gregoire: Jaka jest różnica pomiędzy umysłem przed-świadomym i świadomym w kwestii lokalizacji?
Shri Mataji: Lokalizacja jest taka: świadomy jest w centrum, a przed-świadomy po prawej stronie. W porządku? Przed-świadomy
jest po prawej, świadomy w centrum.
Zatem przed-świadomy umysł, cokolwiek umysł przed-świadomy robi, my to wiemy w obszarze świadomego umysłu. To Światło
daje nam tego świadomość. To Światło jest aurą "Ja".
Sahaja Yogin: To jest jak lustro. Świadomy umysł jest lustrem dla przed-świadomego umysłu.
Shri Mataji: Widzicie, kiedy mówicie ”lustro”, to staje się jednostronne, w tym rzecz. Dlatego mówię: "To nie jest jednostronne
lecz wielostronne". Jeśli używacie tego jako lustra, wtedy musi być jednostronne, ale to nie jest tak, to jest ze wszystkich stron.
Ta aura jest ze wszystkich stron. Lub, można powiedzieć, spada na krawędzie świadomego umysłu, przed-świadomego umysłu,
podświadomego umysłu, do centrum i do świadomego obszaru. Ale to jest część - Światło. Świadomy umysł sam w sobie nie
ma znaczenia, jeśli my nie jesteśmy świadomi. Świadomy umysł może spać, jeśli nie jesteście świadomi Światła. To "Ja" staje
się Światłem, które do was przychodzi.
U ludzkich istot Światło jest o wiele jaśniejsze niż u zwierząt. Dlatego nazywam to Światłem. Tu nie chodzi wyłącznie o
świadomy umysł, zwierzęta także go posiadają. Ale wasze światło jest inne niż ich światło. Wasza świadomość jest dużo
wyższa i bardziej rozbudowana. Jak? Poprzez rozwinięcie waszych czakr.
Powiedzmy, na przykład, można powiedzieć, nawet odbicie, można powiedzieć, że w centrum jest światło, i wszystkie ściany je
odbijają tak, że możecie użyć tych samych fal. Lub przypuśćmy, to jest świadomy umysł, wszystkie ściany są świadomym
umysłem. Tak więc światło jest w centrum i to światło jest odbite na tych ścianach. Teraz weźmy świadomy umysł ludzkich
istot, przypuśćmy, że są te ściany i one ewoluowały i rozwinęły się do takiego punktu, iż widzą co robią złego i same potrafią to
zobaczyć.
Jeśli utrzymujecie te ściany jasne i czyste, mam na myśli świadomy umysł, co oznacza, że jesteście uważni jak postępujecie z
waszym świadomym umysłem, wówczas utrzymujecie ściany absolutnie czyste i wtedy odbicie jest bardzo czyste. Ale wciąż
relacja pomiędzy ścianami i światłem nie jest ustabilizowana, i vice versa. Tak się dzieje, ponieważ światło zna ściany. One
również wiedzą, że światło wie o nich wszystko. Ale relacja w tym sensie, że światło nie może zrobić nic z "Ja" i "Ja" nie może
zrobić nic ze światłem. Nadążacie?
Ale to światło istnieje. Ono istnieje. Ono mówi wam o rzeczywistości. Mówi wam: "Tym jesteście. Tu jesteście. To jest wasza
pozycja". To światło mówi wam to. To jest KshetrAgnya, ten który zna pole. Po prostu mówi do was. Przedstawia wam to
wyraźnie: "Jesteście tutaj". Macie plamy na waszych ścianach. Zniszczyliście wasze ściany. “Odbicie nie jest właściwe" lub
"Odbicie jest właściwe", jeśli jesteście w porządku. Im jesteście lepsi, tym lepsze jest światło i nie ma konfliktu. Dlatego
mówiłam, żebyście byli w centrum.
Teraz, można powiedzieć, że uwaga jest w ścianach. Wasza uwaga rozprzestrzenia się na ściany, tak? Stąd to działa. Działa
wewnątrz i na zewnątrz. Uwaga działa na zewnątrz, jak wiecie, bardzo łatwo jest działać na zewnątrz. Ale wewnątrz działa tylko
na ile wie, że "Ja wiem wszystko co mówię". Czy nadążacie za tym?
Uwaga jest na ścianach. Ludzka uwaga jest na ścianach. Ta uwaga wie, że jest światło wewnątrz i ona puszcza to światło, na ile

to możliwe, na zewnątrz; więc może rozciągać to światło na zewnątrz. W sensie, iż przypuśćmy, osoba nie jest zrealizowana, ale
jest dharmiczną osobą, więc jej światło jest całkiem w porządku, nie ma problemu. Ona nie ma żadnych konfliktów. Jest
dharmiczna. Jest miłym, religijnym człowiekiem i wie, że jest światło, wie. Nie ma konfliktu między nią a światłem. Tak więc aura
jest absolutnie ładnie umiejscowiona. Lub przypuśćmy, że istnieje konflikt między tym a tym: aura będzie zakłócona. Ale
właściwie nie ma zakłócenia w samym świetle. Ale z powodu tych ścian może wyglądać znowu na zakłócone. Ponieważ, jeśli
światło wpada na coś, tak jak widzicie wodę i ona nie jest jednostajna, to jest poruszone, tak? Jeśli uwaga nie jest stała,
wówczas obraz światła jest mętny. I światło wyrzucane na zewnątrz staje się mętnym obrazem tego światła. Tak?
Teraz wracamy do świadomego umysłu.
Świadomy umysł jest tym, którego obszar ma bardzo zredukowany czas, bardzo krótki czas. Między przyszłością i przeszłością
jest mało czasu – bardzo mało czasu. W sanskrycie nazywa się to vilamba. Oznacza to bardzo, bardzo, bardzo mało czasu. I nie
możemy się tam zatrzymać. Tak więc, gdy w tym obszarze nagle dotykacie tej aury, można powiedzieć światła, wtedy widzicie.
Wtedy wiecie co to jest.
I ponownie myślicie o przeszłości lub o przyszłości. W tamtym czasie wiecie o czym myślicie. Ale wtedy przechodzicie do
świadomego obszaru i myślicie: "Och, tak myślałem, że nie powinienem tego robić”. Ponieważ wy poruszacie się cały czas na
falach. A pomiędzy nimi jest świadomy umysł. Jest go bardzo mało, bardzo mało, z początku. W porządku?
Teraz, poniżej tego jest nieświadomy umysł, można powiedzieć. Właściwie on jest ponad, ale można powiedzieć poniżej, po
prostu teraz, aby wyjaśnić to. Tak jak fale rosną w ten sposób, w ten sposób, że pomiędzy nimi jest mała szczelina. I tam,w
świadomym umyśle dotykacie tego światła nieświadomego umysłu. Tak więc nieświadomy umysł, to co nazywamy
nieświadomym umysłem jest tą aurą światła Ja. Tak więc w każdym świadomym momencie jesteście świadomi waszego
nieświadomego umysłu. Świadomi w sensie, że wiecie, że nieświadomy umysł wie, to dlatego.
To naprawdę zdumiewające jak to jest zrobione! Na przykład, można powiedzieć tak: natrafiacie na jedną falę, znajdujecie to
tutaj, " O, tak, wiem wszystko o czym myślę". Wtedy znowu wracacie do myślenia, myślenia, myślenia. I ponownie wracacie do
świadomego umysłu, "O tak, wiem o czym myślę". Nieświadomy umysł wie. To jest światło nieświadomego umysłu. Możecie
zobaczyć, że on odczuwa jak fale. W porządku? Nadążasz Bogdan?
Próbujcie nadążać, wówczas będzie miło.
Teraz nie zadawajcie pytań. Po prostu spróbujcie nadążać, ponieważ to jest subtelny temat i jeśli musicie zrozumieć to co jest
subtelne, muszę zastosować analogie, które nie są subtelne, więc nie zgubcie się w analogiach. Po prostu próbuję wam
powiedzieć, jak zrozumieć co jest nieświadomym umysłem wewnątrz nas i gdzie jesteśmy usytuowani, jeśli chodzi o świadomy
umysł. Krawędź nieświadomego umysłu, jest nieświadoma – jego krawędź. Tam jest także uwaga. Teraz, co się dzieje, jeśli się
poruszycie, to znaczy wasza uwaga. Uwaga przesuwa się raz w kierunku przyszłości, raz przeszłości. Teraz uwaga idzie tak. I w
świadomym umyśle, nagle stajecie się świadomi tego. Wasza uwaga staje się świadoma, "O!" w przeciwnym razie po prostu
myślicie, myślicie, myślicie, w ten sposób. Ale gdy ponownie dotykacie świadomego umysłu, znowu stajecie się świadomi.
Ponownie poruszycie się w ten sposób, wtedy zgubicie się, i ponownie stajecie się świadomi. Teraz, to światło pochodzi skąd?
Pochodzi od "Ja".
Gdzie w tym jest ego i superego?
Teraz, ta fala jest przeszłością, a ta przyszłością. Tak więc przez cały czas poruszacie się od przeszłości do przyszłości, od
przeszłości do przyszłości, w ten sposób. Ale w tym skakaniu jest trochę czasu pomiędzy, w którym jesteście świadomi. I za
każdym razem, gdy tak poruszacie się od jednego do drugiego - przed Realizacją, mówię, wszystko o czym mówię, jest przed
Realizacją - jesteście świadomi tego, że jest coś pod przepływem, coś co wie gdzie i jak skaczemy, to czy tamto. Poruszacie się
tą drogą, tamtą drogą, tą drogą, tamtą drogą, cały czas widzicie - naprzód, w tył, cokolwiek to jest. Ale poruszacie się tą drogą.

Możecie ujrzeć ruch świadomego umysłu, ale to jest ułamek sekundy, ułamek sekundy - przed Realizacją. Nadążyliście za tym
czy nie, przede wszystkim? Wyjaśniłam to bardzo jasno czy nie? Tak więc przechodzimy dalej.
Uwaga porusza się na ostrzu. Można powiedzieć, że uwaga jest innym światłem lub innego rodzaju - będącą ludzką stroną tego
co porusza się stąd - energią. Ponieważ uwaga jest inną energią, która porusza się w ten sposób, na ostrzu. Jest generowana
przez waszą wątrobę. Ta energia wytwarzana jest przez waszą wątrobę. I ta uwaga wychodzi i jest jak bardzo cienkie ostrze,
można powiedzieć.
Tak więc uwaga rejestruje gdzie jesteśmy. Ale kiedy porusza świadomy umysł, staje się świadoma czym jesteście - "To jestem
ja". Może podczas, gdy kradniecie nie jesteście świadomi, ale kiedy już ukradniecie, nagle zawracacie, "O Boże, zrobiłem to!" I
stajecie się tego świadomi. Tak więc uwaga tak się przemieszcza, iż sprawia, że stajecie się tego świadomi .
Teraz, ludzka uwaga rozwinęła się na krawędzi przed-świadomego i pod-świadomego umysłu. Nadążacie czy nie? Na
krawędziach. Ludzka uwaga...
( Shri Mataji przerwała mówienie, aby zapytać w Hindi o zdrowie kogoś, kto właśnie przyszedł).
Shri Mataji: Aaye, baitho. Aa jao ( znaczenie: chodź, usiądź).
Aby wam to wyjaśnić......Tutaj jest nieświadomy umysł. Tak? A to jest prawa strona, to co nazywacie przed-świadomym
umysłem oraz pod-świadomy umysł. Uwaga jest pomiędzy, połączona z nieświadomym umysłem - jak możecie to nazwać. Ale
nieświadomy umysł u zwierząt pokazałam w ten sposób [na diagramie - dopisek]. Po prostu, aby pokazać, że to jest
nieświadomy umysł, pokazałam to w ten sposób. Ale właściwie wiecie, że nieświadomy umysł jest częścią tego w Kundalini i
częścią tego wyżej. Tak to jest, po prostu, żeby wam to pokazać, pokazałam wam to mówiąc, że możecie nazywać to aurą
Kundalini. Teraz jest to łatwiejsze do zrozumienia, tak?
To jest tak, uwaga jest rozprzestrzeniona, wszędzie. A ten obszar powiększyłam, on nie jest taki duży, powiększyłam go [na
schemacie]. To jest obszar świadomego umysłu, który jest bardzo małym obszarem. A ta część to ego, superego jest tu. Tutaj
jest świadomy umysł.
Sahaja Yogin: To jest w głowie?
Shri Mataji: Nie, nie, nie! Jest w ludzkiej istocie, całkowita kolumna, kompletna rzecz, mówię wam. Ida i Pingala. To jest Pingala,
a to jest Ida. Na krawędzi, widzicie?? A w środku jest świadomy umysł. Jest to bardzo mały obszar.
Teraz, co się dzieje, że jest tutaj Kundalini. Dobrze? Jest także nieświadomy umysł, część nieświadomego umysłu. I można
powiedzieć, że jest tutaj nieświadomy umysł. Pokazałam wam, że tutaj jest "Ja". I "Ja", miejsce Sadashivy jest tutaj. I widzi, widzi
stąd wszystko. I wychodzi. Wasz Duch wychodzi, krąży i widzi was. Jest na głowie, przebywa na waszej głowie, również w
waszym sercu, ogląda was dookoła. Wie, przez cały czas wie o was. I to światło jest tutaj i również jesteśmy tego świadomi.
Wiemy, że to światło nas rejestruje. Jesteśmy tego świadomi. Jesteśmy przez cały czas świadomi, że to światło dostaje się i
migocze w tej małej poświacie światła, można powiedzieć, w świadomym umyśle.
Tak więc jesteśmy świadomi tego, że to światło

nas zna. To, co robimy, poprzez unoszenie Kundalini to....(przerwa w

nagraniu).....wypycha to i kieruje na to uwagę. Tak więc zostaje ustabilizowana relacja pomiędzy Duchem a waszym "Ja". Jeśli
możecie pomyśleć, jeśli możecie uczynić to małym, Kundalini czymś małym, przypuśćmy, że ja uczyniłam to dużym tak, że
Kundalini unosi się, dotykając uwagę w ten sposób, wszędzie, dochodzi tutaj, skupia światło, staje się jednym.
Jogin: Ponieważ uwaga jest na całym Nadi od Mooladhary w dół, nie w umyśle

Shri Mataji: co?
Jogin: uwaga
Shri Mataji: Nie, nie. Uwaga nie jest jedynie w umyśle, jest wszędzie i wytwarzana jest przez waszą, wytwarzana, mam na myśli,
że nie powinniśmy mówić, że jest wytwarzana lecz zaopiekowana, podtrzymywana lub nadzorowana przez waszą wątrobę. Ale
poprzez ewolucję umysłu, gdy umysł wzrasta, uwaga się polepsza. W zwierzęciu uwaga nie jest taka. Jest po prostu prostą linią,
odtąd dotąd.
Tu uwaga staje się szersza, większa i inteligentna. I ma obie te rzeczy w pełni rozwinięte. U zwierząt składa się po prostu z paru
warstw, rozumiecie, i one są w prostej linii. Widzicie, to nie pojawia się u zwierząt. Kiedy ego i superego spotykają się, ona
wypracowuje się. Z powodu tego zamknięcia rozwija swoją własną świadomość. Poprzez to zamknięcie rozwija się sama, jak to
Gregoire powiedział, jak jajko. Zostaje uformowana skorupa i rozwija się wewnątrz tak, że jest samowystarczalna.
Dla jej rozwinięcia używacie waszego ego i superego. Ale jeśli robicie to w równy sposób, trzymając się centrum, to nie ma
wzrostu po tej lub po tej stronie. Teraz, co to jest ego? To jest wybrzuszenie tutaj. A czym jest superego? Wybrzuszenie tutaj.
Rośnie wybrzuszenie jak wzgórek, powstaje wybrzuszenie [śmiech].
Rozumiecie? Teraz nie ma sensu naciskanie tego lub robienie czegokolwiek innego. To co powinniście robić, to jest kładzenie
uwagi tutaj w centrum - centrum.
Tak więc z powodu dharmy, dharma jest tą, która utrzymuje to wybrzuszenie tutaj, przyczepione. Tak, że właściwa droga
wchodzi, wybrzuszenie jest do Nabhi, tak, że odpady i wszystkie te rzeczy odpadają i wy tak trzymacie. Taka jest właściwa,
wrażliwa osoba. Ale zazwyczaj tak nie jest. Zazwyczaj stoi to pod znakiem zapytania i osoba spędza czas po jednej stronie.
Zazwyczaj osoba nie jest taka. To pojawia się jak, to znaczy, na Zachodzie mówię, to jest przywiązane jak do kołka! I to jest jak
[niejasne]. Teraz, jak to wyjąć? Tutaj? Tą ręką? To jest tak. Teraz rozumiecie co mam na myśli. Teraz to jest jasne? Uwaga, nad świadomość? To jest trudny temat. To jest trudny temat. Rozumiecie mentalnie.
Ponadto, uwaga Boga nie jest taka jak wasza. Widzicie, wasza uwaga jest czymś dużo większym od zwierzęcej, że nie możecie?
Ale uwaga Boga jest wielokrotnie dynamiczniejsza niż wasza. Tak więc, kiedy stajecie się [jednym] z Tym, Ta uwaga staje się
waszą uwagą - zaczyna przepływać przez was. Tak, że tworzy się w inny sposób; jest Boską energią, a wy zaczynacie
otrzymywać wibracje w dłoniach.
Kiedy zaczynacie pierwszy raz, w świadomym umyśle, to zaczyna płynąć i rozwijacie tutaj pewnego rodzaju osłonę można
powiedzieć i zaczynacie czuć wibracje. Ale kiedy ponownie pójdziecie tą drogą odrobinę dalej, to się zatrzyma; lub tą drogą,
zatrzyma się. Znowu przejdziecie do centrum i stopniowo pozwolicie powiększać się tej przestrzeni.
Teraz jest to, co jest oddaniem - przestrzeń się powiększy. Ponieważ nie pozwalacie wypracować się ego lub superego, a po
prostu pozwalacie przestrzeni się otworzyć i światło zaczyna działać.
Jogin: To jest tak, jak w muzyce indyjskiej, kiedy oni idą w ten sposób i wracają do nuty. To zrobiłaś właśnie teraz.
Shri Mataji: "Sum" to się nazywa - Sum. Sum właściwie oznacza "równy", Sum. Tak jak idą do tego punktu, pierwszego punktu, w
muzyce indyjskiej grają, 14 nut, to jak powiedzenie 16, 16 uderzeń. Idą 16 do 10 i wracają z powrotem do tego samego punktu.
To samo, trzeba spotkać się w tym samym, i to jest to co widzicie. Tak więc "sum" oznacza równy. Ten punkt, gdzie wszystko
musi się spotkać.
A kiedy wszystko jest otwarte, właściwie tu pokazałam wam jak, ale jeśli umieścicie czakry pomiędzy powiązane z tym
punktem. Ta uwaga idzie i jest właściwie połączona z czakrami tutaj, tak, że Kundalini przechodzi przez czakry. Możemy

zobaczyć, że czakra jest tutaj i tutaj i tutaj i tutaj.
Kiedy pozwolicie tej przestrzeni bardziej się powiększać, wtedy dzieje się to, że czakry także się otwierają. W tych czakrach są
wasze własne Bóstwa. One mają swoja własną właściwość i są jednym z tym. Tak więc to działa w harmonii, i dlatego [niejasne]
Ale samo opuszczenie tej przestrzeni oznacza oddanie, w normalnym tego słowa rozumieniu. Ponieważ jest tu dynamika.
Dynamika jest wszechprzenikająca,

wypracowuje. Jasne? Wszystko jest dobrze.

Wykonuje swoją pracę. Jest tutaj. Ale

problemem jest to, że wasza uwaga nie rozwinęła tej subtelności, która ma wejść w was. Kiedy staje się tak subtelna - tylko
ludzkie istoty mogą się tym stać - wtedy się otwiera. Właściwie Kundalini dodaje tę subtelność do niego, systemu subtelnego,
po czym go unosi. A następnie subtelność zostaje uruchomiona, dając wam wewnętrzną warstwę subtelności, i to staje się
jednym, subtelne razem z tym i zaczyna przechodzić przez subtelne obszary, wtedy rozpoczynają się wibracje.
Im bardziej rozszerzacie tą część, tym bardziej stajecie się jednym z tym. Czym? Stajecie się "Ja".
Teraz, to "Ja", tutaj, to "Ja" jest jądrem w ciele, a to ciało jest komórką w większym ciele. Tak? Tak więc stajecie się jednym z
Wszechprzenikającą Siłą, która jest Wolą Boga, która jest znana temu "Ja", jądru można powiedzieć. Każde "Ja" wie czego chce
Bóg, całkowicie.
Gdy tylko pozwolicie waszej tzw. "wiedzy" troszeczkę zniknąć, to Prawdziwa Wiedza zacznie wlewać się w was i wtedy, och,
możecie rozkazywać! Wtedy możecie mówić co chcecie i to się po prostu wypracowuje. Ale z powodu tych bardzo starych
rzeczy w was, tej wewnętrznej warstwy nowego bytu, trudno jest w pełni rozpoznać tą wewnętrzną warstwę . Jeśli by tak było,
wtedy byliście po prostu tutaj, nie byłoby żadnego problemu z oczyszczeniem, wszystko byłoby oczyszczone.
To światło, kiedy płynie, przepływa przez wszystkie czakry i wychodzi. Pierwsza pojawia się Kundalini, otwiera czakry, robi
miejsce i rozszerza je. Również poprzez Jej pojawienie się, ukazuje się trochę wewnętrznej warstwy.
Ale kiedy ona zaczyna wlewać się, przykrywa ją bardziej. Ale nie przykrywa jej bezpośrednio, tylko przechodząc przez czakry. To
dlatego wasze czakry muszą być oczyszczone. Ponieważ przejście jest przez czakry, tutaj są wszystkie otwarte czakry. Tak?
Nadążacie za tym?
Dzisiaj, jak wiemy, jest dzień urodzin Mahometa. I musimy zrozumieć, że wszystkie te inkarnacje przyszły w różnym czasie.
Wszystkie przybyły w różnym czasie. Przybyli jako kontynuacja procesu ewolucji człowieka. Nie ma mowy o żadnym konflikcie,
czy czymkolwiek takim związanym z nimi. To nie podlega dyskusji. Widzicie, ludzkie istoty nie mogą tego zrozumieć, ponieważ
one tworzą konflikt, są zbudowane dla konfliktów, kiedy to się zamyka. Tak więc Oni po prostu przybyli na tę ziemię niczyją.
Przybyli jako inkarnacje na tę ziemię, wszyscy oni. On (Mahomet) przyszedł po Chrystusie. Widzicie Jego pozycję. Ponieważ
Chrystus przyszedł jako inkarnacja, będąca Boskim Synem, Synowskim aspektem Boga. I mówił o przebaczeniu. Doktryna
chrześcijańska podjęła to cierpienie. I Chrześcijanie muszą cierpieć. Tak więc wszyscy Chrześcijanie muszą cierpieć. Jest to coś
czym jesteście napiętnowani. Jeśli ktoś zabija, wy to akceptujecie. Ktoś chce was zranić, wy musicie to zaakceptować. "Wy
musicie cierpieć". Nawet jeśli nie cierpicie, musicie sobie zadawać cierpienie.
Ta zabawna doktryna, każdy jest zdziwiony: "Skąd oni to wzięli?" Chrystus nie cierpiał. On nie może cierpieć. Jak Oni mogą
cierpieć? Gdyby mógł cierpieć, jak mógłby być Synem Bożym? Nie mógłby. To był po prostu spektakl. Właściwie Jego
przesłaniem było zmartwychwstanie. Ale chrześcijanie zaczęli używać tego, jako cierpienie: tak więc One [Bóstwa] powiedziały:
"O Boże, co teraz robić?" Tak więc powiedzieliśmy, musimy wysłać teraz Kogoś innego: "Kogo wyślemy?" Kogoś, kto będzie w
stanie nauczyć ich, że nie ma cierpienia. Musicie bronić tego, musicie walczyć! Jak sprawiono, żeby cierpieli.
Tak jak, powiem wam, przyszedł ktoś z Muktananda na mój program, straszny, chory człowiek. Przyszedł i zaczął mówić
wszystkie te rzeczy. Tak, że Sahaja yogini, Modi i wszyscy inni zezłościli się. Mówił: "Pobijemy was, jeśli się nie zamkniecie!" I on
zaczął mówić: "Ty jesteś taki, ty jesteś owaki". Na to Modi powiedział: "Nic nie mów do naszej Matki, bo Cię pobijemy!" A on na
to: "Jesteście Sahaja yoginami, powinniście to znieść". On odpowiedział: "Jolly, świetnie, zniesiemy cię na zewnątrz" "Wyrzuć

go".
I Ja powiedziałam: "Teraz. I daj mu dwa kopniaki! Teraz, wyrzuć go, natychmiast! Jeśli powiedziałby coś do Matki Chrystusa, On
wziąłby ten sam krzyż i porządnie pobił ich wszystkich. Dlatego to zostało zaaranżowane, bo nic nie powinno zostać
powiedziane przeciwko Matce Chrystusa, ponieważ jest to drażliwa kwestia. I w tej kwestii On [Chrystus] nigdy nie pójdzie na
żadne kompromisy.
Tak więc, ta głupia idea, że wszyscy religijni ludzie mają cierpieć. No i po co ta religia? Po co macie mieć religię? Uważam, że
jeśli musicie cierpieć na konto religii, to lepiej nie mieć tej okropnej religii! Widzicie, to jak zakupienie owocu - Cierpienie. Nie!
Gdzie to zostało powiedziane? Ja nie wiem. Gdzie w Biblii zostało powiedziane, że "wszyscy chrześcijanie mają cierpieć?" Nie
wiem skąd wy to wzięliście!
Jogin: Jest opisane w Biblii, że Jezus powiedział do młodego mężczyzny: "Jeśli chcesz iść ze Mną, weź swój krzyż", czy coś
takiego.
Shri Mataji: W porządku. To nie znaczy, że macie cierpieć. Jeśli chcesz iść ze Mną, weź swój krzyż. Co oznacza krzyż? Wiecie, że
jest to symbol niewinności. Ja mówię, weźcie swój krzyż, ponieważ jeśli tu przychodzicie, tacy jacy jesteście, musicie zostać
uformowani, sprowadzeni do właściwej równowagi, tak więc, odrobinę cierpicie. Kiedy próbujecie sprawdzić czyjeś wibracje,
dostajecie odrobinę tego pieczenia i tych wszystkich rzeczy. To nie jest odpowiednie rozumienie: "Noście swój krzyż" Czym jest
wasz krzyż?
Mam na myśli, że to jest absurd, mówię wam, to całe rozumienie Chrystusa. Macie tą Wielką Osobowość za nic, absolutnie! On
przybył tu, aby nauczyć was cierpienia? Mam na myśli, że jak możecie tak myśleć! Jakich mózgów i inteligencji używają ci wasi
"wspaniali" księża, gdy mówią: "On przybył, aby nauczyć was cierpieć".
Joginka: prawdopodobnie czują się naturalnie nieszczęśliwi i myślą, że inni też powinni.
Shri Mataji: [śmiejąc się] Nie, nie, ale kazanie jest takie: "Macie cierpieć". Nawet jeśli przyjmujecie taką pozycję. Można
powiedzieć, że jeśli jest tak, że ktoś mówi wam coś złego, to wy po prostu się tym nie przejmujecie, nie przejmujecie się. Ale
dlaczego cierpieć? Cierpienie oznacza, że się przejmujecie! W przeciwnym razie po prostu nie przejmujecie się.
Jogin: Myślę, że to jest po prostu usprawiedliwianie bezsilności. Myślę, że to jest tak. Ponieważ nie byli w stanie zrobić niczego.
Księża nie byli w stanie, widzieli dookoła cierpiących ludzi i nie potrafili im pomóc, więc powiedzieli: "Akceptujcie swoje
cierpienie i cieszcie się nim".
Shri Mataji: Cieszcie się cierpieniem? Nie, to bezsensowna doktryna, absurd.
Joginka: Pierwotna idea była taka, żebyśmy ofiarowali cierpienie Bogu, ale

zostało to wykoślawione, iż mamy czuć się

nieszczęśliwi .
Jogin: cierpienie było czymś w rodzaju tapas
Shri Mataji: tapah
Joginka: Jakiekolwiek cierpienie przychodzi do nas, musimy zaakceptować je i ofiarować Bogu
Shri Mataji: widzicie, nie chciałabym, abyście mówili, że to jest ofiarowanie, czy coś takiego. Imię Boga, czy sam Bóg jest
pociechą dla was. Widzicie, boli was żołądek, kiedy kierujecie dłonie w moją stronę, przypuśćmy, że macie się dobrze.
Skończone! Co wy Mi ofiarujecie? Nie zamierzam niczego brać.

To jest zupełnie coś innego. Cierpienie i Bóg to dwie różne rzeczy. Bóg jest Tym, który leczy wasze cierpienie. Czym jest 23-ci
Psalm? Mówi, że cierpicie? Skąd przybyła tak popularna doktryna? Nie wiem skąd, że my wszyscy powinniśmy cierpieć. Zawsze
obiecywano, że pomoże się tym wszystkim, którzy cierpią - "błogosławieni są ci".
Gregoire: Mataji, gdybyś nigdy nie przybyła... ok, jedno życie wcześniej...
Gavin Brown: Przypuśćmy, że nigdy byś nie przybyła...
Gregoire: Nie! Powiedzmy, jedno życie wcześniej...
Gavin Brown: ...nigdy nie zrozumielibyśmy, co Chrystus miał na myśli.
Gegoire: i my cierpimy, ponieważ dookoła jest nieporządek. Jedyną możliwością, aby to zrozumieć, jest to, że nasze cierpienie
ma znaczenie. I tylko w ten sposób możemy myśleć, że nasze cierpienie ma znaczenie…
Shri Mataji: Znaczenie jest proste, cierpicie z powodu waszych błędów!
Gregoire: To nie pomaga!
Shri Mataji: To jest bardzo proste, wiecie. To bardzo, bardzo proste. Po jednej stronie postawcie was, ludzkie istoty, po drugiej,
Boga, tak? Podcinacie sobie wzajemnie gardła - czy Bóg powiedział wam, abyście podcinali sobie gardła?
Jeśli jest wojna - to kto? Bóg stworzył wojnę? Również fizycznie, jeśli zaniedbujecie się, robicie te wszystkie rzeczy, cierpicie! Kto
was prosił, żebyście czytali tyle książek? Przede wszystkim, kto was prosił o stworzenie tylu książek? Co wy wiecie, żeby tworzyć
tyle książek? To jest to! To wy robicie to wszystko, i teraz zmierzacie się z tym!
Prosił was Bóg, żebyście napisali tyle książek, czytali je i trenowali siebie? Kto was prosił, żebyście czytali Freuda? Ale wewnątrz
was, On cały czas mówi do was. On z was nie rezygnuje. Prowadzi was cały czas. Jedyne, co powinniście robić, to akceptować
Jego wskazówki. On mówi cały czas do was. "To jest złe, za dużo tego robisz". Możecie nawet zobaczyć swoje ego, czego
chcecie więcej? Jeśli wiecie, że wasz koń jest szybki, dlaczego nie sprawić, aby poruszał się wolno? Jeśli nie osiągacie swoich
celów, to dlaczego nie zredukować ich trochę.
Powiedział wam Bóg, że za te wszystkie rzeczy macie cierpieć, cierpieć? Czy Bóg powiedział do tego, który popełnił grzech :
"Popełniłeś ten grzech?" Musi gdzieś pójść w pośpiechu, musi pójść...[przerwa w nagraniu]
...Jest Bóg i wiemy również, że jest w nas odbity, w naszym sercu jako Duch, jako Atman, jako "Ja".
Teraz, kiedy wiemy o trzech kanałach, które w nas pracują, Mahakali, Mahalakszmi i Mahasaraswati. Trzy moce Ida, Pingala i
Sushumna, które tworzą umysł podświadomy, przed-świadomy i świadomy, pracują w naszej świadomości. Co oznacza, że
jesteśmy tego świadomi. Jesteśmy świadomi naszego Lewego i Prawego, to jest Ida i Pingala sympatycznego systemu
nerwowego. Nie jesteśmy świadomi parasympatycznego. To znaczy, że możemy zwiększyć tempo bicia naszego serca,
naszego oddychania, ale nie możemy zmniejszyć. Zmniejszenie, i cokolwiek możemy nazwać obniżaniem tempa jest robione
przez parasympatyczny. Parasympatyczny jest aktywny, ale my nie jesteśmy tego świadomi, co znaczy, że nie mamy nad tym
kontroli.
Duch, który jest Bogiem odbitym w nas, przebywa w sercu.
Manifestacja Ducha w naszym sercu kontroluje parasympatyczny. Ale ten Duch jest odbiciem Boga Najwyższego w naszym
sercu jak w lustrze. I Boska miłość będąca światłem Boga, jest odbita w nas, poprzez odbicie Ducha jako nieświadomy umysł.

Tak więc w nas jest obszar, którego nie jesteśmy świadomi. Dlatego nazywany jest nieświadomym. Ten obszar leży tak daleko
od naszego świadomego umysłu, że nie możemy go kontrolować. Nie jesteśmy świadomi, ale on działa poprzez aktywność
parasympatyczną. Dam wam porównanie jak on działa: Przypuśćmy, że jest moc, która gdzieś pracuje, i działa tutaj poprzez
elektryczne światło. Nie widzicie pracy tej mocy lub fabryki lub miejsca gdziekolwiek jest wytwarzana ta moc, ale widzicie
manifestację tutaj i dostrzegacie światło.
Ale przypuśćmy, że nie widzicie ani światła, ani lampy, ani fabryki, lecz ma to wpływ na was - taka jest sytuacja ludzkiej istoty.
Normalna ludzka istota, która nie jest zrealizowaną duszą nie jest świadoma tej fabryki, którą jest Bóg, światła, które ma, nie jest
świadomy tej lampy, jaką ma w sercu, jak również nie jest świadomy światła, które ta lampa emituje. Ale to działa.
Tak więc nieświadomy umysł jest niczym innym jak projekcją Woli Boskiej poprzez światło Boskiej miłości.
Wciąż daję to porównanie, które jest bardzo dobre i odpowiednie, że: są dwie moce wewnątrz nas, jedna po lewej, druga po
prawej stronie, jesteśmy ich świadomi oraz je używamy. Prawa, którą używamy jest w absolutnej świadomości. Lewa używana
jest jako podświadomy umysł i czasami, gdy bierzecie narkotyki lub coś takiego, wtedy idziecie również do pod-świadomego
umysłu. Tak więc możecie także być świadomi obszaru pod-świadomego. Tak więc już jesteście świadomi prawej strony, i
czasami pod-świadomego kiedy próbujecie stać się jego świadomi.
Tak więc te dwie moce wewnątrz nas, wibrują cały czas falami i w punktach, w którym się spotykają tworzą pulsowanie lub
można powiedzieć centrum.
W stworzonym centrum umiejscowione są Bóstwa, ale my nie widzimy światła, nie czujemy ani nie jesteśmy świadomi Bóstw.
Bóstwa są prawie uśpione!
Kiedy unosi się Kundalini....teraz Kundalini jest pod-świadoma. Będziecie zdumieni, że Kundalini jest mocą Mahakali. Ona jest
absolutnie czysta, w najczystszej formie, ponieważ nie jest używana. Można powiedzieć, że część jest używana w nas, w naszej
podświadomości. Część wody trzymaliśmy oddzielnie i dotąd nie używaliśmy. Przede wszystkim używamy pod-świadomą wodę
i przed-świadomą, brudzimy ją i wyczerpujemy. Wtedy ta przechowywana moc unosi się i wykonuje ostatnie oczyszczanie. Ale
kiedy unosi się, wytwarza trzeci nurt. Ten trzeci nurt, kiedy Ona się unosi, wciąż nie posiada światła. Ale kiedy osiągnie Sahasrarę
i przebije ją, wtedy staje się jednym z Uniwersalną Świadomością. Bo czym jest Bóg? Jest Tym, który kontroluje Uniwersalną
Świadomość. Jest Kontrolerem Uniwersalnej Świadomości.
Ona emituje światło i kiedy Kundalini unosi się, otrzymuje ten płomień. Tak więc teraz budzą się wszystkie Bóstwa. Teraz
możecie powiedzieć: "To jest w sercu, Mataji", mówicie, że to jest tutaj. Ludzie myślą, że to jest pomieszanie. Ale właściwie to
jest Wszechprzenikające. Powiedzmy, że Bóg jest jądrem lub fabryką, która ma światło wszędzie i jest odbity w sercu. I kiedy
wasza Kundalini, szczególna, indywidualna Kundalini dotyka tego, wtedy światło obejmuje to miejsce, wtedy w sercu zostaje
zapalony Duch i on emituje, manifestuje, projektuje. A jego projekcjami są wibracje.
Tak więc, poprzez to, poznajecie Wolę Boga. Poprzez to macie dialog z Bogiem i rozumiecie czego On chce. I to, czego On chce,
wy wiecie. Są trzy cechy Boga, które możecie poprzez to poczuć.
Jeden: Czym jest Prawda. Zadajecie pytania, jeśli pytacie o coś i odpowiedzią jest "tak", otrzymacie zbyt dużo wibracji. Jeśli
"nie", wibracje obniżą się. W ten sposób możecie sprawdzić, co jest właściwe, a co błędne. Co jest prawdą, co nie jest prawdą teraz możecie wiedzieć. Nikt wam nie musi mówić, nie potrzebujecie żadnego duchownego ani kogokolwiek, aby potwierdzić to
– to tam jest. Możecie poczuć to poprzez wibracje - czy to jest prawda czy nie? Czy przyszliście do właściwego miejsca, czy do
złego? Również istnieją różne tego kombinacje i permutacje, to prawda, ale wciąż chodzi o to, że coś złego jest was. Na
przykład, jeśli mówicie, że "Chrystus zmartwychwstał w osobie?" Tak, to prawda i otrzymacie więcej wibracji. Ale jeśli, zobaczcie
teraz, jeśli mówicie: "Czy Shri Mataji jest Matką Chrystusa?" Jeśli tego nie akceptujecie, nie dostaniecie tego w Sahasrarze.
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https://www.youtube.com/watch?v=b4GNte3rVbA Dziś mówimy o szóstej czakrze zwaną Agnią. Agnia, gnya [gyan] – to słowo
znaczy „wiedzieć”. Gnya znaczy „wiedzieć”. Litera A oznacza „całość”. Czakra Agnia ma też inne znaczenie. Agnia – to znaczy
„posłuszeństwo” lub „nakazywać”. Może oznaczać obie te rzeczy. Jeśli coś komuś nakazujecie, to jest Agnia, a ten, kto słucha
nakazu, jest Agnia kari – tym, który wykonuje Agnię. To szóste centrum zostało stworzone w istotach ludzkich wtedy, gdy
zaczęły myśleć. Myślenie jest przejawem języka mówionego. Gdybyśmy go nie mieli, nie potrafilibyśmy myśleć. Nie oznacza to
jednak, że jeśli nie potrafimy wyrazić myśli, to one do nas nie przychodzą. Nie znaczy też, że nie zachodzi w nas proces myślowy.
Jednakże na tym subtelnym etapie, gdy przychodzą do nas myśli, nie są one ujęte w język, więc nie są nam komunikowane.
Dlatego właśnie, bez języka mówionego nie potrafimy zrozumieć, co myślimy. Nie raz widzieliście dzieci, które nie mogą
zakomunikować nam czego chcą, ponieważ nie potrafią tego powiedzieć. Czują ssanie w żołądku i chcą poprosić o wodę czy
coś takiego, ale nie potrafią nam tego powiedzieć. Dlatego też nie potrafią pomyśleć, co miałyby powiedzieć. Ale później, gdy
zaczynacie myśleć i przekładać to na język mówiony, to magazynuje się on w mózgu, jak pokazano na rysunku po lewej, a także
po prawej tego żółtego i czarnego, po czym wraca do nas później jako fale myśli. Jak gdyby ktoś do nas mówił. Zanim jednak
powstanie język mówiony, już na bardzo wczesnym etapie przychodzi do nas w różnych formach coś, co możemy nazwać
inspiracją lub procesem myślowym. Formy te mają postać światła i cienia, nie zaś języka mówionego, ale światła i cienia. Po
przyjściu do Sahadża Jogi, jeśli wejdziecie w głąb swoich myśli, stwierdzicie, że są one niczym, jak tylko światłami i cieniem,
przesłaniającymi czakrę Agnia. Światło i cień, jedno za drugim – jak kręcąca się w kółko lampa latarni morskiej – wytwarzają w
mózgu pewien wzór. Następnie wzory te na bardzo wczesnym etapie zostają przetworzone przez nas na język mówiony i jakby
wlane w naczynia, które przechowywane są w mózgu jako rezerwa, po czym przychodzą do nas. Gdy myślimy, to rozumiemy
dlatego, że przychodzą w formie mówionego języka. A jak to jest ze zwierzętami? Czy one myślą, czy nie? Pojawia się u nich
myśl, inspiracja, ale one o tym po prostu nie myślą. Inspiracje te przychodzą do nich jako słowa, gdy zaczynają mieszkać razem
z ludźmi. Wtedy te inspiracje znów wchodzą w myśli, tak samo, jak u nas. Na przykład nadajecie mu imię, nazywacie go
powiedzmy Tom, albo jakoś inaczej wołacie na psa. Wtedy on wie, że „to słowo oznacza, że mnie wołają”. Wiąże siebie ze
słowem. Jeśli jednak tego słowa nie ma, to jest wyłącznie zwierzęciem, po prostu istnieje, nie myśli. Dlatego są one bardzo
spontaniczne, a my nie. Zwierzęta są niezwykle spontaniczne, ponieważ one nie myślą w taki sposób, w jaki myślimy my. I to
stworzyło największy problem dla istot ludzkich: jak wyjść poza myśli. Jest to nieco skomplikowane, ponieważ być może Ja
widzę to jaśniej, bo wy nie potraficie zobaczyć tego światła, a następnie to światło staje się językiem mówionym. Po czym ten
język, jak mówiliśmy, staje się myślami. Jednakże myśli te naprawdę nas warunkują i nie są inspirujące. Nie pochodzą z wnętrza
i dlatego nie jesteśmy spontaniczni. Na przykład, jeśli siedzę tutaj, jako istota ludzka nie mogę być wyciszona. Będę o czymś
myśleć. Będę myśleć, co powiem. A potem, czy mam to powiedzieć, czy nie? A co, jeśli to powiem, czy to będzie dobrze, czy nie?
Trafi to do ich głów czy nie? Do głowy będą mi przychodzić najróżniejsze myśli. Po czym, z jednej strony będę stawiać sobie
pytania. Z drugiej zaś będą przychodzić odpowiedzi: w porządku, powiedz to, a jak to powiesz, to może cię docenią. Idź tędy,
tamtędy, zrozumieją. Coś w tym stylu. W naszym mózgu wciąż odbywa się takie rozważanie, na podstawie nabytego w ciągu
życia doświadczenia. Niezależnie od doświadczenia z ludźmi w zakresie nabywania od nich doświadczeń, wszystko to zostaje
uwarunkowane w mózgu i przekształca się w proces myślenia, który przebiega dzięki interakcjom myśli i działania, działania i
myśli. Jakie działanie podjąć, jaką myśl dopuścić, jak to rozwiązać – myślimy, że analizujemy siebie. Jest to bardzo
powierzchowne. W rzeczywistości niczego nie analizujecie, niczego. Tak jak wam kiedyś mówiłam, wy niczego nie robicie.
Zatem wasze myślenie to nic innego, jak ciągłe bulgotanie, ponieważ, to jest tak jak z morzem, które w głębinach j tak spokojne
– gdy dotyka brzegu, pojawia się akcja i reakcja. Tak samo gdy patrzycie na coś – ponieważ wasza uwaga jest na zewnątrz,
natychmiast powstaje z tego fala myśli, która wraca i daje wam całe to wyobrażenie o tym, wszystko, co wiecie o tej rzeczy, i
przychodzi do was z powrotem, jako proces myślowy. To zachodzi cały czas. I może dać wam... Może tak doprowadzać do
szału, że nie potrafimy zatrzymać naszych myśli. Po prostu pędzą jak szalone. Nie wiecie, nie możecie spać, ponieważ myśli
napływają. Czasem mogą być one przerażające, czasem są przyjemne, czasem romantyczne, czasami całkowicie negatywne, a
czasem bardzo pozytywne. Czasami czujecie, że “muszę coś zrobić”, a czasem, że “nie powinienem tego robić”. Gdy jednak
naprawdę robicie, to nie myślicie. Zaskakujące, że nigdy nie dostrzegamy, iż gdy robimy daną rzecz... Przypuśćmy, że zamierzam
mówić, coś w tym rodzaju. Gdy jakieś dziesięć minut wcześniej pomyślałam o tym, co zamierzałam powiedzieć, to gdy mówię, to

nie myślę, co chcę powiedzieć. Już bowiem wtedy wbudowałam ten proces myślowy w swój mózg i odłożyłam gdzieś na bok, po
czym, gdy zaczęłam mówić, to płynie bezpośrednio. Ludzie rozwinęli więc, powiedziałabym, proces, który może naprawdę
wzbudzać odrazę. Bardzo, bardzo obrzydliwy. A bierze się to z tych obu. Tego po lewej, - nazywamy go ego - który przechodzi na
tę stronę, oraz po prawej - nazywamy go superego. Wszystkie uwarunkowania superego na prawej stronie [głowy] dają nam lęki,
zagrożenia, sytuacje, jakich doświadczyliśmy wcześniej. Jak to mówią, kto się sparzył gorącym mlekiem, ten dmucha na zimne.
Ponieważ wcześniej się oparzyliście, wiecie, że płyn może was oparzyć, więc sądzicie, że ten napój też może sparzyć wam język.
A więc będziecie próbowali tak robić. Jest to wtedy tak spontaniczne, że myślicie „Och, to jest bardzo spontaniczne”, ale nie jest.
Zostało zmagazynowane wcześniej, wskutek waszych doświadczeń i jest tam coś, co sprawia, że się boicie i dlatego tak robicie.
Jeśli sobie to uświadomicie, to będziecie wiedzieć, że ten proces myślowy jest nam zupełnie niepotrzebny do istnienia. Żeby
istnieć jako istota ludzka, nie ma żadnej konieczności, by myśleć o przyszłości albo o przeszłości. Zwierzęta się nie przejmują.
Na przykład one wiedzą, że idą przez dżunglę. Nagle widzą, że nadchodzi jakieś inne zwierzę i wiedzą, że nadchodzicie. Jaki jest
sens myśleć o zwierzęciu, które może nadejść? Przypuśćmy, że nie nadejdzie, co za marnotrawstwo. Ale one mają tutaj dziurę i
nie przejmują się problemami jak my, ponieważ przez tę dziurę wszystko wylatuje. Nie trzyma się ich dłużej niż minutę. Możecie
jednak je także uwarunkować. Poprzez doświadczenia one się warunkują. Poprzez dotychczasowe doświadczenia ze
zwierzętami i innymi rzeczami zostają uwarunkowane. I zgodnie z tym działają. Istnieje więc ogromna różnica między nami a
nimi, polegająca na tym, że my o wszystkim myślimy. Chodzi Mi o to, że uważamy, to za wielką rzecz, że siedzimy i o tym
myślimy. Sądzimy, że to bardzo mądre siedzieć i myśleć. Pojawia się jakiś problem, to lepiej usiąść i pomyśleć o nim. Ale co
robimy, gdy problem się pojawia? Myślimy o nim w nawiązaniu do tego, co robiliśmy i czego doświadczyliśmy przedtem. Tak
samo też chcą myśleć o Sahadża Jodze. Tyle że nie da się myśleć o Sahadża Jodze. Przede wszystkim w Sahadża Jodze na
początku stajecie się świadomi bez myśli. Nie myślicie. Jest to wydarzenie, o którym nie możecie myśleć. Jest to żywe
wydarzenie, myślenie jest ruchem martwym, a nie żywym. Wszystko, co jest w nas martwe, powraca do nas jako myśl. Inspiracja
jest czymś żywym, a myślenie nie. Inspiracja jest czymś całkiem odmiennym od myśli. Na przykład, książki znajdują się w
bibliotece, wszystko, co pomyśleliśmy, osiągnęliśmy lub doświadczyliśmy, jest w książkach. Wszystko, co przychodzi do nas
nowego, to inspiracja. Zastanówcie się, o ilu nowych rzeczach myślicie. Przypuszczalnie ani jednego zdania. Głównie o tym, że
ten powiedział to, a tamten tamto, ten powiedział to, a ja tamto. Gdybyście mieli myśleć o tym, co właśnie do was przychodzi, to
nie musicie, to po prostu przychodzi. Jest w was, po prostu wyłania się i przejawia siebie. Jest to więc spontaniczna, żywa rzecz.
To właśnie nazywamy inspiracją. Jest to nagłe mignięcie wiedzy, którą otrzymujemy. Zaś to wszystko, co pomyśleliśmy, jest grą
tego, co martwe. A zatem jest to ośrodek Chrystusa. On rezyduje w centrum Agni. Jeżeli czytaliście, On też występuje w
Devipuranie, urodził się dawno, dawno temu. Został stworzony znacznie wcześniej i możecie sobie również o tym przeczytać, jak
rozwinął się w Mahavishnu, ponieważ jest to obszerny rozdział. I życzę wam, żebyście wszyscy się tego dowiedzieli, przeczytali
o tym i odkryli, jak On rozwinął się w Mahavishnu. To bardzo interesujące. Wszystko to napisano w sanskrycie, więc nie możemy
mówić, że Mahavishnu nie występuje w Biblii. Nie pisała jej jedna osoba. Ta część jest tą częścią stworzenia Chrystusa, która
poprzedza Jego przybycie na Ziemię jako Chrystusa.[Nagranie zaczyna się stąd] Chrześcijanie tak naprawdę nie wiedzą nic o
Jego powstaniu. Jak stał się On Chrystusem ani dlaczego Chrystus, czyli syn musiał zstąpić. Dlaczego sam Bóg nie mógł
wykonać tego zadania. Dlatego właśnie prosiłabym was, żebyście przeczytali o inkarnacji Mahavishnu, wtedy uświadomicie
sobie, dlaczego Chrystus się narodził. Jest to najważniejsza inkarnacja, ponieważ On jest podstawą. On jest podstawą
stworzenia. Tattwą, jak nazywają to w sanskrycie. On jest tattwą [zasadą]. Ganesza, który rezyduje w Mooladharze stopniowo
ewoluuje, żeby na tym poziomie stać się Chrystusem. Od tej czerwonej czakry do tej czakry staje się Chrystusem. On jest
podstawą. A czym jest podstawa? Co jest podstawą w nas? Czy można powiedzieć, że jest nią Kundalini? Tutaj podstawą jest
elektryczność. Tak samo wszystkiego, co zostało stworzone, całego stworzenia jako takiego, jest podstawą i wsparciem dla
tego stworzenia. On reprezentuje, reprezentuje esencję, istotę stworzenia. Powiedzmy, że mamy rodzinę, męża, żonę i dziecko.
Dziecko jest wówczas sednem męża i żony. Jest esencją rodziny, całego domostwa. Wszystko jest utrzymywane dla niego,
stworzone dla niego. Dopóki nie będą mieli dziecka, taki dom nie ma znaczenia, ich życie nie ma sensu. Ale kiedy mają dziecko
wtedy oni mają znaczenie. Tak samo Chrystus jest esencją, jest tattwą samą w sobie. Jest Omkarą, jak to nazywają. Jest
pierwszym dźwiękiem, pierwszym dźwiękiem, który został stworzony AUM, gdy Praojciec i Pramatka się rozdzielili. Wytworzyli
oni ten dźwięk. I on jest właśnie tym dźwiękiem, który wypełnił Wszechprzenikającą Siłę i troszczy się oraz wspiera – tak
naprawdę jest bardziej wsparciem, ponieważ opiekę, można powiedzieć, sprawuje ojciec lub matka. Natomiast On jest
wsparciem dla całego Wszechświata, a ponieważ jest jego esencją, esencja nigdy nie umiera. Powiedzmy, moją esencją jest Mój
Duch, on nigdy nie umrze. Ciało umiera lub całe stworzenie umrze, ale esencja musi istnieć. Gdyby zginęła esencja, to nic nie
mogłoby istnieć – dlatego On jest najważniejszą inkarnacją. Ponieważ On jest wsparciem. Inkarnacja ta jest umieszczona w

naszej czakrze Agni. Tutaj, w tym centrum, gdzie krzyżują się nerwy wzrokowe. W tym centrum znajduje się bardzo subtelny
punkt, który przemieszcza się w dwie strony – tak i tak – i wytwarza dwa dźwięki: Ham, Ksham, Ham, Ksham, Ham, Ksham. Ham
jest po prawej stronie [głowy], gdzie widzicie superego, a Ksham po lewej, gdzie jest ego. Każdy z tych dźwięków wytwarza inne
wibracje. Dźwięk Ham tworzy wibracje, przez które myślimy: "ja jestem, ja jestem, Ham, ja jestem". To pochodzi z naszej mocy
istnienia, z tego, że wiemy, iż mamy żyć na tym świecie, że nie umrzemy. Każda istota ludzka, która próbuje się zabić, jest
nienormalna. Normalnie, każdy człowiek, a nawet każde zwierzę i każdy żywy organizm stara się podtrzymać swoje życie. Dzieje
się tak za sprawą tej mocy Ham – ja jestem. Zatem superego jest od lewej strony, a ego od strony prawej – Ksham. A teraz
opowiem wam o prawej stronie [głowy], gdzie jest superego. W tym superego, gdy jesteście uwarunkowani przez mnóstwo
rzeczy, to jesteście zalęknieni i martwicie się, ponieważ doświadczenia czynią z was osobę, która ma w umyśle lęk. A lęk ten w
całości odkłada się w superego. To zaczyna się od etapu ameby, można powiedzieć, i do dzisiaj nadal jest tam zmagazynowane.
Boicie się policji, boicie się tego czy boicie się tamtego. Niektórzy ludzie nie boją się takich rzeczy ale boją się czegoś innego.
Ponieważ wszelkie wasze uwarunkowania, wszelkie doświadczenia są tu składowane. Co więcej, gdy ktoś czyta książkę o
Drakuli, to potem boi się słowa "Drakula", ale dzieci, które tego nie czytały, nie wiedzą, co to jest Drakula. Gdy im powiecie, że
przyjdzie Drakula, to odpowiedzą: "świetnie, przyjrzyjmy mu się". Ale te dzieci, które czytały o Drakuli, dosłownie się boją i mówią:
"O, Boże, idzie Drakula, stanie się coś strasznego". Zobaczcie więc, wszystko, co czytacie, wszystko, przez co przeszliście,
wszystkie doświadczenia, jakie mieliście, wszystko to jest w superego. Zatem to superego w tym centrum wysyła wiadomość:
Ja jestem, ty jesteś, ty jesteś, Ham, Ham, nie bój się, nie bój się, ty jesteś. Tak więc ludzie, którzy do Mnie przychodzą,
widzieliście, że część ludzi, którzy do mnie przychodzą, jest ofiarami uwarunkowania superego. Są to ludzie... Tak naprawdę to
tylko na tym etapie można rozróżnić oba typy. Jedni bardzo agresywni, a drudzy tacy, można powiedzieć, podporządkowani,
przestraszeni. Gdy przychodzą do mnie, płaczą i szlochają: "Matko, Ty wiesz, to się stało, tamto się stało", naprawdę jestem
zmęczona rozmawianiem z nimi. Jest ich tylu, że jako Sahadża jogini powinniście naprawdę zwrócić na nich uwagę, ponieważ
będziecie wiedzieć jak się nimi zajmować, umieć sobie z nimi radzić i wypracowywać to. Jeśli w tych czasach Sahadża jogin
mówi: "teraz powtarzaj Ham, Ham, Ham", jeśli mówi to Sahadża jogin, to wibracje wypędzą ten lęk. Nawet jeśli sam się czegoś
boisz, idziesz i czujesz, że jest jakiś lęk, po prostu powiedz Ham, Ham, Ham. A wówczas wibracje bardzo ładnie oczyszczą tę
stronę. Oprócz tego, mówienie Ham, jest sposobem na otrzymanie pomocy od Boga. Jest wiele rzeczy na temat Ham i Ksham,
ale jak wiecie, czas jest... więc nie chcę wchodzić w szczegóły. Powiem tyle, że mantrą na prawą stronę [głowy] jest Ham, a na
lewą – Ksham. Prawa strona [ciała] to jest ego, które stanowi prawdziwy problem, rozumiecie to, naprawdę kolosalny, chodzi o
to, że musicie stawić temu czoła. Mówię coś drobnego tu i tam i stwierdzam, że wszystko to wchodzi mi na głowę. Jaka jest
rada na to kolosalne ego? Kolosalne ego można pokonać tylko przebaczając innym. Ci, którzy mają ego, muszą się nauczyć, że
gdy czują się zranieni, muszą powiedzieć: "Przebaczam". Po czym, gdy następna osoba ich rani, niech mówią: "Przebaczam". I
nie tylko przebaczać, ale prosić o przebaczenie. Trzeba zrobić jedno i drugie, bardziej trzeba prosić o przebaczenie. Powinniście
prosić o przebaczenie, jeśli macie za duże ego. To bardzo ważne. Jeśli bowiem masz za duże ego, co to oznacza? To, że za
bardzo mu dogadzałeś. Oznacza to, że za bardzo go używałeś. Zdominowałeś ludzi i dlatego masz takie wielkie ego. Jeśli masz
aż takie ego, musisz cały czas starać się spokornieć w swoim sercu. W sercu zaś rezyduje Duch. Ego, za duże ego danej osoby
zawsze odciąga was od Ducha. Dlatego powiedziano: "Spokorniej w swoim sercu". Powód jest taki, że w sercu rezyduje ta część
was, która zostaje całkowicie zatarta lub zapomniana, gdy tylko zaczniecie pompować swoje ego. Ego ma jednak swoje
ograniczenia, kończy się głupotą i bałwaństwem. Weźcie kogokolwiek, kto jest egoistyczny i się przechwala. Natychmiast go
rozpoznacie, bo będzie głupkiem. Bez zrozumienia, co tak naprawdę robi, będzie robił tak głupie rzeczy, że zaczniecie się
zastanawiać, zwłaszcza dzieci: "Co jest z tym człowiekiem, jest strasznie śmieszny?" Następnie zaś ta głupota staje przed tą
osobą, która widzi wówczas siebie: "O, Boże! Jak stałem się taki głupi?" Stajecie się głupi, ponieważ zapominacie o istnieniu
Boga i swojej relacji z całością. Myślicie: "Sam decyduję o sobie. Dlaczego mam tego nie zrobić? Co w tym złego? Co złego w
tamtym? Powinienem to robić". Chodzi mi o to, jak ludzie w tym kraju walczą ze sobą o różne rzeczy. Musicie, każdy musi,
chodzi o to, że te tak zwane kraje rozwinięte nie rozumieją, co dzieje się z tymi ludźmi. Pewnego razu mój zięć czytał artykuł o
tym, że ludzie domagają się, żeby zięć miał prawo poślubić swoją teściową. I nie mógł zrozumieć, jak to możliwe, że ci ludzie
zebrali się i prosili o taki absurd. Ona jest twoją matką. Jak możesz powiedzieć coś takiego? Chodzi o to, że coś takiego jest
niemożliwością dla ludzi, normalnych ludzi. Żeby zięć mógł poślubić swoją teściową. Co za sens uchwalać w związku z tym
prawo i w ogóle o tym mówić. To bardzo trudna sprawa. W tym kraju robimy różne głupie rzeczy, które naprawdę budzą gromki
śmiech. To przez towarzystwo waszego pana Ego. Niełatwo zrozumieć, jak on nas ogłupia. Ogłupia nas cały czas, A my
myślimy: “Co w tym złego?" Osiemdziesięcioletni mężczyzna uganiający się za dwudziestoletnią dziewczyną. A ta
dwudziestoletnia dziewczyna ogłupiająca tego 80-letniego mężczyznę, przypuszczalnie jakiegoś męża stanu, czy kogoś takiego,

a gdzieś tam stoi jego pomnik. Jak to możliwe? Tylko ego skłania was do robienia takich bzdurnych i głupich rzeczy. Będąc w
Sahadża Jodze, czasem nie wiecie, jak się powstrzymać od śmiechu, widząc, jak głupi są ludzie. Skrajnie głupi. Tak właśnie jest;
kończy się na głupocie, kompletnej głupocie. Chodzi o to, że nawet, gdy chcecie napisać powieść, nie będzie mieli tak świetnych
postaci, jak te wokół was, gdy ich słuchacie. I przeżywacie szok: "O, Boże, co tu się dzieje". Budzi to też zakłopotanie. Ogromne
zakłopotanie, oni całkiem głupieją od tego ego, że aż trudno zrozumieć, jak człowiek myślący, bo to przez myślenie dostajecie
ego, staje się głupcem Nie ma mądrości w osobie, której ego jest w pełni rozbudowane. Jeśli ktoś ma takie ego, to nie ma w nim
mądrości. Widać, że on nie ma pojęcia, czym jest mądrość. Tak niedojrzale się zachowuje. Może być starszym człowiekiem,
pradziadkiem albo kimś takim, ale gdy otworzy usta, przeżywamy szok. Zastanawiacie się, skąd wziął się ten błazen? Całkowity
brak dojrzałości. Pewnego dnia ktoś mi powiedział: "Matko, jak to jest, że nasi rodzice są tak głupi, a my poszukujemy Boga.
Starsi ludzie są tacy głupi, a my poszukujemy Boga?" Odpowiedziałam: "Być może wasi rodzice są tacy z powodu wojny".
Większość rodziców doznała wstrząsu podczas wojny. A oni na to: "Większość taka jest. Młodsi ludzie poszukują Boga i są
znacznie mądrzejsi. Nie wiemy, jak z nimi postępować, ponieważ oni nie poszukują Boga. Dlaczego oni nie poszukują Boga, a my
tak? A jeśli część z nich poszukuje, to bardzo niewielu". Stwierdziłam, że być może to z powodu wojny, ale ktoś powiedział: "W
takim razie, co z Ameryką? Przecież w Ameryce ludzie nie zetknęli się za bardzo z wojną, a ich głupota jest czasem
zaskakująca". To jest to samo, co już powiedziałam: rozwój ego u istot ludzkich. Ego jest to coś takiego, co sprawia, że myślicie
o wszystkim. Na przykład, powiedzmy, że mamy dojechać stąd do Birmingham. Zastanawiamy się więc, jak to zrobić? Prosty
sposób jest taki, że wsiadam do pociągu albo do samochodu i jadę. Jeśli nie potrzeba rezerwacji, po prostu wskakuję do
pociągu albo jadę samochodem. Jeśli jest do dyspozycji samochód, pojadę samochodem, albo pojadę pociągiem, koniec
kropka. O czym tu myśleć? Ale nie, przecież trzeba to zaplanować. "Zaprogramowałem się i muszę jechać". Idziecie na stację,
ale tam się okazuje, że pociągu nie ma, bo był wypadek i pociąg nie jedzie. Strasznie się denerwujecie, bo myślicie, że pociąg już
odjechał i co teraz robić? W tym zdenerwowaniu nawet nie pamiętacie, że macie samochód i że możecie jechać samochodem.
Wszystko to was złości, bo mieliście plan, żeby jechać pociągiem i wszystko już zaplanowaliście, a teraz nie możecie tam
dotrzeć, co to będzie? No i w końcu siedzicie i martwicie się. Jako osoba spontaniczna, co moglibyście zrobić? To zależy, mogę
jechać pociągiem, ale mogę też samochodem, jak mi przyjdzie ochota w danym momencie. On będzie czekał cierpliwie.
Pojedzie więc pociągiem, jeśli ten się pojawi. Jeśli tak, i jeśli będzie miejsce, to do niego wsiądzie. Jeśli nie ma, wraca do domu i
bierze samochód. Poza tym poinformowaliście już ludzi, że macie się z nimi spotkać w tym i w tym miejscu. Tak też jest,
widzicie. Tak więc ci ludzie biegiem pędzą na wyznaczone miejsce, bo najpierw przyszli na dworzec. O co w tym chodzi?
Przecież, na dworcu też można się z nimi spotkać. Jedziecie pociągiem, możecie się z nimi spotkać. Co to za powód, żeby się
tak denerwować? Przecież zawsze można się z nimi skontaktować. Przez to całe zdenerwowanie zepsuliśmy cały plan wyjazdu
do Birmingham, który był świetny. A mamy przecież spotkać nowych ludzi, wielu ludzi, mamy się cieszyć sobą. Wszystko to
przepadło, bo zaplanowaliśmy coś, a to nie zadziałało i jesteśmy załatwieni. Przez to wszystko robimy się ponurzy i
nieszczęśliwi. Jesteśmy tak nieszczęśliwi, tak zgorzkniali i nudni, że ludzie obok was mają tego dość i mówią: "Zamknij się. Jeśli
nie jedziesz do Birmingham, to nie jedź. Ale nie zawracaj mi tym głowy". Wielu tego doświadczyło. Ten pan Ego nie chce,
żebyście byli szczęśliwi. Nie chce, żebyście byli zrelaksowani. Cały czas podsuwa wam idee i mówi: "Zrób to, zrób tamto, to musi
być zrobione, tamto musi być zrobione, lepiej uprzedź tamtą osobę, bądź przy tym skrupulatny". Wchodzi przy tym w takie
szczegóły, że gdy cokolwiek się nie uda, jesteście skończeni, bo wasze nerwy już są zszargane. Niech cokolwiek się stanie, jakaś
odrobina kłopotów albo zdziebełko zakłóceń, a z wami koniec. Każdy klepie jak pacierz: "Żyjemy w napięciu. Mamy problemy".
Dlaczego? Jaka jest korzyść z robienia takich rzeczy? Żadna, wiecie o tym. No to dlaczego to robicie? Bo macie wielkie ego. Ono
nie pozwala wam odpocząć. Żebyście nie wiem jak próbowali, nie pozwoli. Jakie jest wyjście? Od rana do wieczora proście Boga
o przebaczenie. Pociągnijcie się za uszy i powiedzcie: "O, Boże, przebacz mi. O, Boże, przebacz mi. O, Boże, przebacz mi", a
wtedy ten balon ego trochę zmaleje. Pamiętajcie o Nim rano i wieczorem, zawsze. Pamiętajcie, że Chrystus bardzo zmniejsza
wasze ego. On zrobił wszystko, co było możliwe, żebyście nie rozwijali tego ego. Wszystko, co było możliwe. Urodził się jako syn
zwykłego cieśli. Żył w najskromniejszych warunkach. Trzymał się z tyłu całej tej gry. Mógł się urodzić jako rzymski cesarz. Mógł
być kimkolwiek. Ale nie, urodził się sobą. Wiecie, że urodził się w miejscu, gdzie nie rodzą się nawet zwykli ludzie. Ale tam
również było światło. Gdziekolwiek by się narodził, byłoby światło i radość. I to jest coś, co powinniście wiedzieć, że utraciliście
radość, ponieważ zapomnieliście o Bogu Wszechmogącym. Gdy zapominamy o Nim, że jest On miłością, że jest On radością,
oczywiście zapomniana zostaje również radość. A wtedy ludzie w ogóle nie są szczęśliwi. Żyją w dostatku, mają pieniądze, mają
wszystko, ale nadal nie są szczęśliwi. Cały czas żyją w takim zamęcie, że nie wiadomo, jak do nich mówić. Jeśli się powie takie
słowo, wściekną się. Jeśli takie, to też się wściekną. Oni w ogóle nie są normalnymi istotami ludzkimi. To są chorzy ludzie.
Chorzy od własnego ego. To bardzo proste, poprosić o przebaczenie. Ile razy to robimy? Nawet nie raz dziennie, nawet nie raz w

miesiącu, a nawet nie raz w roku. Nawet jeśli tylko w dzień Bożego Narodzenia powiedzielibyśmy: "Przebacz nam Panie za to, co
dotychczas uczyniliśmy", to zadziała. Ale tego dnia musimy pić szampana, żeby bardziej mu przebaczyć. I muszą być plotki i
cała ta arogancja zanim Boże Narodzenie dobiegnie końca. To właśnie ego, to żółte po tej stronie, uciska nadmiernie wasze
superego. Tak się dzieje. Uciska czasem tak mocno, że dana osoba zapomina, iż inni cierpią z powodu tego, co im mówi. Wręcz
przeciwnie, obmyślają metody mówienia rzeczy tak, żeby raniły, żeby bolały innych. Stale mówią takie rzeczy. Ktoś, kto
przyjechałby ze wsi, pomyślałby: "Czy oni się kłócą? Co oni robią?" Chodzi mi o to, że cała dyskusja, nawet w parlamencie –
zaskakuje mnie sposób, w jaki ze sobą rozmawiają, żaden byk nie traktowałby tak innego byka. Nawet pies zwykle nie warczy na
innego psa. Żadne zwierzę na świecie nie warczy na okrągło na swojego pobratymca. Żadne zwierzę na całym świecie, mówię
wam. Tylko istoty ludzkie – jeśli jest dwóch ludzi, to cały czas tylko hau hau hau hau, cały czas. Jako to możliwe? Jego ego i jej
ego lub może ego obydwojga rzucają się na siebie. Istnieje takie dziwaczne poczucie, że "och, jestem mistrzem tego, rozumiem
to jak nikt, doskonale się w tym poruszam. Udowodniłem to". Ale w tym wszystkim zatraciłem wszystko, co było takie piękne i
dawało mi tyle wewnętrznej radości. Tak naprawdę, rozsądna osoba wycofa się z miejsca, gdzie dwóch ludzi się kłóci. Kłótnia
jest oznaką głupoty. Nie widziałam żadnej kłótni, która by doprowadziła do rozstrzygnięcia. Gdyby doprowadziła, to w porządku,
ale tak się nigdy nie dzieje. Powiedzmy, że Mnie o coś pytacie, a Ja wam odpowiadam. Jeśli nie podoba się wam odpowiedź,
dajcie sobie spokój. Jeśli jednak nadal się ze Mną sprzeczacie, a Ja sprzeczam się z wami, to gdzie skończycie? Kłótnia nie
doprowadzi was do żadnej wiedzy, ale rozwinie się w was okropne ego. Cała nowoczesna koncepcja jest oparta na ego.
Wszystkie zachodnie kraje oparte są na ego. Chcą rozwijać swoje ego i rozpieszczają je. Istnieje na to mnóstwo różnych
sposobów. Dlaczego mówię o tym tak dokładnie, ponieważ wszyscy jesteśmy ponoć ludźmi Zachodu i ludźmi zamożnymi.
Jesteśmy ponoć bardzo mądrzy w prowadzeniu i sprowadzaniu na manowce, nie wiem, krajów rozwijających się. Musimy więc
zrozumieć siebie, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o rozumienie spraw. Jak to ego jest w nas rozpieszczane na wielką skalę.
Oddziałuje się na nasze ego cały czas, żeby mogły istnieć wszystkie te tzw. przedsiębiorstwa. Na przykład kobietom powiedzą:
"Och, musisz mieć dokładnie taką talię, musisz mieć dokładnie taką twarz i musisz mieć...", a mężczyźnie: "Musisz mieć
dokładnie takie ciało. Musisz być Mister Uniwersum" albo "Musisz być kimś", a mężczyzna natychmiast zaczyna nad tym
pracować. Jest mnóstwo ludzi, widziałam, biegających po drogach w tym zimnie, nie pojmuję. Jak wariaci, a niektórzy z nich są
członkami parlamentu. Całą noc nie śpią, a cały dzień ganiają. Pytam, co robicie? Po co to? "Musisz to robić, żeby zachować
zdrowie". Żeby utrzymać dobre zdrowie, nie pracuj jak szalony, bądź rozsądny i mądry. Trzeba szukać mądrości, żeby utrzymać
dobre zdrowie, żeby być w porządku, a nie takim szalonym czymś, działającym przez ego. Jedną metodą jest więc pobudzanie
ego poprzez fizyczność. Następnie jest ten ego, zgodnie z którym musicie mieć wielki samochód. Widzicie, jak ludzie starają się
popisywać tym, co posiadają. Masz duży samochód, po czym się nim przechwalasz. Dla mnie tacy ludzie są jak błazny, tylko tym
są. Chodzi mi o to, że rozumiem, samochód jest udogodnieniem, a jeśli stać was na dobry samochód, to powinniście go mieć, bo
to straszny kłopot mieć zły samochód. To jest więc w porządku. Ale przez posiadanie samochodu stajecie się czymś
wspaniałym. Możecie nie mieć w domu jedzenia, ale musicie mieć bardzo dobry samochód, żeby się pokazać. Pojawiają się
wszystkie te pomysły. Następnie będą to reklamować – że to będzie bardzo dobry samochód dla ciebie. Czym to dla was jest?
Niczym, tylko rozpieszczaniem ego. Wszystkie te reklamy to nic innego, tylko sposoby na rozpieszczanie waszego ego.
Wszystkie te rzeczy są [tak] traktowane. W Ameryce, każda klamka musi być inna. Wszystko musi być inne. Po co tyle różnic we
wszystkim? Dlaczego chcecie mieć wszystko tak inne? Czy waszym zdaniem jest w tym jakieś piękno? Żadnego piękna, tylko
sposób na rozpieszczanie waszego ego. Nawet ci tak zwani koneserzy sztuki to nic innego, jak rozpieszczacze ego. Wasza
kolekcja znaczków, to, tamto, wszystko to jest niczym, jak rozpieszczaniem ego. A jakie marnotrawstwo czasu, pomyślcie o tym.
To całe ego pojawia się dlatego, że przede wszystkim jesteśmy... jak mówiłam, na Zachodzie życie było bardzo trudne. Trzeba
było walczyć z przyrodą. A gdy musicie walczyć z przyrodą, to musicie rozwijać ego, żeby móc to robić. Inaczej mówiąc, gdy
walczycie z przyrodą, rozwija się w was ego. A gdy ten ruch już się w was zaczął, bardzo trudno go ukrócić. To jest taka straszna
choroba, że ludzie uznali za oczywiste, iż to stanowi element ich życia. Nie jesteście swoim ego. Nie jesteście. Gdy mówię, że
musicie poddać się Bogu, to oni myślą: "Matko, dlaczego mamy siebie poddawać?" To "siebie" oznacza to ego, z którym się
utożsamiacie. Nie mówię, żebyście poddali swoją mądrość. Właściwie, powiedziałabym, żebyście poddali ego swojej mądrości.
Ale bardzo trudno jest z tego zrezygnować, ponieważ nauczyliśmy się z tym żyć, utożsamiać się z tym. Po prostu nie umiemy
nawet pomyśleć o życiu bez ego, po prostu nie umiemy. Doszło już do tego, że nawet nie uświadamiamy sobie, jak daleko
zaszliśmy w okrucieństwie. Jak: "Podoba mi się to, podoba mi się tamto". Wchodzicie do czyjegoś domu i mówicie coś takiego.
To nieprzyzwoite, mówić takie rzeczy. To wulgarne, mówić: "Lubię, podoba mi się". Kim jesteś? Jesteś Bogiem? "Chcę tego. Chcę
tamtego. Przywiązuję dużą wagę do tego. Jestem bardzo...". Kim jesteś? Po prostu zadaj sobie pytanie: "Kim jestem?" "Jestem
Duchem. Jestem wieczną istotą. Czy tym się stałem?" Zamiast tego, poprzez swoje ego ranimy Ducha wszystkich innych. W

każdym momencie, rozmawiając z innymi, ranimy ich. Faktem jest, że ludzie utracili wiarę w Boga, ponieważ ci, którzy są
"odpowiedzialni" za Boga, są tak aroganccy i tak pełni ego, że dla wszystkich innych niemożliwością jest myślenie o Bogu, który
jest ponad waszym ego. Nie uwierzylibyście, ale ego jest absolutnie powierzchowne, jak bańka mydlana. Jest jak balon, który ot
tak może pęknąć. I powinno odejść. Powinno zniknąć, żebyście mogli się wznieść. Powinno zniknąć, żeby wasza uwaga
wzniosła się do waszego Ducha. I żebyście ujrzeli cały świat jako część Ducha, którym jesteście. To jest granica, którą musicie
przekroczyć, i w tym celu powinniśmy skorzystać z pomocy Chrystusa. Chrystus siebie ukrzyżował. Dlaczego? Co tak naprawdę
zrobił? Czy ograbił ludzi? Dziś macie tysiące tych zbirów, którzy was łupią. Nikt ich nie krzyżuje. Co On takiego zrobił? On tylko
sprowokował ego tych Rzymian i Żydów, tych, którzy byli na Niego źli. Dlatego został ukrzyżowany. A my teraz powinniśmy
ukrzyżować swoje ego poprzez Jego krzyż. W przeciwnym razie znów zrobimy sobie to samo, w swojej własnej istocie
ukrzyżujemy Chrystusa przez swoje ego. Bardzo symbolicznym gestem Chrystusa są narodziny w najskromniejszym możliwym
miejscu, w bardzo skromnym miejscu. On rodzi się, można powiedzieć, we wzgórzu wzrokowym, jest to miejsce w mózgu, gdzie
zbiegają się wszystkie działania i wszystkie dokuczające wam problemy – On tu żyje i powinniście tylko Go obudzić, żeby wasze
ego raz na zawsze zostało ukrzyżowane. Ale nie uważam, abyście walczyli ze swoim ego, ponieważ walka nie jest ważna.
Walczycie z własnym cieniem. Macie cień, który nazywa się ego, z którym nie należy walczyć, trwonić nań energii. Nie ma po co
walczyć, wystarczy stanąć pośrodku światła a nie będziecie widzieć żadnego cienia. To takie proste. Gdy staniecie w centrum
światła, którym jest Chrystus, nie widzicie nigdzie żadnego cienia. Gdy to mówię, być może brzmi to jak mowa innych ludzi
głoszących kazania: “Stań w cieniu Chrystusa lub stań w świetle Chrystusa". Co to naprawdę znaczy? Gdzie jest to światło czyli
gdzie jest to miejsce, w którym macie stanąć? To miejsce znajduje się tutaj – w centrum wzgórza wzrokowego, gdzie nie ma
myśli. Powinniście stanąć w świadomości bez myśli. Wielu ludzi, którzy mieli problem z Agnią, wielu ludzi, którzy przyszli
[Nagranie jest tu przerwane i kilku słów brakuje] ...myśli ustaną i oni będą ponad myślami. To jest bardzo ważna czakra dla
Sahadża joginów, ponieważ gdy Kundalini uniesie się ponad, ponad czakrę Agnia, natychmiast nie ma myśli. Nie otrzymujecie
żadnych myśli z ego ani z superego. Jednakże w Agni jest chwiejność, z powodu waszego braku równowagi. Polega to na tym,
że czasem jesteście z ego, a czasem z superego. To przytrafia się naszym ludziom z Zachodu, ponieważ mieliśmy już tak dużo
ego, że jesteśmy tym zmęczeni. Boimy się go. Bierzemy się więc za prochy i inne rzeczy, żeby zwiększyć superego. Jednakże
wtedy, spychamy jeden koniec i przyciągamy drugi, dlatego chwiejemy swoim ego i superego, czym wcale sobie nie pomagamy.
Trzeba zatem wznieść się do poziomu Agni i starać się ustabilizować Agnię. Wielu zadawało Mi pytanie: "Jak ustabilizować
Agnię? Agnia jest zlokalizowana na skrzyżowaniu nerwów wzrokowych, a także we wzgórzu wzrokowym. Dlatego powiedziano,
że jeśli macie chwiejne oczy, to będziecie mieć chwiejną Agnię. Musicie ustabilizować oczy. Musicie je uspokoić. To jest bardzo
staroświeckie, starożytne, stare i jak jeszcze tam to nazywacie, ale musicie ustabilizować oczy, i to w sposób bardzo kojący dla
oczu. Najbardziej kojąca dla oczu jest zielona trawa. Jeśli macie możliwość patrzenia na trawę, to chodźcie z oczami
opuszczonymi ku ziemi. Oczy zostaną ukojone, Agnia będzie w porządku. Dlatego Chrystus powiedział: "Mówię wam o
pożądliwych oczach". Mówił o pożądliwych oczach. O oczach, którymi popełniacie cudzołóstwo. W dzisiejszych czasach to
bardzo powszechne. Kobieta musi spojrzeć na każdego mężczyznę. Mężczyzna musi spojrzeć na każdą kobietę. Jakby to było
najważniejsze zadanie. Jeśli nie spojrzeliście na jedną kobietę, koniec. Mam na myśli, że to jest nowoczesne. Ale Ja jestem
staroświecką panią. A w swoich czasach Chrystus powiedział: "Nie powinniście mieć pożądliwych oczu". A ci, którzy mają
pożądliwe oczy, to nie kto inny, jak nasi zachodni chrześcijanie. Cały czas, nawet w kościele, nawet gdy wygłaszają kazanie, ich
oczy błądzą pożądliwie. Oczy powinny być bardzo, bardzo czyste, bardzo, bardzo głębokie i bardzo kochające, jeśli chcecie mieć
Agnię w porządku. Odbieracie bowiem przez oczy. Przypuśćmy, że zamkniecie oczy, to wtedy nie zwracacie na nic uwagi, bo
oczy są zamknięte. Nie dokładacie sobie myśli. Gdy jednak są otwarte, dokładacie sobie myśli, gdyż wszędzie tam, gdzie patrzą
oczy, tam idzie uwaga, widzicie różne rzeczy i tworzycie myśli. Zatem uwaga, która powinna zwrócić się ku Duchowi, zwrócić się
ku Bogu, która powinna jaśnieć przez okno Boskości, ta piękna rzecz jest zrujnowana przez sposób, w jaki używamy oczu i nie
szanujemy jej. Nie ma nic równie pięknego, jak trawa na ziemi lub sama ziemia, która nosi nasze stopy, która nas podpiera, która
się o nas troszczy, wzbogaca nas. Powinniśmy zwrócić oczy ku Matce Ziemi, zamiast patrzeć na wszystkich dookoła. Jednakże
wielu z was już wie, z punktu widzenia Sahadża Jogi, co się dzieje z oczami, gdy na kogoś patrzycie. Może wniknąć w nie jakaś
istota. I tak się dzieje. Będziecie zaskoczeni, ale tak zwane flirtowanie to jest właśnie gra takiej istoty. Mówiłam o tym też
wcześniej i ludziom się to nie podobało, kiedy im o tym powiedziałam. Ja jednak widziałam takie istoty przechodzące z oczu do
oczu. Widziałam bardzo prostych ludzi, przybywających do takich miejsc, powiedzmy na jakieś przyjęcie. Na przyjęciu ludzie po
prostu wymieniają się tymi istotami z oczu do oczu. Kiedy to przejdzie do kolejnej osoby, ona przekazuje to następnej osobie, a z
trzeciej osoby przechodzi to do kolejnej. Cały czas nasza uwaga jest odwracana. I czujecie się przyciągani ku czemuś, nie
wiecie, dlaczego to jest atrakcyjne. Pewne symbole są tak zrobione, aby dołożyć problemów. Widzicie, całe społeczeństwo w ten

sposób działa. Przyjęte jest, żebyście wyglądali tak, że każdy mężczyzna na was spojrzy. Każda kobieta powinna na was
spojrzeć. Dlaczego? Po co? Przypuśćmy, że spojrzę na was, co z tego mam? Co mam z patrzenia na inną osobę? Co za korzyść
z patrzenia na drugą osobę? Marnujemy tak mnóstwo energii, po co? Tak samo, gdy chodzicie ulicami, widzimy różne piękne
rzeczy, w porządku. Jeśli macie coś kupić, w porządku, idźcie, oglądajcie, cokolwiek macie wybrać, w porządku. Jednak robicie
to cały czas, tylko dlatego, że macie takie oczy, robicie to i nie znacie przyczyny robienia tego. Cały czas wasze oczy błądzą. To
zaś jest pewna oznaka, że taka osoba oszaleje. Absolutnie, to jest najpewniejsza oznaka, która pozwala poznać, że dany
człowiek jest szalony. Jak stwierdzić, że ten człowiek jest wariatem. Jeśli spojrzycie na jego oczy, tęczówki, cały czas są
rozbiegane. Tacy ludzie nie mogą utrzymać oczu nieruchomo. Jak ktoś jest chory, możecie zobaczyć, że jego oczy też są
chwiejne. Nie ma stabilności. Nie tylko to, ale widziałam też ludzi, którzy przyszli do Sahadża Jogi – gdy zamknęli oczy, okazało
się, że cały czas mrugają. Powieki im drżały. To znaczy, że jest jakieś zakłócenie w unoszeniu się Kundalini. Jeśli przyjmiemy
całe napięcie jako 100 procent, to przynajmniej 80% przychodzi przez oczy. Ważne więc, żeby chronić oczy przed wszelką
bezużyteczną aktywnością, jakiej się oddajemy. Chrystus – życie Chrystusa ukazuje tak wiele aspektów związanych z
szanowaniem innych. Jeden z nich został bardzo źle wykorzystany, chodzi o prostytutkę. On uratował prostytutkę, uratował ją,
bez wątpienia. Jednak wy psujecie te prostytutki. Z dobrej kobiety robicie prostytutkę. Wpajacie jej poglądy, przez które staje się
prostytutką. Przyzwoita pani domu zmienia się w prostytutkę przez egoistycznego mężczyznę. Małe dziewczynki, które są
niewinnymi dziewicami, niszczycie swoimi brudnymi spojrzeniami. Czy uświadamiacie to sobie? Że robicie coś całkiem
odwrotnego do tego, co zrobił Chrystus? Mówicie, że On uratował – zatem, nawet jeśli jesteśmy prostytutkami, On nas uratuje.
Ale dlaczego mamy być prostytutkami? To taki głupi sposób myślenia, że powinniśmy stać się prostytutkami, a wtedy Chrystus
nas uratuje. Trzeba myśleć o tych wszystkich rzeczach we właściwym świetle Sahadża Jogi. Dopóty, dopóki nie jesteście
zrealizowani, Moje wykłady są dla was bezużyteczne. Jednak, gdy tylko staniecie się zrealizowani, będziecie wiedzieć, że gdy
spojrzycie na kogoś, to możecie poczuć nagły ból z tyłu głowy. Możecie poczuć strzałę przeszywającą wam głowę albo coś się
stanie. Możecie poczuć, że oślepia was czyjaś twarz i doświadczycie najróżniejszych rzeczy, dzięki którym przekonacie się, jak
ważne są oczy. Całą waszą nerwowość i tym podobne, można wyleczyć, jeśli macie czyste oczy. Jest to jednak błędne koło, że
przez oczy gromadzicie wszystko, co złe i to gromadzi się w Agni. Musicie wyczyścić Agnię, żeby oczy zrobiły się czyste. To jest
błędne koło. Możecie jednak zacząć od tego, o czym mówiłam – musimy prosić o przebaczenie. Po drugie, powinniśmy
Chrystusa wprowadzić do Agni. Po trzecie, powinniśmy porzucić wszelkie prochy i upijanie się oraz palenie. Gdy jesteś Sahadża
joginem, to dzieje się automatycznie, wypracuje się. Jednak oczy wyrażają całą waszą istotę, wasz mózg, wasze ciało, kończyny,
wszystko. A gdy Agnia jest w porządku, to oczy są w doskonałym stanie. Emitują wyłącznie miłość w każdym spojrzeniu.
Samym spojrzeniem możecie podnosić Kundalini. Samym spojrzeniem możecie leczyć ludzi. Już samo wasze spojrzenie może
przynieść radość zniszczonym i zrujnowanym ludziom Oczy są więc oknami waszej istoty, waszego serca. Gdy przez oczy
wyraża się Duch, pewnie sami spostrzegliście, że gdy Kundalini się podnosi, źrenice się rozszerzają. Zrealizowana Dusza ma
czarne oczy, bo źrenice są rozszerzone. Przynajmniej, gdy Ja ich spotykam, to wszyscy mają rozszerzone czarne oczy. Oprócz
tego, Duszę Zrealizowaną można poznać po oczach, które błyszczą. Iskrzą się jak diamenty. Iskrzą się przez cały czas i po
oczach można poznać, że dana osoba jest zrealizowana. Istnieje ogromna różnica między oczami duszy niezrealizowanej a
zrealizowanej. Wyobraźcie sobie, jak wasz Duch widzi przez wasze oczy. Ale jeśli oczy nie są czyste, to taki stan rzeczy nie
utrzymuje się długo. Jeśli więc mamy fizycznie zrozumieć Chrystusa, powinniśmy szanować oczy. Mentalnie musimy porzucić
wszystko, co jest nieczyste w naszym umyśle. Przeszliśmy zatem do nieczystości umysłu. A jeśli chodzi o nieczystości w
umyśle to jest tyle trucizn, wiecie o tym. Chodzi o to, że jest mnóstwo książek napisanych o truciznach. A psycholodzy mają
wszystkie te trucizny usunąć. Nie wiem, czy w ogóle potrafią to zrobić. Poza tym mają najgorszą Agnię. Wszyscy psycholodzy
mają najgorszą Agnię i nie sądzę, aby byli zdolni naprawdę przynieść jakąkolwiek ulgę ludziom cierpiącym psychicznie.
Cierpienia psychiczne są dwojakiego typu. Powiedzmy, tak samo jest z tym, że... (Wibracje są tak mocne, że trudno Mi
wytrzymać.) Jeden z rodzajów psychicznych problemów polega na tym, że ludzie bardzo was gnębią. Wciąż musicie nieść krzyż.
To bardzo zła koncepcja ludzi na temat Chrystusa. Niesienie krzyża nie oznacza, że jak tylko ktoś próbuje was ciemiężyć,
bierzecie na siebie to niewolnictwo. Nie macie być niczyimi niewolnikami, nigdy. Każdemu, kto próbuje zrobić z was niewolnika,
powinniście absolutnie odmówić. Powinniście powiedzieć Ham, "ja jestem". Kim ty jesteś, żeby mnie dominować? Nikt,
niezależnie od tego, czy jesteś czarno-, czerwono- czy żółtoskóry nikt nie ma prawa dominować nikogo na tym świecie. Jeśli
ktokolwiek to robi: "Och, co tu zrobić, w końcu jesteśmy biednymi ludźmi” albo "jesteśmy tacy", albo "on nas wspiera" i takie tam.
Wszyscy uciekają od obowiązku wobec samych siebie. Tacy ludzie nie dostaną realizacji. Niewolnicy nie zostaną królami. Zatem
niewolnictwo, mylone z niesieniem krzyża, jest kolejnym nieporozumieniem współczesnych czasów. Musimy zwiększyć
szacunek do samych siebie. Powinniśmy też wiedzieć, że nikt na tym świecie nie ma prawa nas dominować. Zatem, co to

znaczy, nosić krzyż? Przede wszystkim ludzie Jego poziomu nigdy nie cierpią. To jest dla nich jak żart. To jest Leela, tocząca się
dla nich gra. Nigdy nie cierpią i nawet jeśli zachowują się tak, jakby cierpieli, to robią to tylko dlatego, że chcą. Nie są bezsilni. Nie
są niewolnikami. A ci, którzy sądzą, że przez niesienie tego i przez cierpienie mamy stać się chrześcijanami, powinni wiedzieć, że
są psychiczni. Jeśli płaczą i szlochają i cały czas mówią: "Co robić, widzisz, jestem zakochany i mój kochanek mnie torturuje".
Nie jesteś zakochany ani nie masz kochanka. To tylko taki psychologiczny clubbing. On jest dominującym mężczyzną, a tobie
podoba się jego dominacja, dlatego jesteście razem. To prosty fakt. Zatem każda istota ludzka ma szacunek do własnej osoby.
Musi też szanować swoje "ja", które jest Duchem w niej. Nic nie powinno jej dominować. Niezależnie, czy należysz do tego czy
innego kraju, do tego czy tamtego -izmu. Wszystko to się rozpadnie. Pod rządami Boga nikt nie ma prawa dominować niczyjego
Ducha. Gdy jednak dostajecie wolność, przechodzicie na drugą stronę, którą jest pan Ego. Nie wiecie, jak wykorzystywać swoją
wolność. Próbujecie więc dominować innych. Wasza wolność jest... wolność wszystkich jest zagrożona. Jesteście nad
wszystkimi i torturujecie duszę każdego. Dominujecie poprzez ziemię i nieruchomości lub przez to, co posiadacie. Albo w ten lub
inny sposób. Jeśli psychicznie należycie do tej czy tamtej kategorii, jesteście przeciwko samemu sobie. Po prostu bądźcie w
centrum i sami się przekonajcie. Po prostu przyglądając się temu. Czy emitujecie miłość wobec innej osoby? Jeśli jesteś
niewolnikiem, jak możesz kochać? Nie potrafisz. Jeśli jesteś wolny i opuszczony, to jak możesz kochać? Miłość ma własne
ograniczenia, niezwykle urocze i piękne. Powinniście z nimi żyć. Cieszcie się tymi ograniczeniami. Na przykład, gdy małe dziecko
przyjdzie do waszego domu, to popsuje wam ten dom, na pewno, powinno to zrobić. A wy powinniście się cieszyć tym
zniszczeniem. Jeśli zaś płacz małego dziecka jest wyzwaniem dla waszej wolności, to nie jesteście mądrzy. To jest zaniedbanie.
Powiedziałabym nawet, że jest to samotność. To odcięcie od pierwotnego, od tego co wielkie, od tej wielkości, jaką jesteście. To
nie jest zdolność do tolerowania wolności innych. Dziecko nie ma wolności, żeby płakać w domu. Co za wolność proponujecie.
Matka nie ma prawa powiedzieć tego, co chce, na temat swojego dziecka, gdy jej obowiązkiem jest powiedzieć mu, co jest
dobre, a co złe. Jeśli w rodzinie własnej matki syn nie ma prawa jeść tego, co lubi, to co to jest za wolność? To całkowite
pomieszanie rzeczy. Zatem ten rodzaj wolności jest czymś odwrotnym i skrajnym zniewoleniem. Ale w centrum jest miłość, tam
jesteście związani ze wszystkimi. Jestem związana ze swoimi dziećmi. Tak, Jestem. Jestem z nich dumna. Łączy je ze Mną
więź, a Mnie z nimi także. Jest to wzajemna więź, którą cieszymy się między sobą. Tam, gdzie jest ta więź miłości, istnieje także
wzajemne branie i dawanie. Ale czy rozumiemy wagę tej więzi miłości? Pod najdrobniejszym pretekstem ją zrywamy.
Powiedzmy, że żona mówi: "Chciałabym gdzieś dziś wyjść". Mąż na to: "Po co. Jestem bardzo zmęczony, nie rozumiesz?" Albo
gdy mąż powie: "Chciałbym coś zjeść". Jakąś określoną rzecz, naleśnika albo coś takiego, jakiś drobiazg. "Och, jestem taka
zmęczona, a ty ciągle wymagasz". Gdyby tylko pomyślała, że jak zrobi mu tę drobną przyjemność, to będzie taki szczęśliwy.
Powinna tylko czekać, żeby dowiedzieć się, czego by chciał. A on powinien tylko czekać, żeby dowiedzieć się, czego ona chce. A
do tego cieszyć się własnym towarzystwem, bo jak nie, to marnujecie wszystko, co macie jako istoty ludzkie. Nie wiecie, ile
marnujecie z siebie nawzajem. Każdą chwilę wypełniają takie piękne więzi, gdy następuje wymiana. Co zyskaliście? Sposób w
jaki walczycie. Jak się zachowujecie. Co zyskaliście, niech zobaczę. Gdy umieracie, musicie dawać ogłoszenie w gazecie, że
XYZ nie żyje i stwierdzacie, że nikogo nie ma. Nawet musicie płacić za to, żeby ktoś przyszedł, kiedy umrzecie. Tak to dzisiaj
wygląda. Taka oschłość, taka pustka, taka samotność. Co przez to osiągnęliście? Powinniśmy więc mieć tę więź. I nie ma
kwestii poświęcenia, w pewnym sensie. Musimy poświęcać się dla rodziny. Co poświęcacie? Chodzi o to, że gdy płacicie na
swoją rodzinę, to macie z tego radość. Dlatego to robicie. Jeśli macie prowadzić dobre, przyjemne życie, to niczego nie
poświęcacie, ale otrzymujecie – przez to, że prowadzicie takie życie. Jeśli żona wam powie: "Nie idź do pubu" a wy tam nie
pójdziecie, to nie powinniście mówić, że ona jest ortodoksyjna i staroświecka, to i tamto. Zamiast tego, powinniście
podziękować gwiazdom, że w tych nowoczesnych czasach jest ktoś, kto mówi wam prawdę. Czy dlatego, że wszystko wyszło na
jaw uważacie, że teraz nie powinno się już mówić tej prawdy? To wszystko, w czym żyjecie, jest fałszem. Jeśli macie być
szczęśliwi, wróćcie do rzeczywistości. To samo z przyjaciółmi. Jakie mamy relacje z przyjaciółmi? Czego od nich oczekujemy?
Wysyłamy im bożonarodzeniową kartkę, a jak oni nam nie przyślą, to mamy o to żal. Nie ma głębszych więzi, nie żyliśmy z nimi.
Jeśli pozwolimy sobie na więź z nimi, oni będą związani z nami. Spróbujcie tego. Starajcie się mieć z nimi więź. Nie bójcie się
innych. Spróbujcie związać się z innymi i z zaskoczeniem stwierdzicie, ile będą wam dawać. Jestem tego żywym przykładem.
Mówię wam, jestem tego żywym przykładem. Jestem związana z wami wszystkimi. Jeśli ktoś powie: "Matko, kiedy zamierzasz
nas zostawić?" Nie, nie mogę. Nie potrafię. Jestem z wami związana. Nie chcę was zostawiać, bo bardzo was kocham. Jak
mogłabym was zostawić? To dla Mnie niemożliwe. Zatem, co zyskuję z takiego życia? Wszystko, co jest na tym świecie. Co wy
chcielibyście, żebym zyskała? Nie potrafię nawet zliczyć, ile na tym zyskuję. Niezmierzoność, ocean. Sama staję się oceanem.
Zerwijcie ze swoimi koncepcjami własnej, osobistej wolności i wyzwolenia. To wyzwoli waszą inteligencję. Wyzwalacie swoją
mądrość. A także słodycz i piękno, nigdy nieprzemijające, niezależnie od tego, czy jesteście starzy czy młodzi. To będzie wasze

własne. Ale wyrzućcie te trucizny, które zaczynają się gromadzić na zewnątrz i wewnątrz was. To są mentalne trucizny. Poprzez
Agnię możecie je usunąć. Widzicie, to jest też otwarcie, przez które wiele rzeczy może wyjść. Spróbujcie to wypracować.
Patrzcie z miłością na drzewo, a przekonacie się, że drzewo samo w sobie daje wam radość swojego stworzenia, ponieważ
stajecie się bez myśli. A Stwórca, który stworzył to piękne drzewo, wleje w was całą tę nagromadzoną w drzewie radość. Każda
istota ludzka jest skarbnicą radości. Bezgranicznej, zapewniam was, wierzcie Mi. Nie marnujcie więc ich, tylko dlatego, że ktoś
nie jest odpowiednio ubrany albo nie zachowuje się w sposób, w jaki byście chcieli, tak jak nauczyliście się w szkole. Na każdym
progu, wszędzie leży piękno, nie przegapcie go. Jeśli jednak macie podejście posiadacza, jakąś żądzę wobec tego, to nigdy nie
będziecie się nimi cieszyć. Nie będziecie się cieszyć tym pięknem, całym tym bogactwem, jakie w każdym momencie tętni w
każdej istocie ludzkiej. Dla Agni to dobrze, że nadchodzi Boże Narodzenie. A w czasie, kiedy powinnam życzyć wam Wesołych
Świąt, przy tej okazji mówię o czakrze Agni, w której, jak powiedziałam, w Agni każdy musi wiedzieć co rozkazywać i jak być
posłusznym. Posłusznym Bogu. Posłusznym swoim starszym. Posłusznym sobie, a nie swojemu ego. Wtedy możecie też
rozkazywać innym. Nie tylko ludziom, lecz nawet słońcu i księżycowi, wszystkim wiatrom i wszystkiemu na świecie. Wszystkim
możecie rządzić, wszystkim – przez tę Agnię. Spróbujcie jednej z tych rzeczy. Jeśli znacie kogoś, kto chce zrobić coś złego, po
prostu wypowiedzcie jego imię i umieśćcie w Agni. Zrezygnuje z tego czynu, spróbujcie. To jest trik do zastosowania wobec
Dusz Zrealizowanych, nie tych, którzy nie są zrealizowani, ale wobec zrealizowanych możecie wypróbować. Jeśli ktoś robi coś
złego, możecie wypróbować swoją Agnię. Wszystko, co rozkażecie przez Agnię, będzie uszanowane, ale w waszej Agni musi być
Chrystus. Macie bowiem obudzone w sobie wielkie wsparcie, które nie istnieje tylko tutaj, ale w głowie każdego człowieka.
Przenika we wszystkie małe atomy i cząsteczki, jest wszędzie, w słońcu i w każdym miejscu, w którym się znajdziecie. Istnieje.
Postarajcie się więc rozwinąć swoją Agnię, co oznacza opanowanie siebie. Ci, którzy mają dobrą Agnię, są w stanie rządzić
wszystkim i rozumieją, że ze wszystkich rzeczy, jak rządzenie światowymi sprawami, ludźmi, rzeczami niektórzy z nich są
mistrzami, powiedzmy, w innych rzemiosłach i rzeczach, najlepsze jest mistrzostwo własnej Agni. A wtedy naprawdę staniecie
się mistrzem siebie, dzięki czemu opanujecie wiele rzeczy. Dziś, w tym wielkim dniu, gdy życzę wam Wesołych Świąt, życzę wam
także jak najmocniejszej Agni, żeby ludzie widząc wasze czoła wiedzieli, że Chrystus narodził się w was ponownie. Niech Bóg
was błogosławi.

1979-0101, List tłumaczenie z Marathi
View online.
Tłumaczenie Listu Jej Świątobliwości Shri Mataji Nirmala Devi w Marathi z 1979 r
Moi Drodzy Sahaja Yogini,
Otrzymałam wasze kochające i piękne listy oraz pozdrowienia. Jestem tu w Londynie bardzo zajęta i nie mogłam odpisać.
Powiedziałam wam kiedyś, że Sahaja Yoga zacznie się od Navaratri w tym roku. To jest era Satya-Yugi, do której byliście jak
dotąd przygotowywani, a teraz ona się ujawni. Tak jak drzewo musi najpierw wykiełkować w ziemi, a potem kiełek wychodzi na
zewnątrz, w taki sam sposób, pierwszego dnia Navaratri, 8-go kwietnia, stanie się widoczny kiełek Satya-Yugi.
To jest bardzo radosny dzień. Cała przyroda będzie zyska nowe życie.
Musicie zrozumieć, że ważność tego dnia będzie znana tylko wtedy, jeżeli cała ludzkość zostanie oświecona wibracjami miłości.
W tym świecie, w dniu moich urodzin, została obudzona Brahma Shakti. Wy ją otrzymaliście do pewnego stopnia i używacie jej
na wiele sposobów.
Mówiłam wam, że światło Wielkiej Siły Miłości rozświetli cały świat. Pierwsza lampa będzie zapalona tego dnia. Ale noc Diwali
jest ślepa. Nie może zobaczyć tych lamp.
W tej Kali-Yudze nasza praca będzie wykonana tylko wtedy, kiedy zapali się wiele lamp.
Wszelka praca Boga, będzie zakończona. Dlatego wszyscy powinni być czujni i obudzeni, a także powinni obudzić innych.
Moje życie poświęcone jest wam. Ta praca trwa nieustannie. Wszystko czego chcę, to aby w piekle Kali-Yugi wytopiło się czyste
złoto, które oświeci historię ludzkości.
Oto moje błogosławieństwa: aby ta lampa świeciła w każdym domu, aby jej radość rozprzestrzeniła się wśród społeczeństwa,
aby okrzyki jej zwycięstwa rozległy się w każdym kraju i aby moc Brahmana napełniła każdą cząstkę tego Wszechświata.
Muszę przebywać z dala od was przez bardzo długi czas. Ale wasi bracia mieszkają tutaj oraz w innych krajach. Będziecie mieli
okazję się spotykać.
Często czuję, że pewnego dnia wielka radość miłości powinna pojawić się w naszym życiu. Czegokolwiek pragniecie, wasze
pragnienia spełnią się.
To właśnie dlatego wasza uwaga powinna być w pełni na Sahaja Yodze. Ja ofiarowałam swoje ciało, umysł i bogactwo,
wszystko.
Wy musicie zadbać tylko o swoją Chitta [uwagę], ponieważ tylko ona będzie oświecona.
Zawsze o was pamiętam.
Wasza rozdzielona z wami Matka
Nirmala
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Wykład do Sahaja Joginów
Problem polega na tym, że wy dostrzegacie dyscyplinę, jeśli powiem wam: "Wstańcie o czwartej", możecie wstać, jeśli powiem: "
Zgolcie wasze głowy", możecie zgolić. Jeśli powiem: " Zgolcie swoje brwi", zgolicie. Jeśli powiem" Stójcie przede mną razem
godzinami", staniecie na głowach przede Mną razem godzinami . Jeśli powiem: "Skoczcie do morza", możecie skoczyć.
Stosować dyscyplinę jest bardzo łatwo, to nic trudnego. Możecie to zrobić. Ale jeśli mówię wam, że musicie być uważni przez
cały czas, w sobie, żeby ujrzeć, że jesteście w kolektywności, robicie coś w kolektywności czy robicie coś dla siebie? Nie
oszukujcie samych siebie, bo okłamywanie samych siebie oznacza oszukiwanie kolektywności. Wasze szanse na bycie tam,
gdzieś dalej, co osiągnęliście.
Tak więc próbujcie robić coś co jest sympatyczne, pomocne dla kolektywności. Widziałam ludzi, właśnie żony, rozmawiające z
każdym również na temat Sahaja Yodze. One po prostu rzucą komentarz na czyjś temat: " Oh, on myśli, że jest taki mądry",
widzicie. Teraz, wpuściliśmy truciznę do oceanu kolektywności. Wlewajcie miłość, wlewajcie mądrość, zrozumienie.
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7-my Dzień Navaratri: "Kundalini i Kalki Shakti", 28.09.1979, Bombaj, Maharastra, Indie.

Na wasze życzenie będę mówiła dzisiaj po angielsku. Jutro być może, będziemy również posługiwać się tym językiem.
Dzisiejszy temat poświęcony jest powiązaniom pomiędzy Kundalini i Kalki.
Słowo Kalki – jest w rzeczywistości skrótem od słowa Nishkalank, Nishkalank oznacza to samo co moje imię Nirmala, czyli
"nieskazitelnie czysta", coś, co jest nieskazitelnie czyste, jest Nishkalank, nie ma żadnych skaz. Ta inkarnacja została opisana w
wielu Puranach, że przybędzie na Ziemię na białym koniu, do wioski Sambhaalpur, oni nazywają to Sambhaalpur. To bardzo
interesujące, że ludzie wszystko rozumieją tak dosłownie. W słowie Sambhaal "bhal" oznacza czoło. A "sambhaal" znaczy na
danym etapie ewolucji. Znaczy to, że Kalki znajduje się na waszym "bhaala". Bhaal to jest czoło. I właśnie tu On się narodzi. Oto
jakie jest rzeczywiste znaczenie Sambhaalpur.
Pomiędzy Jezusem Chrystusem i Jego niszczycielską inkarnacją Mahavishnu, zwaną Kalki, to jest czas, dany ludziom, aby się
poprawili, przygotowali do wejścia do Królestwa Bożego. W Biblii ten czas nazywany jest Sądem Ostatecznym. Będziecie
sądzeni, wy wszyscy zostaniecie osądzeni na tej Ziemi. W tej chwili mamy największe zaludnienie na świecie.
Mówi się, że wszyscy ci, którzy mają silne pragnienie wejścia do Królestwa Bożego albo już się narodzili albo narodzą się
wkrótce. Jest to najważniejszy czas, ponieważ Sahaja Yoga jest Sądem Ostatecznym. Brzmi to jak fantastyka, ale faktem jest, że
to prawda.
Chociaż możecie zrozumieć, że miłość Matki znacznie ułatwia wam otrzymanie Realizacji, a cała ta sprawa z Sądem
Ostatecznym wyglądająca jak przerażające doświadczenie, przedstawia się bardzo pięknie, łagodnie, delikatnie i nie niepokoi
was. Jednakże mówię wam, że to jest Sąd Ostateczny. Wszyscy będziecie sądzeni przez Sahaja Yogę, niezależnie od tego, czy
możecie wejść do Królestwa Bożego czy nie. Teraz do Sahaja Yogi przychodzą ludzie o różnych rodzajach uwagi.
Mogą to być ludzie, którzy mają za dużo 'tamasi krutya' nazywamy to apatią lub opieszałością, albo powolnym usposobieniem.
Kiedy te cechy się pogłębiają, ludzie zażywają używki lub piją alkohol albo coś w tym rodzaju, co odciąga was od Rzeczywistości
i czyni wewnętrznie otępiałym. Lub też, wiecie, są ludzie prawostronni o nadmiernych ambicjach. Oni są skrajnie ambitni, chcą
zawładnąć całym światem, chcą stać się niezależni, samodzielni – złośliwi i rakotwórczy. Nie chcą oni podtrzymywać łączności
ze Wszechświatem.
Widzicie, jak w epoce Kali Yugi ludzie wpadają w skrajności. Niektórzy z nich ciągle sobie pobłażają. Jedni mocno nadużywają
alkoholu lub uciekają od własnej świadomości, od samych siebie, od prawdy i piękna. Inni wszystkiemu zaprzeczają, zaprzeczają
wszystkiemu, co piękne. To są egocentryczni ludzie. Mamy też takich, którzy są zorientowani na superego, mocno obciążeni
uwarunkowaniami, letargiczni, leniwi i całkowicie prymitywni.
Z drugiej strony mamy ludzi skrajnie ambitnych, dominujących i niszczących każdego w imię swoich ambicji i
współzawodnictwa. Te dwa typy ludzi o skrajnych osobowościach dość trudno wchodzą w Sahaja Yogę. Ci zaś, którzy są w
centrum, łatwo przyswajają Sahaja Yogę. Ponadto ludzie mniej skomplikowani, prostoduszni, tacy jak mieszkańcy wsi, bez trudu
przyjmują Sahaja Yogę i łatwo ją przyswajają.
Widzicie, że obecnie w mieście efektem mojej wytężonej pracy jest najwyżej 200 - 300 osób. Ale jeśli pojadę na wieś, to
przychodzi cała wioska, od 5000 do 6000 osób i wszyscy oni bez jakiegokolwiek wysiłku otrzymują Realizację. Dzieje się tak,
ponieważ tutaj ludzie sądzą, że są bardzo zajęci. Oni mają bardzo dużo innych zajęć. Uważają, że inne sprawy są o wiele
ważniejsze od poszukiwania Boga i tracenia czasu na takie zajęcia jak szukanie Boga.

Właśnie w takich warunkach Sahaja Yoga bardzo łagodnie zapuszcza swoje korzenie do serc wszystkich poszukiwaczy. Działa
ona bardzo spontanicznie. Otrzymujecie swoją Realizację bez żadnych trudności, bez żadnego wysiłku, nic za nią nie płacąc, bez
praktykowania jakichkolwiek forsownych ćwiczeń. Mówiąc o Kalki, powinniśmy pamiętać, że w okresie pomiędzy otrzymaniem
Realizacji a wchodzeniem do Królestwa Bożego, możemy mocno się potykać. O takich ludziach mówi się: "Yoga bhrashta sthiti".
Przyjmują oni yogę, wchodzą w nią, a mimo to, tak jak wcześniej znajdują się w niewoli swoich pravrutis [skłonności].
Na przykład, człowiek zorientowany na ego lub pieniądze, chcący dominować, może tworzy ugrupowania i przygniatać ludzi
swoimi pomysłami, może zmierzać ku upadkowi a inni stoczą się za nim. I to w samej Sahaja Yodze. Zdarzało się to bardzo,
bardzo często w Bombaju. Jest to bardzo, bardzo rozpowszechnione zjawisko, znane jako 'Yogabhrashtata'. Człowiek upada w
swojej yodze.
Dzieje się tak dlatego, że Sahaja Yoga pozostawia wam wszystkim całkowitą wolność; albo upadać albo wspinać się do góry.
Ale jeśli chodzicie do jakiegoś innego guru, zajmujecie się inną yogą, w której istnieją obrzędy oczyszczania i w której ludzi
tresuje się i dyscyplinuje już od dzieciństwa, w tych yogach, guru w ten czy inny sposób spowoduje, że będziecie okaleczeni lub
zranieni tak dalece, że nie będziecie mieli połączenia z nikim – jak po operacji. Oni pozbywają się takiej osoby, wyrzucają ją.
Ale tutaj pozostawia się wam wolność zrozumienia, że powinniście podtrzymywać więź ze źródłem, powinniście trzymać się
grupy, powinniście trzymać się całości, a nie tu czy tam jakiejś jednej osoby, która próbuje zapanować nad innymi. W Sahaja
Yodze każdy, kto próbuje się nazbyt wywyższać, zostaje poniżony. Ponieważ w przyrodzie, jak zauważyliście, nic nie wykracza
poza naturalne granice. Na przykład, ludzie mają określony wzrost, drzewa osiągają określoną wysokość – wszystko jest pod
kontrolą. Nie możecie być w Sahaja Yodze pozerami, ani nie możecie próbować tworzyć jakichś specjalnych grup.
Widziałam w Sahaja Yodze ludzi, którzy podchodzą do kogoś i proszą go, aby dotknął ich stóp. Jest to tym bardziej
zdumiewające, ponieważ wiadomo, że tacy ludzie są natychmiast demaskowani i nie mają żadnych szans. Dzieje się tak, bo
mają zablokowane czakry, mają duże blokady, choć mogą przez pewien czas tego nie czuć. Wibracje mogą mieć, ale one
spadają coraz bardziej, aż nastąpi kres. "Yoga bhrashta sthiti" – to jest najgorsze, co może się przydarzyć. Przede wszystkim nie
otrzymujecie swojej yogi, a jeżeli nawet otrzymujecie, to jednym skokiem trafiacie w taki stan, który Shri Krishna określił jako
rakshasa yoni.
Przychodząc do Sahaja Yogi, musicie wiedzieć, że koniecznie musicie trzymać się jednej rzeczy w odpowiedni sposób, bo
inaczej co wam przyjdzie z yoni, jeśli umrzecie bez yogi. Możliwe, że znowu narodzicie się, ale obecne życie będzie stracone. Ale
jeśli po przyjściu do Sahaja Yogi próbujecie swoich sztuczek, żeby wywrzeć na innych wrażenie, że jesteście wielką
Zrealizowaną Duszą i że osiągnęliście to czy tamto - takie głupoty jakie robiliście przed otrzymaniem Realizacji - to jest to bardzo
poważna obraza i jesteście za to karani. To moc Kalki sekretnie działa za kulisami Sahaja Yogi.
Była na przykład pewna kobieta, która chciała spotkać się ze Mną, chcąc coś o Mnie opublikować. Wynajął ją straszny człowiek.
I ona napisała o czymś bezsensownym, czego Ja nigdy nie zrobiłam. Wszyscy byli bardzo rozdrażnieni i rozgniewani,
powiedzieli: "Matko, musisz ją ukarać. trzeba ja podać do sądu, musi być proces o zniesławienie". Odpowiedziałam: "Nie
zamierzam iść do sądu, lepiej porzućcie takie pomysły". Ale widzicie, nikt nie chciał tego słuchać? I tak się stało, że ta gazeta
została zamknięta na trzy i pół miesiąca, i to bardzo im zaszkodziło. Oczywiście nie Ja to zrobiłam, to znaczy to nie było
działanie Mataji Nirmala Devi, ale zostało to zrobione przez Kalki.
Kalki – oznacza, jedenaście mocy, strzegących piękna Sahaja Yogi. Każdego, kto próbuje pogrywać z Sahaja Yogą, spotyka
wielka krzywda.
Dziś jest dzień ostrzeżenia dla was o niebezpieczeństwach igrania z Boskością. Jak dotąd, ludzie brali ich za oczywistość. Oni
torturowali ludzi takich jak Chrystus, torturowali wielkich świętych, cały czas torturowali ludzi. Praktycznie w każdym wykładzie
ostrzegałam ich, aby obecnie nie próbowali swoich sztuczek, bo Kalki już działa. Nie próbujcie dręczyć nikogo, kto jest

świątobliwą i prawą osobą. Bądźcie w tym ostrożni, ponieważ Kalki działa. Kiedy ta moc was dopadnie, nie będziecie wiedzieli,
jak się przed nią skryć. Dzisiaj uprzedzam nie tylko Sahaja yoginów, ale i cały świat: "Bądźcie ostrożni". Nie próbujcie szkodzić
innym, nie próbujcie wykorzystywać innych, nie próbujcie popisywać się swoimi mocami. Ponieważ, gdy już w waszym życiu
rozpocznie się ta destrukcja, nie będziecie wiedzieli, jak to powstrzymać.
Myślę, że już przedtem wam o tym mówiłam, że pojechałam kiedyś do Andhra Pradesh i powiedziałam tam ludziom, aby więcej
nie uprawiali tytoniu. Zezłościli się na Mnie, bo uważali tytoń za środek utrzymania. Zbijali fortuny i folgowali sobie w przeróżny
sposób robiąc zbyt duże pieniądze i popełniając różne 'paapas' [grzechy]. Powiedziałam: "Nie po to przyszliście na ten świat, aby
więcej grzeszyć i brać sobie na głowę większą karmę, ale po to, aby oczyścić się z grzechów, z 'papaksh talana'.
Nie przyszliście tu po to, aby dodawać do swoich grzechów, ale żeby je oczyścić. To jest czas oczyszczenia, i dlatego tu jestem
jako Nirmala, żeby to oczyścić, podczas gdy wy robicie wszystko, żeby dodać do waszych paapas, co chcecie zyskać przez
uprawianie tego okropnego tytoniu?" Ale oni Mnie nie słuchali; i wtedy, w trzech moich wykładach – to jest na taśmie, mówiono
Mi, że to powiedziałam: "Uważajcie, Kalki w morzu skieruje na was swój gniew. To na was spadnie!" Wiecie już, co się stało w
Andhrze.
Tak samo stało się z Morvi. W zeszłym roku spotkali się ze Mną pewni wysoko postawieni ludzie z Morvi. Wierzyli oni w
okropnego "świętego", który był strasznym typem i niszczył jedną rodzinę po drugiej. Zapytałam ich: "Dlaczego wierzycie temu
człowiekowi, jeśli on kieruje waszą uwagę na sprawy materialne? Dlaczego w niego wierzycie?" W Morvi w każdym domu wisi
portret tego strasznego "świętego". Kiedy im to powiedziałam, nie posłuchali moich ostrzeżeń, myśleli, że ich ostrzegam, bo
byłam zazdrosna o niego. Wiecie, co stało się w Morvi. To jest fakt. Wszystko to zostało powiedziane w obecności innych osób,
więc oni to zanotowali, co się zdarzyło, w jakim miejscu i jak Shri Mataji to powiedziała. Przedtem, kiedyś w Delhi, również
spotkałam tych ludzi z Vrindavan, którzy mówili mi, o pandas i innych sprawach. Powiedziałam: "Porzućcie wszyscy swoje
zawody, bo jesteście strasznymi ludźmi! Jak możecie robić pieniądze w imieniu Boga?"
Tak samo było również z pandits i pandas, wszyscy ci ludzie są potwornymi pasożytami w społeczeństwie. Ostrzegałam ich:
"Porzućcie to zajęcie, w przeciwnym razie Ganges, z której żyliście, pewnego dnia całkowicie was zniszczy". Kiedy na rzece
Yamunie i Gangesie nadeszła powódź, byłam w Londynie i zobaczyłam w telewizji, jak wszyscy ci pandas uciekają ze swoim
dobytkiem.
Oczywiście, jeśli jesteście połączeni z tymi potwornymi ludźmi, kiedy z nimi żyjecie, to również cierpicie. Niewinni cierpią.
Dlaczego jesteście pod wrażeniem takich ludzi? I wtedy musicie za to zapłacić! Kiedy jesteście pod ich wrażeniem, idziecie na
kompromis. Mówicie: "W końcu to nie ma znaczenia, idziemy tam więc musimy też coś dać temu facetowi, on jest panda, on
pochodzi od naszych przodków – on tam siedzi żebrząc o pieniądze, siedząc nad rzeką Ganges". Wyobraźcie sobie: Tam płynie
rzeka miłości, rzeka radości, a ci ludzie siedzą, odwróceni plecami do tej rzeki i żebrzą o wasze pieniądze. Co za głupi,
bezużyteczni, nikczemni ludzie! A wy dajecie im pieniądze sądząc, że spełniacie wielką punyę obdarowując ich.
Oto, jak kompromitujące życie prowadzimy, nie rozumiejąc, co jest prawdą, a co nie jest. Taka w pełni ślepa wiara we wszystkie
te rzeczy, pokutuje nie tylko w Indiach, lecz w całym świecie. Ale dla tego kraju jest ona szczególnie typowa. Jesteśmy prostymi,
niewinnymi ludźmi, mającymi w sobie dużo 'bhavikty'. To prawda, ale nie znaczy to, że powinniśmy być głupcami i durniami.
Na przykład ostatnio, na spotkaniu w Awadgaonie, powiedziałam, że ludzie w mandirze [świątyni] Vithali, nazywani bhadaweii,
powinni być porządnie ukarani za złe traktowanie pielgrzymów, oni są na nogach przez wiele dni łącznie, i koniecznie trzeba z
nimi coś zrobić. Kiedy to powiedziałam, wszyscy byli trochę niezadowoleni z tego, ponieważ dla tych biednych ludzi - ci
bhadawas, którzy są inkarnacjami rakshasów - są czymś wielkim. Oni rozbijają głowy ludziom, którzy przeszli piechotą tysiące
mil, rozbijają im głowy, jak orzechy kokosowe i wszystkich ich boli głowa. Oto jak okrutnie obchodzą się oni z tymi prostymi,
niewinnymi ludźmi. Czy uważacie, że Ja, powinnam ich popierać kiedy Ja stoję po stronie prawdy, religii, współczucia? Kiedy to
powiedziałam, niektórzy ludzie, którzy mają jakiś żywotny interes, i muszą być spowinowaceni z tymi bhadawas, kimkolwiek oni
są, zezłościli się na Mnie. Dzięki Bogu, po trzech miesiącach wziął się za to rząd.

To jest dla nas typowe, że gołym okiem widzimy to, co się dzieje. A pomimo to, my dalej robimy to w świątyni. Nawet w imię
Boga popełniamy jeden grzech za drugim! Dodajemy grzechy do grzechów, zamiast oczyszczenia się z nich i zrozumienia tego
swoim rozwiniętym umysłem. My po prostu gromadzimy [grzechy]. Ludzi, którzy nie wykorzystują swojego mózgu, nazywam
tamasi. Są oni mulabuddhis. Podążają za kimś, kto ma pewien hipnotyczny wpływ lub za jakimś charyzmatycznym ruchem, jaki
powstał na Zachodzie, i widzicie, że ci charyzmatyczni ludzie wyciągają od nich tysiące rupii! Tysiące rupii! Dając im w zamian
epilepsję, gangrenę, a jeżeli nie to, to obłęd, szaleństwo i wszystkie tego typu rzeczy. Lecz ludzie uganiają się za tymi ruchami jak
szaleni i pogłębiają swoją destrukcję dodając do stosu popełnionych grzechów, zamiast spędzić trochę czasu na oczyszczenie
swoich grzechów.
Czas, w którym żyjemy, jest najcenniejszy, i należy zachować w stosunku do siebie największą czujność i ostrożność. Nikomu
nie wolno być uzależnionym od pomocy innej osoby w tej materii. Konieczne jest całkowite zjednoczenie całej swojej istoty z
Królestwem Bożym i zajęcia jak najwyższego miejsca w sercu Boga Wszechmogącego.
Ponieważ, kiedy Kalki nadejdzie, wybije On bez litości wszystkich tych ludzi. On jest pozbawiony jakiegokolwiek współczucia. Ma
On w sobie jedenaście Rudr, to jest, jedenaście niszczycielskich mocy bardzo mocno w Nim osadzonych. Kiedy widzę to
wszystko, ponieważ mam zdolność widzenia, rośnie we Mnie pragnienie ostrzeżenia was, i mówię wam: "Strzeżcie się go, nie
grajcie się z Nim w durnia. Nie lekceważcie tego i nie idźcie na kompromis z tymi niedorzecznymi ludźmi. Trzymajcie się prawdy.
W przeciwnym razie bardzo bliski jest dzień zjawienia się Kalki.
Jest jeszcze jeden typ ludzi, którzy cenią sobie bardzo własną inteligencję. Odrzucają Boga mówiąc: "Gdzie jest Bóg? Boga nie
ma. Nie wierzymy w Boga. Wszystko to bzdury. Nauka jest wszystkim".
A czego dokonała dotychczas nauka? Przyjrzyjmy się temu. Czego nauka dla nas dokonała? Nauka niczego nie dokonała jak
dotąd. Wykonała tylko martwą pracę uczyniła was jedynie egocentrycznymi. Cały Zachód jest ukierunkowany na ego, wynajdą
wszystkie sposoby na popełnianie grzechów. Jak popełniać najgorsze grzechy, wynajdą na to sposoby. A w Indiach są pewni
guru, którzy dostarczają im informacji o tym, jak popełnić nawet grzechy coraz gorsze i gorsze. Więc oni mogą łatwo, zaledwie
dwoma susami trafić do piekła.
Jeśli coś jest złe, to jest złe, czy to dziś, czy jutro, wczoraj czy tysiąc lat temu, to co jest złe dla waszej Dharmy lub waszego
istnienia – jest złe! Teraz nastała nowa moda: "A cóż jest w tym złego? A co jest złego w tamtym?" Na to pytanie odpowie tylko
Kalki. Ja zaś tylko mówię wam po prostu, że to jest złe, skrajnie złe. To przeszkadza waszemu rozwojowi, skierowane jest
przeciwko waszej istocie. Potem zupełnie nie będziecie mieli czasu, aby się pokajać, aby zadać pytanie: "Co w tym złego?" On
was odrąbie.
Oto, czym jest inkarnacja Kalki. Mówią, że zjawi się On na białym koniu. Ogromne zadanie zostanie wypracowane. Każda istota
ludzka będzie przesortowana, i nikt nie będzie mógł złożyć reklamacji.
Widzicie? Wszystko jest ogłaszane. Wszystko jest publikowane. Nawet ten oto [mikrofon], stworzony przez naukę, możemy
wykorzystać do rozpowszechniania Sahaja Yogi. Jeśli skieruję go na moje czakry wy otrzymujecie wibracje, otrzymujecie
Realizację. Cała nauka służy Sahaja Yodze. Na przykład, pewnego dnia przyszli do Mnie ludzie z telewizji i powiedzieli, że chcą,
abym poprowadziła audycję. Odpowiedziałam: "Przemyślcie to jeszcze zanim zaczniecie. Ja nie chcę żadnej reklamy. Jednakże,
jeśli coś robicie, róbcie to właściwie".
Możemy rozpowszechniać Sahaja Yogę za pośrednictwem telewizji, Ja mogę z ekranu prosić ludzi, aby wyciągnęli ręce i wtedy
Realizację mogą otrzymać tysiące ludzi. To jest fakt, że to jest emitowane ode Mnie, to jest oczywisty fakt. Dlaczego ktoś miałby
złościć się z tego powodu? Dlaczego nie przyjdziecie i tego nie przetestujecie? Dlaczego czujecie się urażeni, dlaczego wasze
ego ma was ranić, jeśli Ja taka jestem? Kiedy wy jesteście inni, Ja nie czuję się urażona! Jeśli znacie jedną pracę powiedzmy,
organizując to czy tamto, nie czuję się źle. Dlaczego mielibyście czuć się źle z tego powodu, że ktoś jest Boską Osobowością?
Dlaczego było wam źle z tego powodu, że Chrystus był Boską Osobowością? Dlaczego Go zamordowaliście? Dlaczego Go
zabiliście? Dlaczego torturowaliście wszystkich świętych ludzi? Byliście bardzo mądrzy i mili – czyż nie tak? Byliście dobrymi i

porządnymi ludźmi, uganiając się za tymi fałszywymi, bezużytecznymi, okłamującymi was typami.
Teraz jest tak wielu, którzy pojawili się, aby wprowadzić was w błąd. Biorą od was pieniądze za to, że wprowadzają w błąd! Biorą
od was pieniądze za to, że wciągają was w grzech. Pięknie zamawiają wam bilet do piekła. Oni sami mają ten bilet już
załatwiony. Kiedy mówię o nich, ludzie czują się urażeni i pytają: "Dlaczego Mataji mówi przeciwko tym guru? Oni nie są guru. Oni
są rakshasami!
Pewnego razu Chrystus wstał i powiedział, że te diabły i dzieci tych diabłów trafią do piekła. Wtedy ludzie go atakowali, pytali:
"Dlaczego wystąpiłeś przeciwko nim? Przecież oni nie występują przeciwko sobie? Chrystus odpowiedział na to: "Szatan nie
będzie występował przeciwko własnemu gniazdu". Oni są bardzo koleżeńscy w stosunku do siebie, nie ma żadnych problemów
pomiędzy nimi. Są bardzo uprzejmi wobec siebie, dzielą się teraz uczniami: "Ty weź tę grupę, ja wezmę tę i wszyscy pójdziemy
prosto do piekła". To jest porządnie zorganizowane, najpierw odjedzie jeden pociąg, potem drugi pociąg odjedzie, następnie
trzeci odjedzie.
Drugą stroną tego rodzaju ambicji i nastawienia na ego, jest jeszcze ukierunkowanie na pieniądze. Jesteśmy stale zajęci
pieniędzmi. Nazywam to ‘bhrama’, nazywam to halucynacjami. To jest wielka halucynacja, wasza ludzka pogoń za pieniędzmi.
Inną waszą halucynacją jest pogoń za bucami, martwymi ciałami. To są te dwa miraże, za którymi pędzicie. Czego oczekujecie
od tych pieniędzy? Po prostu pójdźcie i popatrzcie na tego, który jest bardzo, bardzo bogaty. Zobaczmy, czy on jest szczęśliwy?
Co wykazuje analiza jego życia? Tak zwani ludzie sukcesu! Po prostu pójdźcie i przyjrzyjcie się im. Na czym polega ich sukces?
Kto ich szanuje? Kiedy oni się odwracają, ludzie mówią za ich plecami: "O Boże, co za twarz zobaczyłem, pójdę wypłukać usta".
Czy jesteście pomyślni? Jeśli ktoś cię widzi, czy emanuje z ciebie dobro? Czy shubha [pomyślność] przytrafia się takiej osobie?
Czy jesteście kalanmayą [pełni życzliwości]? Czy jesteście mangalmayą [pełni pomyślności]? Jaką osobowością jesteście? Po
prostu osądźcie sami siebie. Taki rodzaj sądu będzie miał miejsce tu w Sahaja Yodze. Mieliśmy pacjenta, który przyszedł do
Sahaja Yogi. Powiedział Mi: "Matko, jestem młodym człowiekiem, ale nie wiem, co się ze mną stało, że stałem się niepomyślny?"
Zapytałam: "Dlaczego tak myślisz?" Odpowiedział: "Gdziekolwiek pójdę, wybucha kłótnia, pomiędzy mężem i żoną, z dziećmi
dzieje się coś złego, zaczynają płakać lub przenikliwie wrzeszczeć. Teraz wszyscy mnie nienawidzą i mówią, że ze mną jest coś
nie w porządku". Ustaliłam, na czym polegał jego problem. Został on wyleczony. Teraz płyną od niego cudowne wibracje.
Możecie emitować bardzo negatywne wibracje. Możecie grzeszyć, nie uświadamiając sobie tego, a przy tym mówić: "Matko, ja
otrzymuję wszystkie wibracje, jestem bardzo dobry". Tacy ludzie zawsze oceniają siebie i innych, są w tym dobrzy. "Och,
wszystko jest ze mną w porządku, jestem w świetnym stanie, moje wibracje są najlepsze" i "świetnie mi się wiedzie". Ale kto was
oceni? To wasze czyny! Co dobrego uczyniliście dla innych? Niedawno mieliśmy nieprzyjemne zdarzenie. Ustaliłam, że wszyscy
ludzie, którzy byli pod wpływem tego pana, mieli mocno zablokowany lewy Swadishthan. Bardzo zły! Kiedy powiedziałam im, że
niedobrze jest czynić tego człowieka takim ważnym, wszyscy oni rzucili się na Mnie.
Kiedyś przyszedł do Mnie pewien lekarz, który był Sahaja yoginem, ze swoim ośmioletnim synem, dobrym chłopcem, który
otrzymał Realizację, ale miał bardzo zły Swadishthan. Zapytałam go: "Czy przychodzi do jego domu ten człowiek?"
Odpowiedział: "Tak Matko, przychodzi bardzo często". Pomimo moich przestróg przyjmowano go w domu i ten pan był ich
gościem. Zamiast powiedzieć mu: "Idź do Matki, żeby się oczyścić". Oni są zamroczeni i zahipnotyzowani przez tego człowieka.
Zapytałam: "Czy przyjmujecie tego człowieka w domu?" Odpowiedział, że tak. Powiedziałam: "W porządku. To idźcie i
wyszubitujcie go, tak jak to robimy w Sahaja Yodze". Chłopiec został wyleczony.
Czy chcecie zniszczyć waszą rodzinę, wasze dzieci, wszystkich, bo jesteście przywiązani do jakiegoś hipnotycznego typa?
Pomyślcie chociażby o nich. Takich jest bardzo wielu. Sahaja Yogę jest bardzo łatwo porzucić. Nawet w Londynie wiem, kto
dokąd chodzi i czym się zajmuje. Piszę do nich listy tłumaczę im: "Nie róbcie tego! Po prostu tego nie róbcie, nie miejcie z nimi
nic wspólnego!" Od razu powinniście byli zrozumieć: "Wasza Matka o tym wie". Ona wie, i jeśli Ona nam to powiedziała, należy to
zrobić, nie ma dyskusji! Czy otrzymujecie wibracje dyskutując? Tym niemniej, w Sahaja Yodze potykacie się i to jest najgorsze,
co można zrobić, bo yogabhrashtas są najbardziej potępieni. Gdzie oni trafią?

Muszę ostrzec wszystkich znajdujących się tu Sahaja yoginów, ponieważ Sahaja Yoga jest Sądem Ostatecznym. Będziecie nie
tylko sądzeni, nie tylko wstępujecie do Królestwa Bożego, ale stajecie się również obywatelami Boga – to prawda. Możecie być
w Królestwie Boga pod warunkiem, że macie całkowite oddanie i zrozumienie Boskiego Prawa. Nawet, jeżeli będąc obywatelem,
na przykład, Indii, ale jeśli popełniacie błędy i przestępstwa kryminalne – będziecie ukarani. Nawet wtedy! Tak samo będąc
obywatelem Boga, musicie być bardzo, ale to bardzo ostrożni.
Po drugie, chciałabym jeszcze opowiedzieć wam o niszczących mocach Kalki. Dzisiejszy wykład będzie dla was bardzo ostry,
ponieważ inkarnacja, o której prosiliście, abym opowiedziała, jest bardzo surowa, najsurowsza ze wszystkich. Mieliśmy
inkarnację Krishny, np. miał On Shakti Hanana [moc zabijania]. Zabił Kamsę, zabił tak wielu rakshasów, wiecie, że będąc
dzieckiem zabił Putanę i tak wielu ludzi. Lecz miał On również leelę. Miał miłość i był wyrozumiały dla ludzi, On również wybaczał
ludziom.
Lecz Chrystus jest uosobieniem przebaczenia. Wybaczenie Chrystusa nie jest niczym innym, jak Jego wewnętrzną siłą wsparcia
w Nim. Jeśli On wybucha; Hanana [sanskr. zabójstwo, zniszczenie] – to Jego wybaczenie spada na nas jako wielkie
nieszczęście, jeśli nie potraficie zrozumieć wartości Jego przebaczenia. Powiedział On bardzo wyraźnie: "Jeśli ktoś powie słowo
przeciwko mnie – będzie mu wybaczone; ale jeśli powie coś przeciwko Duchowi Świętemu – nie będzie mu wybaczone".
Powiedział to wyraźnie! Teraz powinniście zrozumieć, że Duch Święty – jest to Adi Shakti.
Konieczne jest zrozumienie, że taka inkarnacja jest nieunikniona a moce Shri Krishny, które są tylko Hanana Shakti – są Mu
dane. Moce Brahmadevy, będące tylko Hanana Shakti – są Mu dane. Moce Shivy – [w tym] również Hanana Shakti, to znaczy
część jego Tandavy [taniec zniszczenia] – są Mu dane. Następnie Shakti Bhairavy, która też jest, wiecie jaki symbol zabijania
miał Bhairava, to wielka broń podobna do miecza, i również Parusha Shri Ganeshy. Wszystkie Navasidhis Shri Hanumany, które
będą niszczyły – również są Mu dane.
Całe wybaczenie Buddy i Ahimsa Mahaviry staną się swoim [własnym] przeciwieństwem. Wszystkie te jedenaście mocy,
spadnie na nas, kiedy skończymy z Sahaja Yogą, kiedy będziemy w pełni wysortowani – ostateczne uśmiercenie zostanie
dokonane przez Niego [właśnie].
Chciałabym, aby było to tylko uśmiercenie. To nie będzie zwykła Hanana, której dokonywała Devi. Devi zabijała wszystkie
rakshasy tysiące lat temu, ale one wróciły z powrotem i zajęły swoje miejsca, wszystkie te rakshasy.
Obecnie problem jest zupełnie inny. W chwili obecnej musicie postarać się to zrozumieć. Krishna w swoim czasie mówił o tym,
że będą unicestwieni źli ludzie, "Yada yada hi dharmasya, glanir bhawati bharata. Vinashaya cha dushkruthaam panitra na echa
saguna". Musicie zrozumieć te dwa słowa. Zniszczyć Dushkruthaam oznacza zniszczenie okrutnych ludzi lub negatywnych sił i
zbawienie świętych. "Sambhavami yuge yuge", "Ja będę przychodziła wciąż i wciąż",
Ale problem Kali Yugi polega na tym, że w czasie jej trwania nie ma czystego, zwykłego człowieka jako sadhu albo rakshasa. W
Wasze mózgi wniknęło bardzo wiele rakshasów. Trzymacie z tą wielką liczbą złych ludzi, którzy popełniają występki, robią
wszelkie możliwe głupie rzeczy w imię polityki, w imię religii, w imię postępu, nauki i innych. Jak tylko zaczynacie podzielać ich
zdanie – one trafiają do waszych mózgów, one są w was. A kiedy one są w was, jak zniszczyć te dushkruthaams?
One są w was!
Możecie być dobrym człowiekiem, jednakże możecie zostać unicestwieni, ponieważ w waszych głowach są rakshasy. Nie
istnieją wyraźne kryteria określające, kto jest rzeczywiście złym człowiekiem, a kto rzeczywiście pozytywnym.
Tylko Sahaja Yoga was oczyści, uczyni absolutnie pozytywnymi, bezwarunkowo dobrymi, wierzącymi ludźmi. Jest to jedyna
droga. Kiedy wasza Ankura [kiełkowanie] zaczyna dawać wam Realizację, czujecie swoją własną istotę. Dzięki tej swojej własnej
istocie wiecie, że wy – to jesteście wy, a nie ten miraż. Zaczynacie lubować się tą istotą. Kiedy zaczniecie się nią lubować,
porzucicie wszystko, co was kompromituje, czyni was okropnie zagubionym, zbłąkanym człowiekiem. Cały ten zamęt was
opuści.

Jest to więc bardzo ważne, abyście traktowali Sahaja Yogę z najwyższym oddaniem i porzucili wszystkie swoje złe działania
oraz znanych nam fałszywych ludzi. Jest to jedyne, co możemy ofiarować swoim przyjaciołom, swoim krewnym, całemu
otaczającemu światu.
Jedni drugich zapraszają na obiad, popijają drinki i tym podobne. A co im dajecie? Nic! Będą dawać prezenty na urodziny, które
będą obchodzić, i dawać girlandy, wymieniać się życzeniami. W Londynie w czasie Bożego Narodzenia gromadzi się taka góra
kartek, do tego stopnia, że na 10 dni przed Bożym Narodzeniem nie można wysłać listu. A gdzie jest Chrystus? W dniu urodzin
Chrystusa ludzie biegną po szampana. Tacy głupcy! Jeśli ktoś umiera – biegną po szampana. Teraz szampan – to ich religia, a
whisky – Kundalinii. Oni nie są zdolni pojąć Boga. Ale jakże [Go] mają zrozumieć, jeśli dopasowali Boga do swoich własnych
fałszywych pojęć.
Jako Matka, muszę was ostrzec. Bądźcie ostrożni! Nie igrajcie ze swoją Istotą! Nie spadajcie w dół, lecz wznoście się do góry,
do góry i do góry. Jestem tu po to, aby wam pomóc. Jestem tu po to, aby pracować dla was w dzień i w nocy. Wy wiecie, że Ja
dla was bardzo dużo pracuję. Nie szczędzę sił, aby wam pomóc, robię wszystko, co tylko możliwe, abyście się unormowali,
abyście przeszli przez ten egzamin Sądu Ostatecznego. Ale wy musicie ze Mną współpracować, musicie zanurzyć się bez reszty,
poświęcić większość czasu Sahaja Yodze i przyswajaniu wszystkiego, co wielkie i szlachetne.
Kalki – jest to bardzo rozległy temat. Jeśli popatrzeć na "Kalki Puranę", to jest bardzo wielka księga. oczywiście jest tam też
wiele bzdur. "Kiedy nastąpi ten czas", jeśli ludzie zapytają, powiemy, że to jest żywy proces. Kiedy będzie zakończona praca,
kiedy zobaczycie, że nie można już osiągnąć przyjścia większej liczby ludzi, wtedy zjawi się Kalki. Spróbujmy, popatrzeć ile ludzi
przychodzi! Dla ich liczby również istnieje granica. Dlatego proszę was, wyjeżdżacie do ludzi, wołajcie swoich przyjaciół,
krewnych, swoich sąsiadów – wszystkich. Jutro jest ostatni dzień mojego programu, poświęconego Navaratri i my chcemy
urządzić niewielkie oddawanie czci Matce. Dla Mnie największym świętem będzie zobaczenie w Bombaju jak największej liczby
zrealizowanych ludzi, poważnie traktujących Sahaja Yogę.
Po przyjściu do Sahaja Yogi nie trzeba; obgadywać za plecami, złościć się na siebie nawzajem, postępować małostkowo – lecz
być rozsądnym i mądrym. Najbardziej zadziwiające jest to, że ci, którzy powinni być śmietanką narodu, na najwyższym poziomie,
są bardzo małostkowi i bezużyteczni.
Muszę wam mówić takie rzeczy z powodu natychmiastowego stanu zagrożenia, które nadchodzi przede Mną i modlę się tylko,
żeby to nie zaczęło się w Bombaju. Bombaj jest na skraju, pamiętacie być może dzień, kiedy zadzwonił do Mnie Rajesh Shah i
powiedział: "Matko, co z deszczem, co z deszczem, co z deszczem?" Nie chciałam odpowiadać, aż on powiedział: "Ja wiem
Matko, że jesteś zła na mieszkańców Bombaju, a jednak przebacz im raz jeszcze". Od następnej nocy zaczął u was lać deszcz.
Kolejna katastrofa, strzeżcie się. Muszę uprzedzić wszystkich mieszkańców Bombaju. Za każdym razem, kiedy tu powracam,
spostrzegam niedorzeczne zachowanie Sahaja yoginów. Idących za jakimś jednym człowiekiem, zatracających się. Oprócz tego
Bombajczycy, nadal są nieświadomi, co może na nich spaść. Większość z nich nie uświadamia sobie, jak od stadium ameby
doszli oni do obecnego etapu, co zrobił dla nich Bóg, i co oni powinni zrobić dla Boga. To jest bardzo, bardzo smutna
okoliczność dla całego tego kraju, bo ludzie próbują brać przykład z Bombaju. Wielu ludzi chciałoby podążać za aktorami i
aktorkami zamiast za Bogiem. To jest nieszczęście naszej powierzchowności.
Muszę wam powiedzieć o tym, że jutro będziemy mieli bardzo dobry program oraz o ukazaniu się książki "Adwent" [przyjście],
napisanej przez G.de Kalbermattena, Szwajcara, syna barona.
Kiedy on przyszedł do Mnie, zobaczyłam jasno, że jest poszukiwaczem.
chociaż był prawie stracony, jakby miał schizofrenię. Był absolutnie zagubiony, ale zobaczyłam, że ma w sobie wielkiego
poszukiwacza. Przez rok musiałam nad nim ciężko pracować, aby przywrócić go do zdrowych zmysłów. Jeżeli nie ma w was
nawet poszukiwania, i schodzicie na manowce, to nie wiem co z wami będzie? Dlatego bądźcie ostrożni. Bądźcie bardzo, bardzo

ostrożni!
Dzisiaj jest dzień ostrzeżenia, ponieważ poprosiliście Mnie, abym opowiedziała o Kalki.
Umiejscowiony jest On na naszym czole. Kiedy Kalki jest zablokowany, czakra Kalki jest zablokowana – przestaje działać cała
znajdująca się na ciemieniu murdha [umysł]. Przy obudzeniu Kundalini zauważamy, że jeśli murdha nie jest w porządku, to
Kundalini się nie unosi. Cała głowa staje się zablokowana. Tacy ludzie nie dają Kundalini możliwości uniesienia się powyżej
czakry Hamsa. Najwięcej, co mogą osiągnąć, to unieść ją do poziomu Agnyi, po czym ona opada.
Jeden z powodów, o którym już mówiłam, jeśli chylicie czoło, przed fałszywym guru – również cierpicie. Nadmierne myślenie
tworzy również problem na prawej stronie. Wtedy przestaje działać jeden z aspektów Kalki, i na tej stronie zostaje zachwiana
równowaga.
Jeżeli całe czoło jest w guzach, to musimy wiedzieć, że czakra Kalki nie jest w porządku. Jeżeli człowiek ma uszkodzoną tę
czakrę, to tylko patrzeć, jak przytrafi mu się wielkie nieszczęście. Jest to oznaka takiego zagrożenia.
Jeśli zablokowana jest czakra Kalki, to pojawia się palenie na wszystkich palcach, na dłoniach, na rękach. Niekiedy odczuwany
jest żar również w całym ciele. Zablokowanie czakry Kalki człowieka mówi o tym, że może na niego spaść tak ciężka choroba jak
rak lub być może trąd, albo inna tego typu choroba, lub jest on bliski wpadnięcia w jakiś rodzaj nieszczęścia.
Więc czakra Kalki musi być utrzymywana w równowadze. Czakra Kalki zawiera przynajmniej jedenaście pod-czakr. Starajcie się
utrzymywać przy życiu przynajmniej niektóre z nich, po to, aby można było ocalić pozostałe. Ale jeśli wszystkie czakry są
zniszczone, wówczas bardzo trudno jest dać Realizację.
Co trzeba robić, aby utrzymywać czakrę Kalki w dobrym stanie? Aby utrzymać Kalki w porządku, musicie mieć trwogę przed
Bogiem. Jeżeli nie macie trwogi przed Bogiem, jeśli nie boicie się Boga, jeśli się nie boicie, jeśli czynicie zło, On tam jest ze
swoim gniewem.
A On jest gniewnym Bogiem, jest On pełen trucizny dla nas, jeśli próbujemy robić coś złego i nie boimy się tego. Nie, że ma to być
ukryte przed Mną lub przed kimś jeszcze – to wy sami wiecie, że postępujecie źle. Jeżeli wy postępujecie źle i wiecie o tym w
swoich sercach, to proszę, nie róbcie tego. W przeciwnym razie wasza Kalki odejdzie.
Jeśli jest w was bojaźń przed Bogiem, to wiecie, że On jest Wszechprzenikający, Wszechmogący. Ma On potężne moce, aby
podnieść nas do stanu wyższego bytu i również dysponuje mocami, aby zesłać wszelkie dobrodziejstwa, jakie posiada. Jest On
najbardziej współczującym Bogiem lub można powiedzieć, najbardziej współczującym Ojcem, jakiego tylko można sobie
wyobrazić. Ale jest w nim również gniew. I ten gniew, jeśli na was spada – bądźcie bardzo ostrożni!
Jako Matka ostrzegam was – uważajcie, aby gniew ten nie padł na was, ponieważ jeśli On pojawi się ze swoim gniewem, nikt nie
może tego zatrzymać. Nikt nie może tego zatrzymać. Współczucie Matki nie zostanie wysłuchane, bo On może powiedzieć:
"Zepsułaś swoje dzieci dając im zbyt wiele wolności".
Dlatego muszę wam powiedzieć, nie róbcie proszę niczego, co jest złe, nie zasmucajcie Mnie. Bardzo trudno jest mówić takie
rzeczy Matce, która ma zbyt czułe i miękkie serce, aby wam to wszystko powiedzieć. Ale jestem zmuszona prosić was: "Nie
pogrywajcie, ponieważ Ojciec jest pełen gniewu. Może was ukarać za zły postępek".
Jednocześnie, gdy uczynicie coś dla Niego lub dla siebie lub dla własnej Samorealizacji będziecie umieszczeni na najwyższym
miejscu. Dzisiaj możecie być największym milionerem, możecie być najbogatsi, możecie być największym przywódcą
politycznym, możecie być premierem, i wszystkie te bzdury, ale w obliczu Boga, tym, którzy są drodzy Bogu, zostaną przyznane
najwyższe stanowiska, a nie te przyziemne, które tak was interesują i pociągają.
Najważniejsze jest to, gdzie jesteście w sensie waszej więzi z Bogiem. Ta łączność powinna być najpierw nawiązana przez

odnalezienie swojej wewnętrznej Istoty, to jest swojej Atmy, poprzez Sahaja Yogę, a potem nastawienie się na to.
Niech was wszystkich Bóg błogosławi!
Teraz będziemy mieć program Sahaja Yogi żeby was skorygować, i chciałabym, żeby ci ludzie, którzy jeszcze tu dotąd nie byli,
przeszli tutaj, aby dostać swoją Realizację, i żeby wszyscy Sahaja yogini dzisiaj Mi pomogli, ponieważ dzisiaj jest dzień Kalki,
wibracje są trochę za ciężkie!
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Shri Vijay Merchant, pan Rakure, wszyscy Sahaja yogini, którzy przybyli tutaj, aby wyrazić swoją miłość do Mnie i do wszystkich
innych ludzi, którzy poszukują prawdy.
To było naprawdę bardzo uprzejme ze strony Shri Merchanta, że przyszedł i zainaugurował tę książkę. Od wczesnego
dzieciństwa oglądałam jego grę w krykieta. Muszę przyznać, że jestem wielką fanką krykieta. Myślę, że krykiet jest grą, która jest
naprawdę Sahaja, między jedną skrajnością piłki nożnej i kolejną nudną grą w golfa. I zawsze doceniałam to, w jaki sposób
kierował naszymi zespołami i był takim dobrym kapitanem dla naszego kraju. I podziwiałam go za sposób, w jaki potrafił
poradzić sobie ze sławą w dziedzinie krykieta. Nawet po tym, zamiast marnować swoje życie, jak wszyscy inni ludzie odnoszący
sukcesy w życiu, na emeryturze wykonuje tak wspaniałą pracę, i ma takie uczucie dla wszystkich uciskanych i biednych ludzi z
tego kraju, wskazuje na to, że jest bardzo wrażliwą osobowością.
Jestem mu bardzo wdzięczna, za jego dobroć dla nas wszystkich, że był tutaj i rozmawiał z nami o swojej pracy. Zgadzam się z
nim całkowicie, że uciskanym lub tym, którzy nie są tak zamożni, jak my lub możemy powiedzieć, że ten, który nie jest dobrym
pałkarzem, ten słabszy powinien być wspierany i podtrzymany przez mocniejszego. Dokładnie to robimy w Sahaja Yodze.
To, co robimy w Sahaja Yodze, to to, że docieramy do źródeł ubóstwa. Nie próbujemy tylko tworzyć mozaiki z właśnie
poprawiających się warunków materialnych ludzi. Dlatego widzieliście na świecie ludzi, którzy byli bardzo zamożni, w krajach
takich jak Szwajcaria i Szwecja, gdzie ludzie są bardzo zamożni i popełniają samobójstwo. Największa liczba samobójców
pochodzi ze Szwecji. Informowałam was ostatnim razem, że mieliśmy kilka osób przybyłych ze Szwecji i ich wibracje
przypominały martwe ciała.
Przede wszystkim musimy poznać korzenie naszych problemów. Nie zajdziemy daleko próbując jedynie leczyć objawy. I może
się zdarzyć, że leczymy jeden objaw, ale możemy wyleczyć inny objaw.
Dam wam bardzo prosty przykład wrażliwości mojego męża wobec jego organizacji, którą jest Światowa Korporacja ds.
Morskich.
On jest kolejnym dżentelmenem filantropem i chciał zrobić wiele dobrego dla kierowców, którzy byli w tej firmie. I on powiedział:
"Ich wynagrodzenie jest bardzo małe, a kobiety i mężczyźni żyją naprawdę poniżej normy. Musimy coś dla nich zrobić". I zaczął
podnosić im płace. Po trzech miesiącach nagle otrzymałam telefon od kobiety. Powiedziała: "Jesteśmy żonami kierowców i
chcemy się z panią spotkać". Powiedziałam: "To dobry pomysł. Wszyscy musicie spotkać się ze Mną", ponieważ w Korporacji
ds. Żeglugi zawsze miałam bardzo matczyny stosunek do wszystkich pracowników, a oni zawsze przychodzili i mówili Mi, jeśli
uważali, że byłoby im trudno rozmawiać z Moim mężem. Teraz przyszli i powiedzieli Mi: "To miłe, że on dał nam sporą płacę, ale
czy nasi kierowcy wiedzą, co robić z tymi dodatkowymi pieniędzmi?
Teraz zaczęli pić, poszli do złych kobiet, a nawet nie dają nam tych pieniędzy, które nam dawali.
Co jest podstawowym źródłem ubóstwa? To nie jest Bóg. To istoty ludzkie, istoty ludzkie, które mają za dużo ambicji, ludzie,
którzy cały czas gonią za iluzją pieniędzy. Społeczeństwa Zachodu zorientowane na pieniądze, wykreowały taki rodzaj
mentalności nawet na Wschodzie, ludzie chcą mieć wszystko na świecie. Dzisiaj chcą mieć dom, jutro samochód, pojutrze
helikopter. Być może oni chcieliby mieć dla siebie nawet wielkiego jumbo jeta. Jak to ograniczyć?
Chyba że przyprowadzicie tych ludzi, którzy nagromadzili zbyt wiele pieniędzy i wyciągają pieniądze od biednych a z drugiej
strony biednych, którzy nie czują się wystarczająco odpowiedzialni, aby kreować pracę dla samych siebie i nie pasożytować na
nikim. Te dwa czynniki należy rozwiązać w tym samym czasie, a Sahaja Yoga jest jedyną drogą, żeby wygrać.

Teraz musieliście zauważyć, że w Sahaja Yodze są przeważnie ludzie [pochodzący] z klasy średniej. Są tam również ludzie
bardzo biedni; mamy mnóstwo biednych ludzi z wiosek. W Sahaja Yodze, gdy Kundalini się unosi uzyskujecie swoją własną moc
w sobie, poprzez którą czujecie się usatysfakcjonowani, a to zbyt wielkie pragnienie pieniędzy, pozycji i tego wszystkiego umiera
i taka osoba sama myśli o innych, którzy są w pobliżu, ponieważ na swoich wibracjach, które ona może odczuwać, może czuć
potrzeby innych.
Jak dotąd chorzy, którzy są biedni lub chorzy, którzy są bogaci, nawet choroby takie jak rak i trąd, mogą być wyleczeni tylko
poprzez Sahaja Yogę. Leczymy ludzi nie biorąc za to ani grosza. Wyleczyliśmy tysiące ludzi na całym świecie nie biorąc ani
grosza od nich, niezależnie czy są biedni, bogaci czy jacykolwiek. Jest wiele osób, które są psychicznie zaburzone. Na przykład
większość pieniędzy biednych idzie na picie. Piją jak ryby. Marnują energię na picie.
Możecie myśleć, że mówię o zakazie, ale picie jest przeciwko ludzkiemu życiu. Teraz nie możecie prosić ludzi, aby przestali pić.
To niemożliwe. Gdy powiecie komuś: "Przestań pić", on nie może przestać. Czasami mam wrażenie, że większość ubogich, tak
zwanych biednych ma dużo pieniędzy do marnowania na picie.
Musimy również brać pod uwagę drugą stronę ubogich. Dając im więcej pieniędzy, czy naprawdę robimy ich odpowiedzialnymi,
czy czynimy ich lepszymi ludźmi, czy sprawiamy, że stają się dobrymi obywatelami i czy czynimy ich jednością z Boską Mocą?
Przypuśćmy, że biedny człowiek przychodzi do was i on jest pijakiem. Teraz nie możecie mu powiedzieć: "Nie pij". Jeśli mu
powiecie: "Nie pij", mocno was zaatakuje. Jeśli jest ich dziesięciu, to jest bardziej niebezpieczne, a taki zakaz nigdy nie zadziałał.
Ale będziecie zdumieni wiedząc, że w dzielnicy Amart Nagar są tysiące ludzi, którzy właśnie przestali pić tak po prostu, poprzez
otrzymanie tej Realizacji.
Czym jest Realizacja? Jeśli zrozumiemy, natychmiast, będziecie wiedzieć, że powinniśmy ją dostać najpierw, a potem powinny
nastąpić inne rzeczy. To poprzez Realizację poznajecie siebie. Poznajecie swoje własne moce, które są wewnątrz. Dowiadujecie
się, czym jesteście i poznajecie Absolut. Jak powiedzieliście, prawdą jest, że bez uzyskania Samorealizacji, nie będziecie
wiedzieli, co jest naprawdę dobre a co złe. Nie może istnieć żadna wartość bezwzględna, ponieważ jeszcze nie odkryliście
swojego Absolutu. Wszystko jest względne.
Dlatego jest zamieszanie. Ale przypuśćmy, że odkryjecie, przypuśćmy, że [wam] powiem, zachowajcie to jako hipotezę, że
odkryjecie swojego Ducha, Absolut. Jeśli to odkryjecie, to jakkolwiek względne są problemy, o których wiecie poprzez wibracje,
przepływające przez was, możecie rozróżnić czy coś jest dobre czy złe. Jeśli jest złe, wibracje ustaną natychmiast.
Mówiłam, że raka nie można wyleczyć przez nic innego oprócz Sahaja Yogi i mamy tak wielu ludzi wyleczonych z raka.
Niedawno poszłam do Saskara i jak wiecie, było w okolicy wielu chorych. Jednym z nich był człowiek niewidomy od piątego roku
życia, od około dwudziestu pięciu lat nie widział. Jego obie źrenice były odwrócone do góry nogami i on nic nie widział, mógł
tylko widzieć białą siatkówkę. I on zaczął widzieć w ciągu dziesięciu minut. Jeśli chcecie napisać, możecie napisać do siostry
prezydenta i zapytać sekretarza, Pana Madapa.
Wyleczyłam też naszego prezydenta, niewątpliwie, ale oprócz niego była mała dziewczynka, która była córką wartownika, który
był muzułmańskim dżentelmenem. On zadzwonił i powiedział: "Ta dziewczynka w ogóle nie widzi, Matko, a ona jest mała ma
siedem-osiem lat i straciła wzrok, bo wybuchł pożar". Ona również w ciągu pięciu czy dziesięciu minut zaczęła widzieć tak
wyraźnie, że ujrzała garnitur mojego męża w białe prążki.
Sahaja Yoga to jedyny sposób, w jaki możecie rozwiązać kłopoty uciśnionych. Nie ma innego wyjścia, chyba że staliście się
zrealizowani, ponieważ musieliście widzieć, jak reagują ci pracownicy socjalni. Zajmowałam się też pracą społeczną i widziałam
ich reakcję, jak oni się zachowują. Ponieważ są niedoskonali. Dopóki ten instrument nie zostanie podłączony do sieci, to nie
może działać poprawnie. To jest wciąż niedoskonały instrument. Musicie udoskonalić instrument. Wszystko jest gotowe. Ten
instrument jest wewnątrz was; trzeba go tylko udoskonalić. Wszystkie wasze choroby można wyleczyć.

A co z ubóstwem? Ubóstwo, jak wiecie, jest zasadą Lakshmi. Rezyduje w waszym Nabhi. Zasada Lakshmi znajduje się w
waszym Nabhi i jeśli wasza czakra Nabhi jest wyleczona, wasza zasada Lakshmi jest wyleczona. W naszym kraju z powodu
czarnej magii, przez strasznych guru, z powodu wszelkiego rodzaju złych rzeczy, które myślimy o innych w związku z Nabhi, ze
względu na post, bezsensowne poszczenie, z powodu chodzenia do świątyń i jedzenia złego prasadu... wszystkie te rzeczy
spowodowały powiększenie czakry Nabhi. Teraz Sahaja yogini, którzy tutaj przybyli zdecydowanie zyskali materialnie. Wszyscy
zyskali materialnie. Czy jest ktoś, kto może wstać i powiedzieć Mi: "Nie zyskaliśmy"?
Przybyli do nas bardzo biedni ludzie. Mieliśmy jednego dżentelmena, który przybył do nas z Kalwe. Powiedział Mi: "Matko, odkąd
dołączyłem do Sahaja Yogi mam się świetnie. Byłam zaskoczona, ponieważ za każdym razem, gdy przybywał z Kalwe, przynosił
Mi girlandę. Zapytałam: "Co się stało?" Odrzekł: "Nie wiem, ale przechodziłem po mojej ziemi każdego ranka i nagle pewnego
dnia przyszedł do mnie dżentelmen i zapytał: ‘Czy możesz sprzedać mi tę glinę z twojego pola, po takiej i takiej cenie?’"
Ponieważ to jest bardzo dobra glina, bardzo dobry materiał. I zaczął mi tak dużo płacić. "Być może nie zdaje pan sobie sprawy,
że te wibracje są dynamiczne, są błogosławieństwem Boga, a kiedy już pan ich dotknie, zasada Lakshmi poprawia się właśnie
tak."
Nie musicie się martwić o opiekę nad uciskanymi lub czymkolwiek. Każdy, czy jest bogaty czy biedny, kiedy przychodzi do
Sahaja Yogi, zostaje połączony z całością.
Ta wrażliwość wszystkich ludzi, którzy wykonują pracę, dobrą pracę na rzecz pomocy biednym, staje się naprawdę oświecona.
Tylko przez dotknięcie możecie wyleczyć ludzi. Tylko będąc gdzieś, możecie powstrzymać wypadki. Możecie kierować całym
spektaklem, tylko myśląc o nim. Tak właśnie zagłębiając się w tą głębszą istotą, która jest całością, w Viraatę, dowiadujecie się,
że jesteście częścią całości. Tylko musicie być podłączeni; siła sprawcza zaczyna płynąć.
Ale oczywiście w Sahaja Yodze nie możecie stać się bardzo bogaci, ani bardzo biedni, ponieważ w naturze nigdy nie ma
nierównowagi. Niedawno powiedziałam wam, że człowiek rośnie do, pewnego wzrostu do pięciu, sześciu, siedmiu stóp i tyle, nie
więcej. Nawet, powiedzmy, drzewo mango wyrasta do określonego punktu. Natura się o to troszczy.
Bóg się o was troszczy. On robi wszystko. Połączmy się tylko z Bogiem i On się o to zatroszczy. Zgadzam się, że praca
filantropijna jest niezbędną częścią kraju takiego jak nasz. Ale musimy wiedzieć, że filantropia nie jest zadaniem Boga. Ludzie
stworzyli ubóstwo. Ludzie stworzyli wszystkie te problemy. Dlatego powinni rozwiązywać własne problemy. To nie jest praca
Boga.
Bożym dziełem jest błogosławienie was, obdarowanie was.
Kiedy idziecie do Niego, kiedy wchodzicie do Królestwa Bożego, On was błogosławi. Nie za dużo, nie za mało, ale [jest]
satysfakcja i radość z posiadania tego. Właściwie nic nie posiadamy. Cokolwiek posiadamy, jest tylko mitem w naszych
umysłach. Nawet w [umysłach] naszych biednych ludzi. Dawaliśmy im czasami bardzo złe pomysły, i oni utworzyli pewien rodzaj
grupowego myślenia, że są bardzo biedni i mogą wywierać presję polityczną i temu podobne rzeczy. Musimy uważać chcąc
zrobić coś dla biednych, żeby robić to od wewnątrz, a nie od zewnątrz. W rzeczywistości, to taki wspaniały kraj. Tutaj nie
potrzebujecie wiele. Widzieliście Mnie, mogę spać na ulicy, mogę poruszać się dokądkolwiek chcę.
Nie ma potrzeby posiadania zbyt wiele. Właśnie dlatego Gandhiji zawsze mówił, że my powinniśmy nacisnąć na naszą sagara.
Gandhi powiedział wszystkim gandhivad, ludziom Gandhiego, że powinniście mieć mniej. Ale zauważcie, że większość
gandhivadich ma najwięcej czarnych pieniędzy, najwięcej diamentów i najwięcej pieniędzy. Mogą nosić zwykłe ubrania, ale Ja
słyszałam, że nie robią tego.
To serce musi zostać zmienione. Dopóki nie zmienicie serca ludzi, kiedy oni naprawdę szczerze poczują tak jak wy czujecie, nie
tylko to, ale po prostu poczują to jako konkretne uczucie w sobie. Na przykład, jeśli biedak stoi przede Mną, od razu czuję jego

czakrę Nabhi. Mogę położyć Moją dłoń na czakrze Nabhi. Mogę rozwiązać jego problem, tak po prostu.
To jest fakt, wiecie to. Wszyscy Sahaja yogini, którzy są tutaj, większość z nich jest Sahaja yoginami powiedzą, że Mataji to
zrobiła. Najbiedniejszy z najbiedniejszych może zostać dotknięty przez zasadę Lakshmi i może być wyleczony. Najważniejszą
częścią jest to, że to jego zasada Lakshmi musi zostać wyleczona, a nie jego pieniądze lub materia. Więc musicie dowiedzieć się
o różnicy między zasadą Lakshmi a materią. Zasada Lakshmi jest osobą.
On może być zwykłym kierowcą, ale on może być jak baccha [dziecko]. Widzicie, mieliśmy kierowcę przez wiele lat. Był jak
baccha i wiedziałam, że był jak król, ponieważ był królem w poprzednim życiu. Był jak baccha, w ten sposób, że nic by mu nie
przeszkadzało i wszystko by go satysfakcjonowało.
Jeśli powiecie mu, że musicie czekać trzy godziny, on będzie czekał. Jeśli powiecie mu, że teraz nie może tu zostać, może iść i
spać gdziekolwiek, on też pójdzie. Cokolwiek mu powiecie, on się nie zawaha i był taką szczęśliwą osobowością. Powód jest
taki, powiedziałabym, że on jest lepszy niż wielu bogatych ludzi, którzy nie mogą spać w nocy i którzy cały czas myślą o
brudnych sztuczkach, które zamierzają próbować i wielu z tych polityków, którzy cały czas tylko planują wszystkie te brudne
projekty.
Musimy oczyścić się od wewnątrz. Ubóstwo to tylko mit tego objawu. Teraz mówiąc, że ludzie są bardzo torturowani, wiem, że
oni są, oczywiście, bardzo stłumieni. Ale jakie macie rozwiązanie? Jeśli rozwiązaniem jest danie im trochę pieniędzy lub po
prostu zaaplikowanie im małą kurację, to nie pomoże. Musicie obudzić ich zasadę Lakshmi.
Zmierzam do istoty, do podstawy tego, skąd bierze się problem. Lakshmi stoi z jedną ręką w ten sposób, jedną ręką tak jak ta i
ma dwa lotosy w swoich rękach i Ona jest kobietą w bardzo prostym sari, białym sari. Bądźcie pewni, że Lakshmi pati, osoba,
która ma Lakshmi, satysfakcję Lakshmi, zawsze ma zwyczaj, aby dawać. Cały czas daje. Jeśli zasada Lakshmi tych wszystkich
tak zwanych multi-milionerów się obudzi, oni będą się bali trzymać te wszystkie czarne pieniądze przy sobie i wyzyskiwać
ubogich. Jeśli zasada Lakshmi ubogich zostanie oświecona, będą się wstydzić żebrania i bycia pasożytami. Nie ma sensu
rozwijać w nich tendencji pasożytniczych. Pasożyta należy nienawidzić jak trądu. W tym kraju mamy dość tej żebraniny. Nasi
liderzy również stali się największymi żebrakami na świecie.
Jeśli podróżujecie po całym świecie, czujecie się tak zawstydzeni. Nie ma znaczenia, czy połowa tego kraju jest przeklęta,
ponieważ mogą narodzić się ponownie. Ale żyjcie z szacunkiem dla samego siebie. Ten rodzaj żebractwa, który ma miejsce i
takie żebranie, które robimy z innymi krajami jest dla nas bardzo haniebne, ponieważ Bóg dał nam takie błogosławieństwo yogi
bhoomi. Cóż za chaos, który zrobiliśmy, przez niezrozumienie naszych własnych wartości, naszej własnej kultury i naszego
własnego dziedzictwa, które mamy od Boga. To jedyny kraj na całym świecie, który jest zorientowany na yogę. Czy rozumiecie
znaczenie tego kraju? Nie tylko jest to zorientowanie na yogę, ale również jest to punya bhoomi. Tutaj przybyli i żyli wszyscy
wielcy święci. Nawet Zaratustra, którego czcili Parsyci jest inkarnacją Datattreyi i wy wiecie, jak czcimy go w naszej Sahaja
Yodze, jak czcimy Mohameta w naszej Sahaja Yodze, jak rozumiemy, gdzie on się znajduje w nas.
Głębsza współzależność wszystkich tych problemów całego świata może być rozwiązana przez was, Hindusów. Macie to
błogosławieństwo, że jesteście Hindusami w tym kraju i nie czujcie się tak źle, jeśli nie macie jednego helikoptera lub jednego
tranzystora. Ubóstwo jest z umysłu, mogę wam powiedzieć. To nie jest więcej jedzenia czy nie-jedzenia. Jeśli dana osoba ma
umysł, który jest odrażający, może być multi-milionerem, ale wciąż będzie płakać: "Nie mam tego. Nie mam tamtego". Nic nie
może zadowolić ludzi i wiecie, że prawo ekonomii jest takie, że "żadne pragnienie generalnie nie może być zaspokojone".
Zwłaszcza, gdy wszystko jest spełnione, ale nikt nie jest zadowolony. Dzięki Sahaja Yodze możecie dać im satysfakcję i
szacunek do samych siebie. Rozwijajcie ich szacunek do samych siebie.
Nauczcie ich, jak się wznieść, nie zajmujcie się nimi jak po prostu uciskanymi.
Miałam tutaj bardzo dobrą okazję pracy w szkole dla niewidomych. A ludzie niewidomi w szkole chcieli zbierać pieniądze i to, i
tamto, i wszystko to. Powiedziałam: "Nic z tego. Nie powinniście robić z nich żebraczek". Wszyscy mogą wypracować coś dla
siebie. Zaczęli wypracowywać. Potem zrobili ładne rzeczy i narzuty na łóżka i to i tamto. Więc powiedzieli: "Kto to teraz

sprzeda?" Powiedziałam: "Idźcie wszyscy, by zrobić dla nich marketing".
Ale potem powiedziałam im, że byłam zaskoczona, iż w Japonii nauczono niewidomych masażu. Powiedziałam: "Dajecie im
Realizację i pozwólcie im robić masaż". Jeśli zrealizowana niewidoma osoba robiłaby masaż, wszyscy ci cudzoziemcy płaciliby
im przynajmniej sto rupii za masaż, minimum. A jeśli ta osoba jest niewidoma, to jest o wiele łatwiej zrobić masaż. Ale ludzie nie
mogli zaakceptować tego rodzaju rzeczy. Powiedzieli: "Nie, nie, Mataji, nie powinnaś dawać im Realizacji”. Tutaj brakuje nam
zrozumienia głębi naszego problemu. Oni powiedzieli: "Mataji, jak możesz dać Realizację tym niewidomym?" A niewidomi by to
dostali w jednej chwili. Tylko, że oni mogliby zostać wyleczeni i dostaliby tę Realizację.
Ale ponieważ ta organizacja należy do innych wielkich ludzi o wielkich umysłach i mądrości, oni nie zaakceptowaliby takiej
sytuacji, w której powiedziałabym: "W porządku, przyprowadźcie wszystkich niewidomych a ja postaram się przywrócić im
wzrok". Nie chcą tego zaakceptować.
Podam wam bardzo prosty przykład, że wyleczyłam białaczkę u małego dziesięcioletniego chłopca, który był pacjentem z
rakiem krwi, w Delhi. Oczywiście nigdy nie pobieramy żadnej opłaty. Żaden Sahaja yogin nie bierze ani grosza zapłaty za to co
robi, wiecie o tym. Ani grosza. I ten chłopiec został wyleczony. Został przywieziony przez doktora Mulhera i doktor Mulher
wspomniał o Mnie w instytucie medycznym. Instytut medyczny zgłosił się do Mnie i tylko zobaczcie, jaka była ich propozycja:
"Pani da nam listę ludzi, których wyleczyła, w jaki sposób wyleczyła, gdzie oni mieszkają i wszystko inne". Zapytałam: "Po co?"
Nie proszę o żadne pieniądze. Niczego tu nie sprzedajemy. Wyglądacie, jakbyście brali [Mnie] w krzyżowy ogień pytań, tak
jakbym była tutaj, by wziąć jakąkolwiek darowiznę od was. Po prostu przyjdźcie i przekonajcie się sami. Nie zapisuję imion ludzi,
którym podawałam jedzenie lub ile kęsów oni zjedli. To jest moja miłość, która płynie. To działa moja miłość. Wy ludzie nie
możecie zrozumieć miłości. Chcecie, żebym zapisała wszystkie osoby, które wyleczyłam. Odmawiam robienia tego.
W ten sposób oni na coś patrzą. Oni nie znają mocy miłości. Dla nas teraz konieczne jest wygenerowanie mocy miłości poprzez
Sahaja Yogę. To bardzo łatwe. Sahaja Yoga nie jest błogosławieństwem jednego roku czy jednej yugi, ale wszystkich yug.
Musicie to uzyskać. Musicie poznać swoją Atmę. Musicie znać swoją Jaźń a Sąd Ostateczny teraz ma tutaj miejsce. Nie trzeba
myśleć o innym nadchodzącym Sądzie Ostatecznym. Tutaj, teraz, dzięki poznaniu swojej Atmy, otrzymacie moc Boga
przepływającą przez was, kiedy podłączam to do sieci, moc zaczyna przez nas przepływać.
A potem ta moc może przekazać tę siłę sprawczą. Czym jest to ubóstwo? Jest u Stóp tego Pana. Możecie po prostu to odrzucić.
Zgadzam się, że w chodzeniu do świątyń i kościołów nie ma Boga. Jednakże nawet pójście do biednego nie pomoże, tyle mogę
wam dzisiaj powiedzieć, lecz sięgnięcie do korzeni ubóstwa, poprzez zrozumienie, dlaczego ubóstwo istnieje i dlaczego ludzie
zachowują się w taki sposób. Musicie przekształcić całość. Nadal jesteście w stanie kwiatu. Wszyscy musicie stać się owocami.
Wszyscy musimy dziś stać się owocami.
Jeśli nie jesteśmy owocami, nie możemy rozwiązać problemu naszego kraju i innego kraju. Jeśli tak się dzieje albo ta ogromna
transformacja ma miejsce dzisiaj w naszym kraju, wtedy cały świat będzie prowadzony przez nas, i tak czy inaczej będzie
prowadzony, czego jestem pewna, na sto procent pewna, że nadchodzi czas, kiedy cały świat będzie musiał nas wysłuchać w tej
sprawie, aby rozwiązać swoje problemy. Są kraje, są tam komunistyczne kraje; ludzie mają wszystko. Byłam we wszystkich
krajach. Byłam w Rosji. Ci, którzy mówią o komunizmie, powinni udać się do Rosji i przekonać się sami. Ci, którzy mówią o
kapitalizmie, powinni udać się do Ameryki i przekonać się, jak głupimi, niemądrymi i bezużytecznymi ludźmi oni byli, jak ich
społeczeństwo jest skończone. Pieniądze nie mogą przynieść wam szczęścia. Jeśli chcecie uszczęśliwić ludzi, przebudźcie ich
czakrę Nabhi, jak ją nazywają, albo można ją nazwać zasadą Lakshmi. I ta zasada Lakshmi może zostać przebudzona,
wyłącznie przebudzona przez Sahaja Yogę, poprzez którą cały kraj zostanie przekształcony.
Tak jak idziecie do nieurodzajnego ogrodu i widzicie ogród w absolutnie jałowym stanie. Nagle pojawia się woda i moc wody
generuje całą tę zamożność i nagle całe miejsce tryska radością, i właśnie to wydarzy się w naszym kraju, o którym ludzie myślą,
że jest biedny. Chcę jeszcze powiedzieć, że możemy być biedni na zewnątrz, ponieważ może nie mamy bardzo dobrych ubrań,
według nich, i my nie używamy zbyt wiele tworzyw sztucznych. Co jest ich zamożnością? To nic innego jak tworzywa sztuczne i
gumy. Jedzą plastik i śpią na gumach. Nie mają nawet tak wiele naturalnej bawełny.

Nasz dostatek to nasza yoga, która jest naszą mocą, naszym pożywieniem, naszym człowieczeństwem a nasze
człowieczeństwo musi być podtrzymane. Musimy mieć o wiele więcej ludzi takich jak pan Vijay Merchant, który myśli o całości,
o wszystkich ludziach, którzy cierpią, ale filantropia Sahaja Yogi jest inna, bo dla Mnie, kto jest tym drugim? Kiedy ktoś jest po
prostu nieodłączną częścią Mojej Istoty, sam mój palec boli, tylko go pocieram i muszę to robić.
W tym celu nie muszę przebudzać ludzi, po prostu to dostają. Tylko stojąc blisko jakiejś osoby, dostajecie bólu głowy i pytacie ją:
"Czy boli cię głowa?" "Tak". Masujecie swoją głowę i masujecie jego głowę, i po prostu ból ustaje.
Po prostu nie możecie nic na to poradzić, ponieważ makrokosmos, Viraat, informuje was, gdy jesteście jednością z nim to
widzicie, że ten drugi człowiek cierpi. Stajecie się tym. Stajecie się kolektywnie świadomi. To nie jest wykład, ani nic takiego, ale
to staje się wewnątrz was, i zaczynacie odczuwać na palcach, na koniuszkach palców, jakie centra są zablokowane, na czym
polega problem, drugiej osoby, jak ją wyleczyć, co z tym zrobić.
Wszystko, cała ta wiedza jest podana w Sahaja Yodze, całkowicie za darmo. Spośród tak wielu, którzy tu siedzą, możecie
zapytać, ile osób cierpiało na choroby, zostało całkowicie wyleczonych, i od kiedy są zrealizowani nie wydali ani grosza na
lekarzy. Nie musicie troszczyć się o swoje zdrowie, nie potrzeba wiele w tej sprawie robić. Mieliśmy ludzi, którzy mieli trzy ataki
serca, a teraz są mocni. Mieliśmy ludzi, którzy mieli białaczkę i wszystkie rodzaje chorób. Dzisiaj nie uwierzycie, że kiedykolwiek
mieli te choroby, ponieważ teraz wewnątrz są całkowicie zrównoważeni, zintegrowani i błogosławieni przez Boską moc w was.
To jest nasze dziedzictwo. Musimy na tym zyskać. I przez to tylko, my zlikwidujemy ubóstwo, pewnego dnia przekonacie się, a
nie przez łatanie kilku rzeczy.
Poprosiłabym pana Vijaya Merchanta i mamy też z nami kolejnego świetnego pracownika socjalnego, Gidubai Kotaka, abyście
poświęcili nieco więcej uwagi naszej Sahaja Yodze i zobaczyli dynamikę Sahaja Yogi. Zdziwicie się, że jedna osoba, ta osoba,
która teraz do was mówi, była z Rahuri, te dwie osoby. Dali Realizację dziesięciu tysiącom ludzi.
Pójdźcie tylko i zobaczcie ich domy i ich dzieci. Tryskają radością, szczęściem, i nie widzicie w ich sercach żadnego ubóstwa w
ogóle. Ich serca zostały wzbogacone i mają się tak dobrze. Ponieważ energia jest w was, zasada Saraswati jest również
oświecona i zaczynacie myśleć, co należy zrobić i jak uczynić wasze życie szczęśliwym. Ale pieniądze to nie wszystko; jedzenie
to nie wszystko. Dopóki nie poznacie swojej Atmy nigdy nie będziecie szczęśliwi. Więc idźcie do korzeni, a to jest takie proste.
Nie musicie nic płacić. Nie musicie mieć wielu organizacji, ani nic. To po prostu działa, właśnie tak. Więc po co się martwić i po
co myśleć tylko o czymś okropnym?
A teraz jeszcze więcej, porozmawiajcie z Gidubai o tym, jak oni byli oczarowani przez jednego guru, który pokazywał cuda. I
spotkałam kogoś z Morvi, kto przyszedł, aby się ze Mną spotkać, a Ja powiedziałam mu, żeby nie miał nic wspólnego z tym
okropnym facetem, ponieważ nadejdzie dzień, gdy Kalki będzie działać i nastąpi zniszczenie. On nie chciał Mnie słuchać.
Pojechałam do Andhry. Dla waszej informacji powiem, że pojechałam do Andhry. Powiedziałam ludziom z Andhry, żeby nie
uprawiali tego tytoniu. W Andhrze są dwa rodzaje ludzi: jedni, którzy zarabiają dużo pieniędzy; drudzy, tak zwani biedni, którzy
dużo zajmują się czarną magią. Rozmawiałam z oboma. Powiedziałam im: "Nie róbcie czarnej magii, ponieważ jeśli robicie
czarną magię, zasada Lakshmi zniknie.
Jeśli czarna magia przychodzi z tej strony, Lakshmi wychodzi drugą stroną. A oni po prostu Mnie nie słuchali. Rozmawiałam z
tymi ludźmi, którzy uprawiają tytoń. Nie chcieli słuchać. Na trzech taśmach jest wykład, gdzie powiedziałam, że morze jest
inkarnacją Datattreyi. Potrzebny jest wypoczynek, uwierzcie Mi. I tak się z tym stało. Musimy zrozumieć, że Bóg zna nas
wszystkich. Zna szerokie rzesze z nas, i On wie dokąd zmierzamy i co robimy. Wasz Bombaj uniknął ostatnio bardzo dużej
suszy.
Ale proszę uważajcie i zwróćcie się ku Bogu. To nie jest kwestia udania się w Himalaje, oczywiście, i nie ma mowy o ucieczce od
tego. Ale weźcie to do siebie, spróbujcie tylu ilu możecie przyprowadzić tutaj, jeśli święci tam istnieją. Ci, którzy są Sahaja
yoginami, są świętymi. Wtedy Bóg na pewno was pobłogosławi, zdecydowanie was pobłogosławi. I ci sami ludzie, którzy dzisiaj

są zrealizowani, wykonali ogromną pracę na wsiach. Wyzwolili tak wiele wiosek, bez żadnych pieniędzy, bez niczego. Kiedy
wchodzę do wiosek, jestem naprawdę zaskoczona jak ludzie zostają wyleczeni, w jaki sposób otrzymują pomoc, jak oni stają się
energiczni, jak rozumieją temat. To jest najbardziej niesamowite.
Tak więc moc wszystkich mocy, to jest moc Bożej Miłości, weźmy się za to. Wykorzystajmy Go i zostawmy wszystko w rękach
Boga. Doprowadźcie Go tylko do każdego, o kim myślicie, że cierpi. Zbierzecie Mi stu ludzi, którzy cierpią, a Ja spotkam się z
nimi. Dzisiaj, gdyby cała sala była wypełniona, wyleczyłabym ich wszystkich. Wiecie, że to robiłam. To nie jest trudne. To nie są
przechwałki. To jest fakt. To działa w pięć minut, tak wielu ludzi może to uzyskać. Ale ludzie nie chcą zmierzyć się z
rzeczywistością i nie chcą się tym zająć.
Teraz mamy tak wielu Sahaja yoginów w Bombaju. Więc możecie sobie wyobrazić, że pracuję tu od dziewięciu lat. Mamy
oczywiście więcej w odległych centrach, ale tutaj, w tym centrum, mamy tak wielu, czy nawet więcej. Więc możecie zobaczyć,
jacy są ludzie. A praca, którą wykonujecie z zewnątrz, jest całkiem jakby niewidoma osoba wykonywała tę pracę, tę pracę, tę
pracę, tę pracę. Politycy także myślą, że wykonują wspaniałą pracę. W porządku, wykonują. Pracownicy społeczni również
wykonują świetną robotę. Wszyscy wykonują. Ale nie ma koordynacji, nie ma integracji i nie ma satysfakcji z tego, co się robi.
Powodem jest to, że wszyscy oni należą do całości a jeszcze nie są połączeni z całością, co trzeba zrobić. Odkrywamy całą
naszą zdrowotność, na całym świecie, czy jesteśmy Hindusami czy Amerykanami lub kimkolwiek. Wszyscy próbujemy po prostu
dowiedzieć się, co jest dobre dla zdrowia, a odpowiedzią jest Sahaja Yoga. To jest Sahaja Yoga. Nie ma innej odpowiedzi na
każdy z tych problemów. Dzisiaj Ja wam mówię, potem ponownie wy możecie Mi powiedzieć. Przekażecie Mi swoje problemy.
Powiecie Mi, kto jest uciskany. Niech to zobaczę. Pozwólcie Mi zobaczyć, kto jest uciskany.
Teraz wy, ktoś chciał, żebym poszła i zobaczyła rybaka. Powiedziałam: "Dobrze, pójdę go zobaczyć". Jestem pewna, że jeśli oni
dostaną Realizację, ich połowy poprawią się, na pewno, na sto procent; jestem tego pewna. Wszystko się poprawia dzięki Bożym
błogosławieństwom i Bóg ma sześć jakości, co czyni Go Bhagwan. Jednym z nich jest Shubha, pomyślność. Innym jest Kalyan
[dobrobyt]. Kolejnym jest Ishwari [Wszechmocna Bogini]. Podobnie jak sześć cech Boga. Te sześć cech emitowane jest z istoty, i
jak tylko się z tym zmierzycie, otrzymacie to. Chcecie osiągnąć Kalyana, w porządku, zatem stawcie czoło ludziom przed
Bogiem, i to jest sposób, w jaki możecie się z tym zmierzyć. Nie musicie organizować kościołów i świątyń lub czegokolwiek.
To tylko energia, która musi płynąć, Shakti [Moc], która musi płynąć. Jak widzicie, leżące tam drewno nie ma niczego. Ale jeśli
oświecicie je, to da wam światło, ogień, wszystko. W ten sam sposób oświecenie jest jedyną drogą, aby rozwiązać problem i
wszyscy powinniśmy starać się oświecić tak wiele osób, jak tylko jest to możliwe. Nasza praca, oczywiście, jest bardziej dla
klasy średniej, ponieważ ekstrema nas nie przyjmują. Ale kiedy środkowy bieg przybiera, to rzeka płynie po obu stronach. Może
odżywiać obie strony. Stopniowo obie strony mogą również się przyłączyć, ale głębia jest w centrum, w madhya marga, i tam
ona działa. Tylko klasa średnia może to wypracować, ponieważ mają oni niezbędne wartości, oni mają niezbędne uczucia i
niezbędne błogosławieństwa, ponieważ oni wiodą bardzo normalne życie. Gdy już nauczą się pływać, muszą poznać samych
siebie, zanim pomogą innym.
Musicie pomóc sami sobie. Musicie stać się sobą, zanim pomożecie innym. Gdy to osiągną, mogą łatwo pomóc, łatwo pomóc
innym i to zostało zrobione. Jest to tak cicha praca Sahaja Yogi, że nie gromadzimy żadnych statystyk. Nie byliśmy jeszcze w
stanie powiedzieć. Oto ludzie, którzy dali Realizację co najmniej dziesięciu tysiącom lub ośmiu tysiącom ludzi. Są ludzie, którzy
wyleczyli tysiące osób, a którzy siedzą tutaj jak zwyczajni ludzie, ale o tym nie wiedzą i powiedzą: "Nie zrobiliśmy tego, Matko. Po
prostu to zadziałało. To się po prostu wydarzyło". Wydarzyło się.
Więc to jest bardzo dynamiczna siła. Poprosiłabym wszystkich pracowników socjalnych, aby otworzyli oczy na to niezwykłe
odkrycie, które przyszło do naszego kraju i zobaczyli dla samych siebie, jak to jest, co to znaczy. To przekształca osobowość w
tak dynamiczną sieć, że zwykły chłopiec może stać się wielkim graczem krykieta. Zwykły muzyk może zostać świetnym
muzykiem. Zwyczajny tępy chłopiec może stać się pierwszym uczniem w klasie. To się wydarzyło. Jest wielu, którzy powiedzą,
że to się wydarzyło w ich przypadku. Tak wiele takich rzeczy się wydarzyło, więc musimy polegać na łasce Boga w tym. Musimy
jedynie pragnąć tego i prosić o to.

Pewnego dnia rozmawiałam z jednym z przywódców politycznych. Powiedziałam: "Polityka bez adhyatmy [duchowości] jest bez
życia". W ten sam sposób powiem: "Praca społeczna bez adhyatmy nie ma znaczenia". Bez adhyatmy, bez Atmy bez Ducha Boga
w niej, robicie to, ponieważ w was coś umiera, w was coś czuje, że to, co jest uczuciem w was, jest częścią całości. Więc
poznajcie całość i będziecie tacy dynamiczni. Będziecie tacy wspaniali i wszystko będzie płynąć od was i naprawdę możecie
pomóc tysiącom ludzi.
Mam nadzieję, że dobrze jest, iż mamy dzisiaj tutaj dwóch wspaniałych pracowników socjalnych i Ja kieruję do nich tego rodzaju
propozycję. Tak więc w imieniu wszystkich Sahaja yoginów oferujemy wszystkie nasze usługi. Każdą ilość uciskanych ludzi,
których macie wyślijcie do naszych ośrodków my się nimi zajmiemy.
Niech Bóg was wszystkich błogosławi.
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…Czternastego dnia został on zabity przez Shadanana, Kartikeya, był synem Parvati i Shankara, który był bardzo potężnym
przejawem Mocy Rudry, i jest zabójczą mocą Boga.
Był specjalnie stworzony po to, by zabić Narakasurę. Wtedy był ten jeden, ten rakshas był taką zmorą i zrujnował życie tak wielu
ludziom. Uczynił tak wiele szkód i ludzie nie wiedzieli, jak znaleźć ochronę. W tym czasie, gdy Narakasura został zabity przez
Shakti w formie Shandany, Kartikeyi - wszędzie świętowano. Następnej nocy ludzie świętowali, i następna noc była
najciemniejsza w całym roku, czyli dzisiaj.
Piętnasty dzień ubywającego księżyca jest nazywany amavasya [nów]. Zatem jest to najciemniejsza noc. W każdym miesiącu
jedna noc jest ciemna, ale ta noc jest najciemniejsza w całym roku i chwilę przed nią został zabity Narakasura. A w domu
umieszcza się wszystkie światła i wiele z tych lamp jest zapalonych. Oczywiście, elektryczne światła są inne od tych, które jak
wiecie, spalają badhy przez cały czas.
Więc po śmierci Narakasury, który miał całą swoją wielką armię, gdy był bardzo potężny i hipnotyzował rzesze ludzi, więc aby
całkowicie pozbyć się tych pozostałych, oni zapalali te wszystkie lampy, aby wszystkie te diabły, które wciąż jeszcze się pałętały,
wszystkie powinny zostać spalone, i w Sahaja Yodze, możecie zrozumieć, jak pali się lampa i jak badha jest zabierana przez
lampę.
Ale wciąż wszystkie światła w domu muszą być zapalone. [do kogoś: Czy pójdziesz i zapalisz wszystkie światła w domu?]
Światło powinno być wszędzie, na zewnątrz i wewnątrz. Żadne pomieszczenie nie powinno być ciemne, ponieważ one [badhy]
kryją się w ciemności. Więc w żadnym kącie nie powinno być ciemno.
Potem jak wiecie, Rama zabił Ravanę, dziesiątego dnia przybierającego księżyca - to był Dussehra - i on [Ravana] został spalony,
a potem on [Rama] powrócił do Ayodhyi, do swojej stolicy samolotem zwanym Pushpak, gdzie tego dnia został koronowany na
króla.
Teraz, według astrologii, mamy trzy i pół pomyślnego dnia, kiedy nie musimy zaglądać do ksiąg astrologicznych, które nazywają
się ‘panchang’, aby dowiedzieć się, czy jest to pomyślny czas czy nie. Dla jakiejś pujy, dla jakiejkolwiek… dobrej pracy ludzie w
Indiach sprawdzają to z ‘panczang’, to jest księga do sprawdzania, która data jest pomyślna, a która nie jest. Jedna z nich jest
dzisiaj, to dzień, gdy możecie robić coś dobrego, decydować się na dobre rzeczy.
Dzisiejszy dzień jest dniem, żeby coś ślubować, by pomyśleć o czymś wspaniałym, by wizualizować sobie coś wielkiego, prosić
o dobrodziejstwo, zrobić dużą puję - to jeden z wielkich dni. Jeden z nich - nazywamy je muhurtas - czyli, gdy nie trzeba
konsultować się z księgami i dlatego Rajyabhishek [koronacja], mam na myśli, że ceremonia koronowania Shri Ramy miała
miejsce tego dnia.
Zatem jest tak wiele aspektów tego, że gdy Rama zabił Ravanę, kolejną szatańską moc - świętowano to Diwali. Świętowano to
również znacznie wcześniej, gdy został zabity Narakasura. I właśnie tak wyrażamy naszą radość i szczęście, naszą wdzięczność
dla Boga, że zawsze nas chronił swoją Mocą, swoją Shakti i zniszczył wszystkie rakshasy i wszystkie złe moce tego świata. To
jest czas Dziękczynienia. Tego dnia, powinniśmy udać się do naszej starszyzny i złożyć im podziękowania za wszystko, co dla
nas zrobili. Dziś jest dzień, aby podziękować wszystkim tym, którym powinniśmy, gdy musimy prosić Boga, by błogosławił
wszystkich tych ludzi. Ten dzień jest również dla nas, byśmy byli bardzo uradowani i szczęśliwi, ponieważ czuję, że od jutra
Sahaja Yoga poczyni nowe kroki. Jutro zaczyna się Nowy Rok.

A Nowy Rok Shalivahana, kalendarz vahana - są dwa kalendarze, jeden jest Vikram, drugi jest Shalivahan - Shalivahanów. I to jest
dynastia, wiecie, że oni byli Moimi przodkami, którzy dali początek temu shalivahan. Istnieją dwie opowieści o Shalivahanie.
Jedna jest taka, że ten pan oderwał gałąź i stanął na czele, dlatego był zwany Shalivahan. Ale faktycznie, oznacza to szal. Szal
nazywa się Shali w języku Marathi, a ten, kto nosił szal Matki, nazwany był Shalivahan i kiedy jacyś Sahaja yogini udali się do
Indii, jeśli pamiętacie w Rahuri, jest takie miejsce Rahuri Nandgaon, widzieliście również, gdzie żyli Moi przodkowie i wszystkie te
miejsca. Podarowali wam szale do noszenia. I zapytałam: "Czemu daliście im szale?" Oni odpowiedzieli: "To są shalivahanas.
Wszyscy oni są teraz shalivahanas. To dlatego mamy dawać im szale". I oni byli bardzo szczęśliwi robiąc to.
Zatem jutro jest pierwszy dzień Nowego Roku. Ale dlaczego to jest takie potrzebne, by mieć pierwszy dzień Nowego Roku w
naszym życiu? Dlaczego w zeszłym roku ci, którzy otrzymali Realizację, byli bardzo szczęśliwymi ludźmi, ale brnąc poprzez
ścieżkę Samorealizacji traci się cały entuzjazm i idealizm, który się ma, gdy otrzymujecie Realizację. W związku z tym, myślicie o
robieniu tak wielu rzeczy. Gdy dostajecie Realizację, jesteście w tym tak zanurzeni, radujecie się tym tak bardzo, że myślicie:
"Teraz nadszedł czas, abym zrobił to, tamto i tamto. Mam zamiar skontaktować się z tymi ludźmi i zamierzam przekazać komuś
te wiadomości i mam zamiar wykonać taką pracę, pokażę Matce, że to, co mi przekazała, zwielokrotniłem". Ponieważ to było
nowe doświadczenie, wielkie doświadczenie, jedyne doświadczenie, którego oczekiwaliście. A także dlatego, że
zdecydowaliście, iż teraz będziecie nośnikiem tego wielkiego światła, które w was weszło.
I uformujecie jedno z tych świateł Deepavali. Deepavali, deep oznacza te światła, a avali – rzędy świateł. Więc będę jednym z
nich i oświetlimy drogę ludziom, którzy chcą mieć Samorealizację. Wszystkie te wielkie idee, przychodzą do nas, gdy dotkniemy
swojej głębi i czujemy się odpowiedzialni za całą resztę ludzkości. Ale wtedy stopniowo uświadamiamy sobie, że jest wiele
problemów z naszym wzrostem, naszą własną istotą i Kundalini wraca do nich, wznosi się ponownie, i zdajecie sobie sprawę, że
musicie siebie znacznie skorygować.
Wtedy zaczyna się to korygowanie, zaczynacie więcej myśleć o sobie niż o innych. Jak również inne rzeczy, które były z nami
utożsamiane, jak nasze własne osobiste problemy, nasze własne osobiste idee, ambicje, kariery, i wszystkie rzeczy, którymi
byliśmy dotąd oczarowani, zaczynają świergotać w naszych umysłach. A my zaczynamy zapominać ten moment, gdy
dostaliśmy naszą Realizację, i wszystko to, co wewnątrz siebie przyrzekliśmy zrobić. Więc nowy dzień nadchodzi, by wam
przypomnieć, że to nie ma znaczenia, co było to było. Dzisiaj, znów nadszedł nowy dzień, abyście ponownie obiecali sobie.
Ponownie rozpocznijcie swoją podróż, wiedzcie, że nadeszło słońce, a teraz bądźcie odświeżeni, nowość przynosi świeżość
życia, i wtedy ponownie zaczynacie nowy dzień z większym entuzjazmem, z nowymi ideami, z nowymi obietnicami, z nowymi
ślubami i z większym zrozumieniem Sahaja Yogi.
Ci, którzy teraz otrzymali Realizację, muszą wiedzieć, co się właściwie dzieje, gdy dojrzewacie. Zaczynacie zmieniać swoją
postawę. Tylko dzisiaj, ktoś zadał Mi pytanie, i to jest to, co się powinno wydarzyć wam wszystkim. Po pewnym czasie postawa
się zmienia, zmienia tak bardzo, że wy wiecie, iż już więcej nie poszukujecie, ale teraz macie dawać. Wy jedynie mówicie o
dawaniu a nie o poszukiwaniu, ponieważ w pełni to odnaleźliście. Dopóki dzban się napełnia, dopóty woda może być do niego
nalewana, kiedy podchodzi pod brzegi, mówi dość, nic nie dodawaj [niewyraźne]. Cokolwiek dolejecie, pójdzie do innych. Więc,
gdy ta postawa rozwinie się w was, powinniście wiedzieć, że dojrzeliście. Ta postawa jest jedynym testem na to, że jest dojrzała.
Żadnych pytań, żadnych problemów, jedyną myślą, która naprawdę obejmuje całą przestrzeń przed nami jest, jak przyciągnąć
innych do tej ogromnej niebiańskiej atmosfery Boskiej Miłości. Najpierw ma się obawy, potem rozwija osłony. Martwi się cały
czas o robienie sobie bandhanów, dba o swoje wibracje. Potem on łapie bloki, zamartwia się, nie ma ochoty spotykać się z
niektórymi ludźmi, potępia innych i mówi: "Wy nie jesteście w porządku" i unika ludzi. Wszystkie te rzeczy się dzieją, stopniowo
stajecie się jednym z waszym zadowoleniem. A potem pojawia się pytanie: "Jak mam kochać tę osobę? Jak mam dać miłość tej
osobie? Jak mam to wyrazić, że on też wskakuje do tego samego niebiańskiego błogostanu?" Potem uwaga staje się stabilna.
Nie kierujcie uwagi to tu to tam.

Cała wasza uwaga jest na tym. Przez to stajecie się guru Sahaja Yogi. Wielu z was osiągnęło ten stan. Bez wątpienia mieliście
wzloty i upadki, ale zapomnijcie o tym wszystkim. I to jest takie satysfakcjonujące, takie piękne, widzieć za mojego życia, że to w
was zachodzi, że czujecie się tacy odpowiedzialni za to. Nie możecie zmusić innych do Sahaja Yogi.
Musicie wiedzieć, że nie może być żadnego nakłaniania, jedynie wasza miłość powinna przekonać inną osobę. Wasza miłość
powinna sprawić, że inna osoba poczuje, że powinna podążyć ścieżką, która prowadzi do tak pięknego życia miłości. Wasz
przykład sam w sobie to pokaże. Wszystkie priorytety się zmieniają. Cała atmosfera się zmienia i stajecie się czymś bardzo,
bardzo innym.
Jeżeli ktoś was spyta, co się dzieje, gdy zapalicie lampę? Wtedy ona daje światło. Co się z tym dzieje? Był problem dopóki nie
dawała światła. Teraz ono jest zapalone, by dawać światło innym. Ale na początku światło idzie w ten sposób. Więc ci, którzy
mają Realizację, powinni wiedzieć, że to nastąpi. Pierwszą rzeczą, która się przytrafi, to obawy, że w to wpadniecie. Ponieważ
należycie do społeczeństwa, które we wszystko wątpi, przede wszystkim w rozsądek.
I wy zaczynacie w to wątpić, ale powątpiewając lub rozmyślając, wy nigdy tego nie dostaniecie. Dostaliście to ot tak. Dlaczego to
dostaliście? Dostaliście to, ponieważ ktoś was bardzo kocha, i był bardzo łaskawy. Ponieważ poszukiwaliście w waszych
poprzednich życiach, i czyniliście wiele dobra, i to zostało wynagrodzone. Wasze czeki zostały spieniężone w banku. Jak
możecie w to wątpić? A to oznacza, że wątpicie w siebie, w nikogo innego tylko w siebie, bo nie możecie uwierzyć, że to macie.
Więc nie udawajcie się w następną podróż wątpliwości. Przez wątpienie, będziecie się posuwać bardzo powoli.
I czasami to osiąga taki punkt, że sama zaczynam wątpić w zmianę, w wasze zdolności, wasz kaliber i tego, jak daleko macie
zamiar wejść w Sahaja Yogę. Ponieważ Sahaja Yoga to nie jest zadanie bezużytecznych ludzi. Oni muszą być bardzo, ale to
bardzo specjalnego rodzaju. Jeżeli są zwykłymi ludźmi, to mogą nigdy nie trafić do Sahaja Yogi. Oni pójdą trochę do góry, potem
znów w dół, znowu pójdą do góry i znowu w dół. Ale jak tylko w to wejdziecie, nie musicie być zbytnio nakłaniani, jeśli zaczniecie
się tym cieszyć, wtedy już to kontynuujecie, nie możecie tego porzucić. Ponieważ to jest źródło wszelkiej radości.
Więc dzisiaj jest dzień radości. Cieszmy się, że zabiliśmy w sobie ciemność i wystawiliśmy nasze światła na zewnątrz dla innych,
by ich oświecić, by inni dostali światło Bożej Miłości.
Niech Bóg was wszystkich Błogosławi.
Teraz, co byście chcieli zrobić? Chcecie obmyć Moje Stopy czy coś? Yogin: My… jeżeli zrobisz puję. Yogin: Ganesha… Shri Mataji:
Teraz, kiedy wymawiacie mantry i wszystko to najpierw, wtedy oni również to zaintonują. Teraz niech ich… teraz zobaczmy…
Malcolm nie przyszedł, czyż nie? Malcolm, czy przyszedłeś na jakąkolwiek puję kiedyś wcześniej? Nie, Malcolm, nie przyszedł.
Kto inny tutaj? Nie robiłeś żadnej pujy, prawda? Nie robiłeś. Pytam cię.

1979-1022, Problem Ego
View online.
Program Publiczny - Problem Ego,1979-1022 Caxton Hall, Londyn Myślałam, żeby wam dzisiaj powiedzieć o problemie z ego, bo
myślę, że każdy czuje, iż to jest największy problem dla wszystkich; z tym problemem można zabrnąć za daleko i nie wiedzieć,
co z tym robić. A więc w pierwszej części powiem wam, jak to ego się w nas powiększa i co w nas powoduje; w drugiej części
powiem, jak to rozumieć, jak poradzić sobie z ego i jak sprawić by powróciło ono na swoje miejsce. Jak widzicie tu na wykresie,
ten żółty obszar tu na górze to jest ego. Ten żółty balon to jest ego. Widzicie, ono zaczyna się tu niżej, od Swadishthanu. To jest
kolor żółci w nas, i czakra Swadishthana, która odpowiada za naszą kreatywność, jest bezpośrednio połączona w tym miejscu
ego. I kiedy ona zaczyna krążyć wokół Voidu i docierać do różnych części Voidu, zbiera wszystkie problemy Voidu. Void jest w
nas tym zielonym okręgiem, gdzie na poziomie fizycznym mamy w Voidzie macicę, mamy nerki - to są całe trzewia: wszystkie
jelita, okrężnicę wstępującą, poprzeczną, zstępującą, wątrobę, głównie górną część wątroby, następnie trzustkę i śledzionę.
Zatem wszystkie problemy z tymi organami są zbierane przez tę poruszającą się czakrę. Ona wychodzi z czakry Nabhi i wciąż
krąży dookoła zbierając wszystkie problemy. Ona odżywia, daje tym organom siłę, życiową siłę i również produkuje siłę
niezbędną do naszych twórczych działań. Ona zbiera również komórki tłuszczowe Voidu i przetwarza je w komórki potrzebne na
użytek mózgu, w szare komórki. Ta jedna czakra wykonuje całą tę pracę. Ona manifestuje się na zewnątrz jako splot aorty. Na
poziomie fizycznym nazywamy ją splotem aorty, i ma ona sześć pod-splotów, które opiekują się wszystkimi tymi organami. Ona
służy naszej akcji. Kiedy zaczynamy działać, ta czakra zaczyna pracować. Dzięki pierwszej mocy, która znajduje się po lewej
stronie, my pragniemy. A dzięki drugiej, zaczynamy działać i to nazywa się Kriya Shakti. Kiedy pojawia się w nas akcja, wytwarza
produkty uboczne, albo można powiedzieć, tworzy problemy w tych organach, i wszystkie one muszą zostać gdzieś
przechowane, i zostają przechowane w mózgu w postaci ego. Wszystkie problemy, które wynikają z tej twórczości i działania
tych organów, muszą zostać zrównoważone i ego rozwija się jako przeciwwaga. Na przykład, musiałam tu przyjść i spotkać się z
wami wszystkimi. Musiałam wyjść z domu, przebrać się, jakoś tu przyjechać, więc przyjechałam, musiałam włożyć w to wysiłek.
Musiałam zaplanować, o czym będę z wami mówić - tego akurat zwykle nie robię, ale o tym mówię, bo zwykle ludzie tak robią.
Więc włożyłam w to wysiłek, żeby tu przyjść. Jak mam to uzasadnić, cały ten wysiłek? Jaką ma się satysfakcję z wykonywania
tego wysiłku, tej Kriya, tego działania? Wykonujemy jakieś działanie, po co to robimy? Wszakże działanie oznacza, jakiekolwiek
działanie oznacza trochę zachodu, wytężenie sił, problemy, więc najlepiej jest siedzieć w domu i nic takiego nie robić! Ale my
tego nie robimy, podejmujemy wyzwania, rzucamy się w wir działania. Wszystko to robimy przy pomocy naszej Kriya Shakti,
naszej prawostronnej akcji. Ponieważ wykonujemy akcję, musimy mieć z tego satysfakcję. Jako reakcja na to rozwija się ego.
Jeśli nie mielibyśmy ego, nic byśmy nie robili - taki jest fakt. Ale ego jest tym, które racjonalizuje nasze szaleństwo, ten wyścig
szczurów, w którym bierzemy udział. Jeśli nie mielibyśmy ego, nie wchodzilibyśmy w ten nonsens. Im bardziej staramy się
racjonalizować nasze działania, tym bardziej rozwija się ego, aby nas usatysfakcjonować. "W porządku, bardzo dobrze, bardzo
dobrze. Widzisz, jesteś teraz człowiekiem sukcesu. Odniosłeś wielki sukces, masz to, masz tamto". Kiedy pompujemy w ten
sposób nasze ego, wkrada się dużo nieporozumień - albo powinnam powiedzieć, że kiedy jesteśmy zadowoleni ze swojego ego wtedy tak naprawdę gubimy się. Identyfikujemy się ze swoim ego a nie z samym sobą. A więc, jeśli coś bardzo dobrze robicie:
przypuśćmy, że napisaliście piękny wiersz albo nie wiersz, ale powiedzmy, namalowaliście bardzo dobry obraz, wtedy chcecie,
żeby ludzie to docenili. Jeśli was nie docenią, myślcie, że niczego nie dokonaliście, chociaż napisaliście piękny wiersz albo
stworzyliście obraz. Ale wciąż będziecie z siebie bardzo niezadowoleni, dopóki ludzie was nie docenią. Muszą udekorować was
wieńcem, muszą powiedzieć: "O, jesteś wspaniały, jesteś naprawdę unikalny, jesteś geniuszem". Znacie wielu artystów, którzy
tworzyli wielką sztukę i wpadli w tego rodzaju pułapkę błędnej identyfikacji. Kiedy stworzyli tę wielką sztukę, ta sztuka nie mogła
im dać satysfakcji. Musieli pójść w ego, a Pan Ego nie będzie zadowolony dopóki każdy nie powie: "Tak, tak, jesteś bardzo dobry.
To ty to zrobiłeś, jesteś geniuszem, jesteś tym i tamtym". Tak właśnie rozwija się w nas ego. Ale może zaistnieć sytuacja, że
nawet jeśli niczego nie dokonaliśmy, chcemy przypisać sobie zasługi. Wtedy nazywamy egoistyczną, osobę która mówi: "Ja to
zrobię, ja to zrobiłem, ja, ja, ja, ja" - wtedy nazywamy go egoistą. Ponieważ on daje głos swojemu ego, to dlatego nazywamy go
egoistą. Ale każdy z nas ma Pana Ego siedzącego w swojej głowie. Kiedy on zaczyna się nadymać, to im większe odnosicie
sukcesy, tym jest gorzej. Im więcej planujecie i myślicie, tym jest gorzej. Widzicie, to jest tak jak z nadmuchiwaniem balonu,
balon się powiększa. Im więcej pompujecie, tym większy się staje. I nigdy nie zdajecie sobie sprawy z tego, że nie jesteście tym
ego. Potem zaczynacie czuć się z tym bardzo dobrze, ponieważ każdy mówi: "O, jaki to wspaniały człowiek". Całe społeczeństwo
rozwija się według tej zasady. Właśnie dzisiaj rozmawiałam o tym, jak ludzie nadają wam "C.O.B" albo "V.I.P." (Very Important

Person = Bardzo Ważna Osoba), "M.A.D" [magister – a słowo "mad" oznacza "szalony"] i tym podobne, i my dźwigamy te
sztandary. I widzicie, oczekujemy, że każdy będzie szanował te sztandary, które nam przyznano, bo wykonaliśmy jakąś pracę,
ktoś to docenił, dał nam etykietkę, przypieczętował, więc wierzymy, że to naprawdę musi być coś wielkiego. Więc akceptujemy tę
etykietkę i chcemy ją nosić. Więc jest podwójnie utrwalone, że naprawdę zostajecie nagrodzeni za pracę, którą wykonujecie. Z
tego powodu ludzie stają się uciążliwi. Przypuśćmy, że w społeczeństwie niektórzy ludzie nie znajdują żadnego sensu w swoim
życiu. Wtedy pójdą na Oxford Street, wystają tam, nosząc dziwaczne ubrania, zaczynają skakać i śpiewać coś bez sensu - robić z
siebie widowisko. Widzieliśmy ludzi, którzy farbują sobie włosy na różne kolory, wkładają sobie ołówki do nosów, i robią różnego
rodzaju zwariowane rzeczy tylko po to, żeby przyciągnąć uwagę innych. Ponieważ my chcemy przyciągnąć uwagę innych, bo
nasze ego nie jest jeszcze usatysfakcjonowane. Ale to ego nigdy nie jest usatysfakcjonowane. Domaga się więcej pożywienia,
więcej pożywienia, i sprawia wam to też przyjemność. Kiedy to ego jest w nas napompowane, nie zdajemy sobie sprawy z tego,
co robimy. Ludzie mogą was łatwo ogłupić. O wiele łatwiej jest ogłupić osobę kierowaną przez ego, niż osobę prostą. Widzicie,
człowieka prostodusznego nie jest łatwo ogłupić, bo on nie żyje w iluzji. Ale ci, którzy żyją w iluzji ego, kiedy im powiesz, że to
jest najlepsza droga do piekła - oni pierwsi zarezerwują miejsca. Ustawią się w kolejce i będą się o to dopraszać: "Och, to dobrze,
jeśli tak, to dobrze". To dlatego tak wielu guru pojawiło się na świecie i ogłupiło was przez mówienie, że dostaniecie te siły, tamte
siły, to się stanie, tamto się stanie. I oni wiedzą, jak dogadzać waszemu ego. Na przykład, mogą powiedzieć, że to jest światowa
organizacja duchowa, a wy jesteście przywódcą światowej organizacji - i wy w to wierzycie. Ego oznacza sprzeniewierzenie.
Wierzycie w nie, bo myślicie "w końcu muszę być kimś, zrobiłem to, zrobiłem tamto". Ale to, co faktycznie się dzieje na poziomie
fizycznym, kiedy ten balon ego pokrywa całą głowę - aura mózgu normalnie otacza serce, normalnie, ale kiedy jest problem z
ego, wtedy ego otacza serce. A kiedy ego otacza serce, mózg jest odcięty od serca. Więc jesteście osobą, która nie jest
zintegrowana, albo możemy powiedzieć, zdezintegrowaną. Wasze serce ciągnie w jedną stronę, wasz mózg w drugą stronę,
wasze ciało w trzecią stronę, a wasze emocje w czwartą stronę. I czworo ludzi powozi czterema końmi, i oto jak jesteście
kompletnie rozdarci. To znaczy, trudno jest stać na dwóch stołkach, ale kiedy macie cztery stołki na dwie nogi, to sama
egzystencja jest nie lada wyczynem. Więc zaczyna się ta podróż w ego, przez którą zaczynacie zachowywać się i żyć na tym
świecie w bardzo nienaturalny sposób. I kiedy ktoś wam mówi: "Nie, tylko nie twoje ego, nie to. To nie jesteś ty. Musisz być sobą.
Ego nie jest tobą. Nie zadowalaj się tym ego", wtedy wam się to nie podoba. Ponieważ wy jesteście czymś o wiele wspanialszym
niż ego, o wiele większym niż ego, możecie dokonać o wiele więcej, niż myślicie, że wasze ego mogłoby dokonać. Powiedzcie,
czego najwięcej możecie dokonać poprzez ego? Co możecie zrobić poprzez swoje ego? Czego ludzie dokonali przy pomocy
ego? Niczego. Czegokolwiek nie odkryli, nawet w nauce, przyszło to z obszaru niewiadomego, ze skarbca samego Boga. Jeśli
Bóg dał wam poznać trochę wiedzy nieznanej, nie powinniście uważać się za kogoś szczególnego i myśleć: "Och, to jest to, co
my wynaleźliśmy". Nie, to On łaskawie dał wam wiedzę, która do was przyszła, więc przyjmijcie to z pokorą. A to ego jest bardzo,
bardzo niebezpieczne dla obudzenia Kundalini. Spójrzcie na wykres, wyobraźcie sobie, że cała wasza głowa jest wypełniona
tamtym żółtym balonem, a niebieska część staje się bardzo mała. Wtedy przede wszystkim maleje samo pragnienie
poszukiwania. Widzicie, ruszacie na poszukiwanie, tak jakbyście szli do kina. Nie ma połączenia tego co myślicie, z waszym
sercem. To nie przez serce poszukujecie, ale właśnie przez rozum. Bo przeczytaliście trzy, cztery książki, bo coś jest modne, bo
każdy poszukuje, wygląda na to, że każdy czegoś szuka, więc my też poszukujmy. To nie przychodzi z waszego serca, bo
możecie zobaczyć, że aktywność serca stała się właściwie zerowa. Wy niczego nie pragniecie, ale gonicie za tym, czego pragnie
wasze ego. Wszystko to, co nie satysfakcjonuje waszego ego, denerwuje was. Musicie ciągle sobie powtarzać, że jesteście
najszybszym koniem, najwspanialszą osobą, najbardziej unikalną osobowością, tylko wtedy jesteście usatysfakcjonowani. To
tak bardzo was odcina od serca. To dlatego nie możemy odnaleźć radości, ponieważ radość możemy poczuć tylko poprzez
swoje serce. Ale ten Pan Ego daje wam pewnego rodzaju satysfakcję, która jest bardzo powierzchowna, tymczasowa i prowadzi
was donikąd. Tak, jak wam wcześniej mówiłam, przez nastawienie na ego dostajecie tak wiele chorób, takich jak cukrzyca, atak
serca, można powiedzieć, że rak też może być jedną z tych chorób, możecie też dostać artretyzmu. Dostajecie również paraliżu
przez nadmierne myślenie, właśnie to jest przyczyną paraliżu oraz chorób nerek. Najgorzej jest z wątrobą. Z powodu
nadaktywności wątroba jest zaniedbana. W ogóle nie przejmujemy się wątrobą. Jeśli powiecie dziecku: "Nie jedz czekolady", to
znaczy, jest to niemożliwe, nie możecie tak mówić. Powiedziałam już raz, żebyśmy przestali dawać dzieciom czekoladę, bo nie
mogą jej strawić z powodu wątroby, i żebyśmy dawali im w dzieciństwie rzeczy stawne dla wątroby, dopóki nie dorosną. I
dlaczego nie rozcieńczyć trochę bardziej tej czekolady? Ale wtedy pytają: "Jak możesz, Matko? To by było zbyt raptowne, dzieci
będą protestować, jak nie będzie czekolady". Stopniowo się odzwyczają. Zaczynacie mieć problem z wątrobą. Stajecie się
chudzi, mizerni, bladzi, agresywni, cały czas jesteście niezadowoleni, narzekacie, ciągle macie o coś pretensje, nigdy nie czujcie
radości i nigdy nie czujecie się szczęśliwi. Mówicie, że to napięcie, stres i tym podobne rzeczy - ale to nic innego, tylko

nadaktywność tej czakry. Napięcie jest spowodowane tym, że cała ta czakra pokryta jest tym balonem, a balon ciągle rośnie i
rośnie i rośnie. On musi się zmniejszyć. Tylko w Sahaja Yodze możemy naprawdę stawić czoła naszemu ego, ponieważ tylko
poprzez Sahaja Yogę możemy zobaczyć samych siebie. Ale dla ludzi to jest prawie niemożliwe, żeby stawić stawić czoła sobie
samemu, nawet po Realizacji to jest dla nich trudne. Na przykład, całe to nasze utożsamianie się z niewłaściwymi rzeczami.
Powiedzmy, że mam tu do czynienia z Anglikami. Zanim zacznę mówić o niewłaściwym utożsamianiu się Anglików, muszę
potępić wszystkich Hindusów na świecie, wszystkich Japończyków, Chińczyków, Greków, wszystkich innych, a potem mogę
powiedzieć: "Jest także coś nie w porządku z Anglikami". Bo inaczej biada Mi! Dopóki nie potępię całej reszty świata, nie mogę
zacząć mówić, że my też błędnie utożsamiamy się, to siedzi w naszych głowach, i jesteśmy przez to uciskani. Uważamy, że jest
to właściwy sposób życia, przez który dręczyliśmy innych. A cały ten problem z ego jest tak powszechnie panujący w naszym
społeczeństwie. Więc z góry przepraszam, ale mówię o społeczeństwie zachodnim. Kiedy jestem w Indiach, mówię do nich, ale
teraz mówię do was i uważajcie mnie również za osobę z Zachodu. Jako osoba z Zachodu widzę pewne rzeczy. Nie czuję się źle
z tego powodu. Mówię o pewnych naszych tak zwanych tradycjach - dopiero co o tym dzisiaj rozmawiałam. Jak np. sposób, w
jaki sadza się ludzi przy stole, do obiadu. No dobrze, taka prosta rzecz jak siadanie przy stole, do obiadu. Obiad jest na stole,
ponieważ Bóg był dla nas łaskawy; to jest dla naszego dobra, dla naszej przyjaźni, siadamy wszyscy razem do stołu. Ale kiedy
idziecie na oficjalny obiad albo organizujecie oficjalny obiad, ludzie będą siedzieć i dyskutować po dziesięć razy, gdzie ma
usiąść X, gdzie ma usiąść Y a gdzie ma usiąść Z. Ale jeżeli jest najmniejszy błąd w sadzaniu ludzi według daty urodzenia, koloru
twarzy, koloru włosów, wzrostu, nosa, górnej wargi; jakakolwiek różnica w porównaniu z książką 'Kto jest kim’, widzicie, że kogoś
umieszczono nieco wyżej pod względem wykształcenia niż was, i wam się dostało. Wszystkie dobre intencje, żeby ludzi ugościć,
zaprzyjaźnić się, stworzyć coś wspaniałego, to wszystko idzie na marne. Cały wysiłek jest stracony i myślicie sobie: "Co ja
zrobiłem? Sprawdzałem we wszystkich słownikach i w 'Kto jest kim’". Wiecie, ta książka 'Kto jest kim' to jeszcze inna forma
pompowania ego. Ale pomimo tego, gdzieś zrobiono błąd i ktoś bardzo protestował, że Pan X, który jest o jeden dzień młodszy
od niego, został posadzony przed nim. To największa katastrofa dla jego ego. Widzicie, biedne krzesła nie wiedzą co się dzieje,
mają tylko różne kształty. Jak my walczymy o takie rzeczy, pompując nasze ego. I tak dalej, i tak dalej, tyle mamy takich rzeczy.
A co jeśli powiem: "Wyrzućcie wszystkie te bzdury, dlaczego tego nie wyrzucicie? Po co wam te wszystkie protokoły, to i tamto?
Dlaczego ten pan musi mieć to siedzenie, tamto siedzenie? W końcu, jeśli dziesięć osób przyjdzie na obiad, mogą sami znaleźć
sobie miejsca, nie będzie bałaganu z dziesięcioma osobami. Nawet z dwudziestoma, nawet z trzystoma. Dlaczego mają być
przypisane miejsca? Jeśli zaprosiliście trzysta osób, to w porządku, oni wszyscy usiądą. Jeśli kilka osób pozostanie, usiądą na
drugą albo na trzecią turę. Po co w ogóle tak się śpieszyć z tym programem, albo robić to w taki systematyczny sposób, kiedy po
programie każdy czuje się taki 'niesystematyczny' zaniepokojony i zdenerwowany? Z całym tym systemem, z tymi poprawkami i
całym naszym wspaniałym planowaniem, w końcu okazuje się, że staliśmy się wszyscy głupcami. Musi być w tym coś złego.
Widzicie, to zachowanie ludzi, staje się takie gorączkowe i zaczyna się nagonka. Każdy będzie przychodził z poważną miną:
"Och, jakie złe kierownictwo, wiecie, oni to zrobili". Co to jest? Nie można nawet zrozumieć, jaką wartość mają te rzeczy. To
dlatego musimy być jak małe dzieci. Dla nich nie ma znaczenia gdzie siedzą. I tacy jesteśmy dorośli i dojrzali, musimy być także
dojrzali; podczas gdy dzieci ciągle są niewinne i nic nie wiedzą, one mają jeszcze dorosnąć. My mamy być dorośli - a to, co w nas
urosło, to nic innego, jak tylko Pan Ego a nie wy. Kiedy tak się dzieje, w najgorszym przypadku - wiecie, czytałam w dzisiejszej
gazecie o tym Ripper [Rozpruwaczu]. Teraz doszli do wniosku, że on nie jest psychopatą, ale jest motywowany przez ego. On
robi to wszystko, żeby zadowolić swoje ego, bo dzwoni na policję, przesyła jak wy to nazywacie - taśmę, żeby mogli go złapać.
Mówi im: "Spotkam się z wami tutaj", a oni nadal nie mogą go złapać. Więc on sobie myśli, że jest tak wielki, że nikt nie może go
złapać, że jest największym złodziejem, który się narodził i nikt nie może go złapać. Więc to jest tak zwany - on nie jest
psychopatą, ale nie wiem jak można nazwać takiego człowieka. Jaką nazwę dać takiemu egoiście, który kieruje się ego, próbuje
zadowolić swoje ego, a jeśli jego ego nie jest przez coś usatysfakcjonowane, on sam nie czuje się usatysfakcjonowany. Nie
wiem, jak powinniście go nazwać. A więc, jak przezwyciężyć to ego? Ponieważ ludzie stopniowo zaczynają widzieć: to się dzieje.
Zaczynają widzieć Pana Ego: "O, świetnie, pojawiasz się, poddajesz mi pomysły, w porządku". Czasami czujecie się bardzo
przygnębieni myślą, że identyfikowaliście się z Panem Ego. W porządku, widzicie swoje ego. I kiedy widzicie swoje ego, co z nim
robicie? Albo kiedy ktoś powie: "Lepiej uważaj na swoje ego", co się wtedy dzieje? Zaczynacie z tym walczyć. Mówicie: "Nie, nic
nie będę mówić, będę cicho. Niech sobie mówią, co tylko chcą". Wtedy stajecie się innym rodzajem człowieka. Stajecie się
osobą, która cierpi z powodu superego. Macie w sobie ciągle pragnienia, ale nie działacie, i moglibyście powiedzieć: "Niech inni
mnie atakują, ja nie będę nikogo atakować. Będę bardzo uważać, żeby nie atakować". Ale co się wtedy dzieje, to to, że wasza
lewa strona się podnosi - to znaczy lewa strona podnosi się po prawej stronie, superego i spycha ego do dołu, ale ono z
powrotem odskakuje i robi się taka huśtawka. Przez takie zachowanie, kiedy walczycie ze swoim ego, ono siedzi wam na głowie

jeszcze bardziej. Im bardziej z nim walczycie, tym mocniej ono siedzi wam na głowie. Nie wolno wam z nim walczyć.
Przypuśćmy, że weźmiecie balon i zaczniecie w niego uderzać, on wam odda jeszcze mocniej. Im bardziej uderzacie, tym
bardziej balon będzie uderzał. A więc, jak wypuścić powietrze z ego? Jaki jest sposób na wypuszczenie powietrza z balonu? W
taki sam sposób, weźcie szpilkę i nakłujcie go. Po prostu spójrzcie na siebie, powiedzcie: "Panie taki a taki, jak się masz?" I
śmiejcie się z siebie. Powiedzcie: "O, byłeś tak bardzo nieszczęśliwy, kiedy zobaczyłeś gdzie cię posadzili. No dobrze, weź teraz
ode mnie tę szpilę!" I tak właśnie wypuszczacie z niego powietrze, przez zobaczenie go i przez cały czas naśmiewanie się z
niego i przekłucie go szpilką. Nie przez uciskanie, tak jak ludzie robią spychając je w dół i zabijając je, ale tylko przez zrobienie w
nim dziurki. W ten sam sposób, zacznijcie patrzeć na siebie i miejcie z tego ubaw. Tylko ludzie dobrze wiedzą, jak się z siebie
śmiać. Żadne zwierzę tego nie wie. Jak nauczycie śmiać się z samych siebie, wasze ego się zmniejszy. Bo inaczej ego będzie
wam sugerować, że cokolwiek robicie, jest najlepsze: "To musi być zrobione, tamto być zrobione. Jestem najlepszy. Wszystko
robię dobrze" i możliwe, że kogoś torturujecie, kogoś atakujecie, robiąc to, co wam ego każe, jak wariaci. I możecie być
prawdziwymi wariatami, ale o tym nie wiecie. Ponieważ z tym ego człowiek może odnosić tak zwane sukcesy, stać się
wspaniały, błyszczeć, zwyciężać w konkursach i nikt się nie odważy mu nic powiedzieć, bo można oberwać po nosie. On staje
również bardzo potężny i mocny, i każdy pragnie być do niego podobny w zachowaniu itp. Ale przychodzi czas, kiedy on
uświadamia sobie: "Wisiałem w powietrzu. Zapomniałem o moich podstawach i teraz muszę zejść w dół", tak jak Humpty
Dumpty, który siedział na murku i miał ciężki upadek. Taki piękny… napisany dawno temu. I wszyscy ludzie… i wszystkie
królewskie konie, i wszyscy ludzie nie mogli złożyć Humpty Dumpty z powrotem do kupy, widzicie? Więc nie bądźcie Humpty
Dumpty i nie żyjcie z tą ideą o Humpty Dumpty w swojej głowie. Zwalczenie swojego ego, to bardzo prosta rzecz. I tak się bardzo
często dzieje w Sahaja Yodze, to jest bardzo powszechne w Sahaja Yodze, gdzie wasza własna Kundalini stwarza takie sytuacje,
że jesteście zaszokowani swoim ego. Nie musicie osądzać innych, patrzcie tylko na siebie, to jest dla waszego własnego dobra.
Jeśli ktoś jest egoistą, to nie robi wam żadnej różnicy. Albo, jeśli nie jest egoistą, to nie ma znaczenia. Liczy się tylko to, żebyście
sami zobaczyli, co jest dla was dobre a co złe. Tak to się wypracowuje. Bo inaczej, tak jak zawsze mówię, że kiedy wygłaszam
wykład, natychmiast zaczynamy myśleć o kimś, kogo uważamy za egoistę. A właściwie, Ja to mówię do każdego z was, byłoby
lepiej, żebyście to zobaczyli. Kiedy to ego pokrywa całą waszą głowę, całą Sahasrarę pokazaną tutaj, wtedy ten biały obszar
zostaje zasłonięty. Wasza Brahmarandhra, obszar który Kundalini musi przebić, też jest zasłonięta. To bardzo trudna sytuacja,
całość jest zakryta i tu jest to przejście, ten mały przesmyk. I nie możecie otworzyć tutaj przejścia. Trzeba otworzyć to przejcie w
tym miejscu. A więc to musi się cofnąć, i to musi przejść przez środek w ten sposób. Tylko wtedy Kundalini może się wznieść.
Zatem, co się dzieje na tym etapie: zobaczycie, że tacy ludzie mają bardzo słabą lewą rękę i czują mrowienie w prawej ręce.
Wtedy podnosicie im lewą stronę i przekładacie ją na prawą. I ponownie podnosicie im lewą stronę i przekładacie ją na prawą, i
znowu podnosicie im lewą stronę i przekładacie ją na prawą, w ten sposób obniżycie ego. A kiedy ego schodzi w dół, wtedy to
się podnosi i pojawia się tu przestrzeń, a wtedy podnosicie środkiem Kundalini. Kundalini się podniesie i wtedy je zawiązujecie.
To jest Shri Vidya. To jest wiedza o Shri, o Duchu Świętym. Wszelka inna wiedza, to, gdzie macie usiąść według protokołu,
zależnie od tego kim jesteście, to wszystko jest avidya i nonsens. Czytając "Kto jest Kim", nie wiem, czym się staniecie,
potworami albo kimś w stylu Frankensztajna. To jest vidya, Shri Vidya jest tajemnicą Ducha Świętego, i przy jej pomocy
równoważycie swoje ego i superego. Wasze pragnienie i akcja powinny być równe; po czym podnosicie Kundalini i zawiązujecie
je. W dawnych czasach ludzie, którzy byli Zrealizowanymi Duszami, wspaniałymi ludźmi, próbowali zwrócić waszą uwagę na
problemy ego, mówili to wam. Mówili, że nie powinniście mieć ego; ego jest najgorszą rzeczą, nie powinno się utożsamiać z ego,
i tym podobne. Jak tylko to powiedzieli, ludzie zaczęli szukać jak to zrobić i w wyniku tego, sami stali się wielkimi "mistrzami" i
sami stali się egoistyczni. Faktem jest, że wy niczego nie robicie. To nie ego macie, lecz macie złudzenie ego. Tak naprawdę
niczego nie robicie - wszystko jest zrobione przez Boga. On jest Sprawcą, On ma wielkie Ego. Wasze ego to tylko kopia,
sztucznie zrobiona. On tworzy kwiaty a wy tworzycie plastikowe kwiaty i mówicie: "O stworzyliśmy kwiaty". On robi wszystko. On
jest tym, który wyraża Swoje Ego, podczas gdy wy czujecie, że coś zrobiliście. To się wam przytrafia, kiedy dostajecie Realizację,
gdy wasza Kundalini przebija Brahmarandhrę, wtedy czujecie siłę, która przez was przepływa. Kiedy położycie na kimś ręce,
wtedy czujecie, że jego Kundalini się podnosi, i okazuje się, że czujecie centra tej osoby i czujecie, na których czakrach ma
blokady, i jesteście zdumieni. Mówicie: "Matko, jak to możliwe? Przed chwilą nic nie czułem, co się nagle ze mną stało?"
Ponieważ wasze ego opadło i zjednoczyło się z Ego Boga, staliście się kanałem dla Boskiej Siły. Spełniacie rolę instrumentu,
kogoś, kto jest pusty w środku, i przechodzi przez was Siła Boga, która robi prawdziwą pracę, podczas gdy wy myślicie: "Ja to
robię" - tak jest przed Realizacją. Ale po Realizacji po prostu czujecie: "O to płynie przeze mnie. Widzę, że płynie. Widzę, że to
działa, to jest". Zaczynacie mówić w trzeciej osobie, nie mówicie "ja". Tylko mówicie: "To idzie, to nadchodzi, tego nie ma. To się
blokuje, tamto się blokuje". Mówicie w trzeciej osobie. Nie mówicie: "Ja się blokuję". Nie mówicie też: "Podniosłem Kundalini",

mówicie: "Kundalini się podniosła". Kto Ją podnosi? Nigdy nie mówicie, że podnieśliście Kundalini. Wy po prostu mówicie:
"Kundalini się podniosła. Nie podnosi się. Po prostu tam idzie", tak jakbyście byli instrumentem jakiejś siły, która przez was
płynie. I tak właśnie się z tym jednoczymy i wszystkie nasze karmy rozpuszczają się, i stają się akarmą. Karma jest tylko efektem
fałszywych pomysłów naszego ego. Kiedy nie ma ego, gdzie będą karmy? Kiedy nie ma tego, który wszystko robi, wykonawca
jest skończony, kto wtedy będzie robił karmy, kto będzie brał na siebie ciężar karmy? Widzicie, to jest tak, jakby była organizacja,
i ona mówi: "Mamy takie aktywa i takie długi, taki jest nasz stan". Ale kiedy ta organizacja, czy ten związek znika, wtedy na kim
ciąży dług? W ten sam sposób, wy jako wasze ego znikacie i nie ma już efektów karmy - wszystko jest skończone. To było kiedy
Pan Ego tam był. Kiedy nie ma Pana Ego, razem z nim znika cały ciężar odpowiedzialności. Staliśmy się teraz czymś innym.
Staliśmy się samym sobą, Atmą [Duszą]. A kiedy stajemy się Atmą, jesteśmy zjednoczeni z Uniwersalną Jaźnią, i Ona sprawia, że
robimy to wszystko. Tak jak moje palce nie mają ego, że coś nimi robię i dotykam mojego kciuka, bo to jest część tego ciała.
Nasz nos nie ma ego, bo robi coś specjalnego - czyli oddychanie. Mówimy "oddycham", nie mówimy "ten nos oddycha". Ani nos
tak nie mówi ani te usta, którymi jemy jedzenie, one nigdy nie mówią: "Ja jem z powodu ust". Kiedy jednoczycie się z całością,
wtedy po prostu czujecie, że całość pracuje, a my, jako jej część, pracujemy z nią; a całe poczucie odpowiedzialności się
skończyło. Dzisiaj jest mały wykład o ego, ponieważ czułam, że powinnam wam powiedzieć, że jeśli chodzi o obudzenie
Kundalini na Zachodzie, to jak dotąd, cały czas mieliśmy ten problem z ego. Również z superego; ci, którzy chodzili do
fałszywych guru byli opętani przez swoich guru. Bo w społeczeństwie zorientowanym na ego, to jest odbierane z ulgą. Bo koń
galopował i wy musieliście siedzieć na koniu. I ktoś inny przychodzi i mówi: "No dobrze, przywiążę ciebie do brzucha konia a
sam usiądę na koniu". To jest właśnie to opętanie. Więc wy czujecie ulgę, oddychacie z ulgą: bo w końcu nie musicie już
dosiadać konia, nie musicie przeskakiwać przeszkód. A ktoś inny jest teraz jeźdźcem, czujecie, że to nie wasza
odpowiedzialność, że teraz jeździec to robi. Ale po jakimś czasie spędzonym pod brzuchem konia, zaczynacie mieć różnego
rodzaju problemy fizyczne. Bo przy superego macie fizyczne problemy. To dlatego lepiej jest mieć superego niż mieć ego,
ponieważ nie chcecie już więcej mieć fizycznych problemów. Ale kiedy macie ego, nigdy nie macie fizycznych problemów, wasza
fizjologia może się polepszyć; czujecie się bardzo dobrze, na szczycie świata, widzicie. W tym jest największy problem. Ale
macie umysłowe problemy: nie możecie spać, nie przestajecie myśleć, ciągle myślicie jak wariaci, nie możecie przestać myśleć.
Ciągle się spieracie, że to musi być zrobione. Myślicie, że każdy powinien robić waszą pracę, podczas gdy wy jesteście
najważniejszą osobą, która się narodziła. Więc pozostał nam tylko jeden wybór, żeby być w centrum, obserwować swoje ego i
superego. Wszyscy Sahaja yogini, którzy są zrealizowani, muszą obserwować siebie, nie innych. Nie powinniście oczekiwać
niczego od innych, a dla odmiany oczekujcie tylko od samych sobie. Bo przy ego, to właśnie robicie i oczekujecie czegoś od
innych, przy superego robicie rzeczy dla innych. Ale w Samorealizacji emitujecie swojego Ducha jako radość, miłość i piękno.
Niech was wszystkich Bóg błogosławi. Czy mamy zacząć dawanie wibracji i Realizację? Więc prosiłabym, żeby nowi ludzie zdjęli
skarpetki, tak będzie jeszcze lepiej, będzie im wygodniej. Połóżcie obie ręce na ziemi i siądźcie wygodnie. Chyba już rozumiecie,
że to jest wydarzenie. Nie możecie tego wymusić, nie możecie tego wypracować, to musi się wam przydarzyć. A więc w ogóle
nie trzeba się wysilać. To samo działa, zaufajcie temu. Połóżcie ręce w ten sposób, bardzo wygodnie. Nawet dla Sahaja yoginów,
to jest bardzo ważne, żeby ciągle wystawiali się na działanie Boskiej Mocy. I wtedy, kiedy Kundalini przebija ciemiączko,
natychmiast zaczynacie czuć chłodne wibracje na dłoniach. Ale to dzieje się na bardzo różnych poziomach u wielu ludzi. Na
przykład, niektórzy ludzie mogą nawet nie doświadczyć podniesienia Kundalini - tylko niektórzy, bardzo niewielu. U niektórych
Kundalini podnosi się do połowy i ponownie opada. U niektórych zatrzymuje się na różnych czakrach, w tych ośrodkach, które
nie są w porządku. Niektórzy ludzie mogą mieć jakiś fizyczny problem i mogą czuć, jak wychodzi z nich trochę gorąca.
Szczególnie, jeśli macie problem z wątrobą, dużo gorąca tam się zbiera i to gorąco wychodzi z ciała. A niektórym ludziom robi
się bardzo zimno. Obie rzeczy nie są w porządku, powinno się być pośrodku. Jeśli zaczynacie odczuwać chłód na dłoniach to
jest absolutnie w porządku. Ale powiedzmy, że czujecie gorąco na dłoni, to nie szkodzi, możecie to po prostu odrzucić i to się
wypracuje. Jeśli powieki wam drgają przy zamkniętych oczach, wtedy proszę otwórzcie oczy. Kundalini podnosi się u
wszystkich, to działa u wszystkich; tylko różne są reakcje w osobie, która tego doświadcza. Jeśli nie ma reakcji, albo jeśli
Kundalini się nie podnosi, nie ma co źle się czuć czy dyskutować na ten temat. Jeśli mogłabym to zrobić poprzez dyskusje,
wzięłabym was do sądu, żeby się spierać. Ale widzicie, nie mogę tego zrobić poprzez argumenty - to musi się w was wydarzyć.
Pragnę, żeby to się wydarzyło, tak samo wy powinniście pragnąć, żeby wam się to przydarzyło. To nie podlega dyskusji, widzicie,
to się dzieje. Jak można dyskutować na temat wykiełkowania nasionka? Jeśli nie wykiełkuje, nie możecie się z nim spierać,
prawda? Musi samo wykiełkować. To jest takie proste. Jeśli nie wykiełkuje, musi coś być nie w porządku, prawda? Potem ci
ludzie, którzy są zrealizowani i o tym wiedzą, ci, którzy mają Shri Vidya [Świętą Wiedzę] i wiedzą jak to robić, oni podnoszą wasze
Kundalini, zawiązują je i tak dalej. Ale nawet wtedy, ludzie mają obiekcje. Nie mają nic przeciwko rozbieraniu się do naga i

tańczeniu, i robieniu różnych bezsensownych rzeczy, ale jeśli ktoś podnosi Kundalini i zawiązuje je, to im się nie podoba. Nie ma
co się bać Kundalini. Ktoś mi powiedział, że Anglicy bardzo się boją słowa 'Kundalini'. Myślę, że niektórzy Anglicy, którzy
pojechali do Indii, próbowali dojść do tego tylnymi drzwiami i spotykali wszelkiego rodzaju okropnych ludzi, którzy nie mieli
żadnego prawa mówić o Kundalini, którzy nie byli świętymi ludźmi, to byli niewuprawnieni ludzie: oczywiście, że wtedy ludzie
mieli bardzo złe doświadczenia z Kundalini. To jest tak, jakby jakiś wieśniak przyszedł i włożył palce do gniazdka elektrycznego i
powiedział, że elektryczność jest okropnym doświadczeniem. W taki sam sposób to mogło przydarzyć się wielu ludziom, ale nie
ma się czego bać. To bardzo dobrze działa i daje wam to, o co prosicie. Ona [Kundalini] jest waszą Matką, waszą Wieczną
Matką. Ona kocha was bardziej niż ktokolwiek może kochać. Ona nie będzie wam sprawiać żadnego kłopotu. Ona po prostu
czeka, żeby dać wam ponowne narodzenie. Więc już nie ma się czego bać. Również co do guru, nie powinniście się ze Mną
kłócić. Jeśli wasz guru jest w porządku, sama napiszę do niego miły list. Ale jeśli on nie jest w porządku, jeśli zrujnował wasze
Kundalini, waszą Agnyę, wasze czakry, wtedy muszę wam powiedzieć, że coś jest z tym facetem nie w porządku, bo sami tego
nie wiecie. Powiedzmy, że policjant przychodzi do waszego domu i mówi, że był w waszym domu włamywacz. Czy jesteście źli
na policjanta? Tak samo nie powinniście być źli na Mnie, ponieważ jeśli wasz guru jest prawdziwym guru, satguru, uwielbiałabym
tego człowieka, byłabym szczęśliwa; ale jeszcze się z tym nie spotkałam - jest ich bardzo niewielu, bardzo, bardzo niewielu. A
więc po co utożsamiać się ze swoim guru? On nigdy nie dał wam żadnych mocy, popisywał się tylko swoimi mocami, i obiecywał
wam, że dzisiaj staniecie się żabą, jutro staniecie się ptakiem a trzeciego dnia staniecie się rybą, a potem amebą. Przypuszczam,
że skończycie jako ameba! [komentarz yoginki] Albo ona tak mówi, inna rzecz, którą wam powiedzą: jeśli nic wam nie dają, to
zabierają wam wszystkie pieniądze i mówią, że musicie się odwiązać od pieniędzy, od rodziny, "przyślij mi swoją żonę, ja się nią
zaopiekuję a ty się zdystansuj. Daj mi wszystkie swoje pieniądze, wszystko" - tak ona mówi. I wtedy mówicie: "Dałem ci wszystko
i ciągle nic nie dostałem". Wtedy oni powiedzą: “Lepiej jedźcie w Himalaje. Oto jest przyczyna, musicie pojechać w Himalaje.
Dajcie mi swój piękny dom, będę tu sobie mieszkał. Dajcie mi wszystkie pieniądze, które macie, i pojedźcie w Himalaje. Lepiej
będzie, jeśli nie będziecie żonaci, lepiej się rozwiedźcie. Widzicie, ona tylko stoi wam na drodze". I wysyła was w Himalaje,
żebyście tam umarli z zimna. [dalszy komentarz yoginki] Ona mówi: "Gdzie jest osoba nieskazitelna? … Mówi: "Pomiędzy
dziesiątkami tysięcy, Ty jesteś jedyna". Nie - nawet jeśli oni nie są czyści, nie powinni być tak złowrodzy. Wy jesteście o wiele
lepszymi ludźmi niż oni, bo nie jesteście zrealizowani i nie propagujecie niczego, nie wygłaszacie kazań. Oni nie są zrealizowani i
nie mają żadnego upoważnienia. Wywiesili swoje flagi i zbierają pieniądze. Zbieracze pieniędzy. No dobrze, jeszcze raz
wyciągnijcie ręce w moim kierunku. Zdejmijcie skarpetki. Teraz dobrze. Postawcie tak swoje stopy, połóżcie tak ręce. Zamknijcie
oczy, proszę zamknijcie oczy. Teraz, pierwsza rzecz, która się wydarza to to, że jeśli obserwujecie swoje myśli, to nie ma myśli.
To oznacza, że przekroczyliście Agnyę. (Sahaja yogini muszą utworzyć łańcuch). Złapcie się wszyscy za ręce, wszyscy
trzymajcie się za ręce. Nie wy, nie - ci ludzie, którzy są już zrealizowani. Po prostu trzymajcie się za ręce, to wszystko. Połóżcie
ręce w ten sposób, tak. Zamknijcie wszyscy oczy. Proszę, zamknijcie oczy. Czujecie chłodny powiew na dłoniach? Nie. Tak,
zamknijcie oczy, to zadziała. To musi działać, o to chodzi. To się wydarzy, tylko niczym się nie martwcie. Myślę, że niektórzy
Sahaja yogini czują więcej po prawej stronie, mniej po lewej stronie. W tej sytuacji, powinni wyciągnąć lewą rękę w moją stronę i
prawą rękę do góry. Czujecie coś? Gorąco. To jest w porządku. (...) Trzymajcie prosto, prosto szyję. Trzymajcie ją prosto. Nie tak,
odwrotnie, po prostu trzymaj szyję prosto (...), po prostu tak, jak normalnie siedzisz. Ci, którzy przyszli po raz pierwszy, ci, którzy
czują chłodny powiew, podnieście ręce do góry. Na dłoni. Jeśli czujecie chłodny powiew na dłoni. Dobrze. Na obu dłoniach?
Bardzo dobrze. Proszę, opuśćcie ręce. Lewa, lewa, prawa nie tak bardzo. Problem jest z prawą dłonią, co to za problem? Czy to
jest prawa dłoń? W porządku, gdzie jest twój ojciec? (W Indiach) Czy często do niego piszesz? Nie? Obiecaj Mi teraz, że
pójdziesz i napiszesz do niego list. W porządku? Po prostu obiecaj. Połóż tutaj lewą rękę, tak, a teraz obiecaj, skieruj prawą rękę
w moją stronę. Co to są za pierścionki, które nosisz? Lepiej je zdejmij, to jest lepszy pomysł. Na razie je zdejmij. Także twój kala,
wyjmij go na chwilę. Tylko na pięć minut. Czujesz jakiś chłód na dłoni? Nic jak dotąd? A pan tutaj, czuje pan chłód? Tylko tutaj,
nie na palcach. To zadziała, to się wypracuje. Co mu się blokuje? Tylko spójrzmy. Powiedz Mi. Vishuddhi. Palisz coś? Vishuddhi
bardzo się blokuje. Czy możesz teraz wyjąć? Nie, jest w porządku, zapomnij o tym. Zapomnij teraz, zobaczmy. W porządku, jest
w porządku (hindi). To także? Accha. Lepiej to odetnij. Dobrze, skieruj ręce w moją stronę. Połóż swoją rękę, lewą rękę, tutaj. Od
kiedy masz ten skurcz? Od czasu, kiedy przyjechałeś do tego kraju? W porządku, po prostu uciśnij to w taki sposób. Czy wciąż
jest problem z Vishuddhi? Marcus, podejdź tu, przyjdź. Po prostu popracuj nad jego Vishuddhi. To jest Agnya i to jest to. Czy
byłeś u jakiegoś guru albo kogoś takiego? (Tylko Vishuddhi tutaj… Vishudhhi) Nie? Do tego, ale nie do guru jako takiego. Ona jest
świetna, mówię ci, uczyła mnie, mówiła mi, że Nabhi blokuje się po obu stronach. A co na temat (...) jakie czakry się blokują?
Byłeś u jakiegoś guru? U nikogo. Paliłeś? Ty również palisz. Wszystko w porządku? Czujesz chłodny powiew na dłoni? Jesteś
zrelaksowany? Nie otwierajcie oczu, to jest najlepsza rzecz jaka może się komuś przytrafić, po prostu miejcie zamknięte oczy. A

co z tobą? Czujesz teraz na obu dłoniach? Na obu dłoniach? Świetnie. Dobrze. Jak masz na imię? Proszę, podaj swoje imię?
Nick. Z jakiego jesteś kraju ? Z Cypru. Z Cypru oczywiście (mówi coś niezrozumiałego) A ta pani z jakiego kraju pochodzi? Z
Anglii. Świetnie. Z której części? Essex Bardzo dobrze. Wierzę, że nigdy nie poszłaś do żadnego guru. To dobrze. Więc, czym się
zajmujesz? Jesteś gospodynią domową? Pani: jestem psychologiem Muszę powiedzieć, że utrzymałaś się w bardzo dobrym
stanie. Zazwyczaj, gdy przychodzą tu psycholodzy, mam z nimi spory problem. Oni sami cierpią z powodu problemów
psychologicznych. (Do dziecka) Tak, podejdź tu, chodź, chodź, podejdź do mnie. Pozwól mu poczuć czakry, które się blokują.
Czujesz się teraz lepiej? Jeszcze nie. Vishuddhi... Wszystko w porządku? Freddy? Masz to? Dobrze. Co to jest? Lewa. Chodzisz
do jakiegoś guru? Do żadnego. Ty również palisz? Nie dużo. Połóż tam ręce i jedna dłoń otwarta na zewnątrz, po prostu zobacz.
Jedna dłoń na zewnątrz, w ten sposób. Dobrze. (Hindi) Lepiej. Vishuddhi jest okropne. Dobrze. Czujesz się teraz lepiej?
Zacząłem. Mam to. Teraz lepiej? Poprawia się. Tak. To się wypracuje, to się wypracuje. Co paliłeś? Coś złego? Hashish. (...) On
czuje wibracje (...) Agnya. Nabhi. Lewe. Teraz, jak jest? Jak się ma twój brat Mark? Czy on jest teraz zbyt zajęty? To w porządku.
Lepiej. Jak oceniasz pana siedzącego przed tobą, zobaczmy, tutaj. I panią tam. Oni są w porządku. Mieszkasz w Londynie?
Essex Przyjechałaś dziś aż z Essex? Och, rozumiem. Na tym uniwersytecie w Londnie? Och, rozumiem, rozumiem. Teraz, czy jest
lepiej? Ten pan, czy lepiej się pan teraz czuje? Cokolwiek, nic. Wciąż ciepło W porządku, niech to przejdzie. A co z nim? Teraz
znacznie lepiej. W porządku, dobrze. Po prostu go zobacz, spróbuj. Wciąż lewe Vishuddhi. Lewe, tutaj jest lewe. Muszę ci
powiedzieć, że pomagałeś Mi najbardziej ze wszystkich. Więc przyprowadźcie ze sobą również przyjaciół. A co z nią? On czuje
prawe serce, pomóż mu. (yogin: Lewy Shadhistan) Idź i poproś go, żeby zadał pytanie dotyczące Shri Ramy. Czy są tutaj nowi
ludzie? Czy oni otrzymali Realizację? Ciepło. Przekładaj z lewej do prawej, będziesz w porządku. Kto przyjdzie, kto... Czy ci dwaj
nie są Zrealizowanymi Duszami? Więc oni muszą, muszą przyjść tutaj i zobaczyć, widzicie, chodźcie i zobaczcie to tutaj,
chodźcie. Jeden i drugi, chodźcie. Przyjdźcie, przyjdźcie. Podejdźcie teraz, zróbcie wysiłek, podejdźcie, wysilcie się. Przede
wszystkim ten pan. W porządku, spróbuj na niej. Ona również paliła haszysz, więc lepiej spróbuj na kimś innym. Teraz tego nie
robisz. A co z tobą? Podejdź. Co jest… Don, pozwól tym ludziom pracować nad tobą. Podejdź, ty, podejdź tutaj. Bądź ostrożny
Don. Pracuj nad nią, nad tymi ludźmi, którzy nie palili haszyszu. Marcus palił haszysz. Och, rozumiem, więc paliłeś papierosy?
Ach, ty także. Papierosy i haszysz. Co jeszcze? Czy to wszystko? Nie, paliłeś papierosy i haszysz. Paliłeś oba. [Paliłeś] oba także
dzisiaj, zaraz przed przyjściem tutaj. Nieustannie. W porządku, przerzucaj mu z lewej na prawą, wszyscy, podejdźcie. Będziesz w
porządku. Pewnego dnia sam się zorientujesz, że zupełnie nie chcesz palić. Będziesz się sobą cieszyć (...) Wejdziesz wyżej, do
tego miejsca. (Yogin mówi, że ojciec poszukiwaczki zmarł) Powiedz jej, żeby powiedziała ojcu… Ona musi powiedzieć ojcu, że
nie musi się o nią martwić. Zadałeś pytanie? Czy teraz jest lepiej? Słabo czuje na dłoniach. W porządku. Usiądź W porządku,
tylko podejdź, dobrze? (Hindi, później prawdopodobnie do dziecka) Usiądź, usiądź, usiądź, usiądź. Tak? Dobrze. Teraz lepiej?
Potrzyj teraz moją stopę. Teraz zobaczmy. Tak, pocieraj ją. Pocieraj mocno. Pocieraj mocno. Mocno. Palcami. Mocno. Ty także.
Naciśnij obiema dłońmi, naciśnij obiema dłońmi. Void jest zablokowany, Void blokuje się - lewy Void. Ach! Jesteś teraz
zrelaksowany? (poszukiwacz mówi, że tak) (Poszukiwacz mówi, że jest nieufny) Jesteś podejrzliwy? (Poszukiwacz: I
przestraszony) Podejrzliwy i..? (Poszukiwacz: I przestraszony) Shri Mataji: Kogo się boisz? (Poszukiwacz: Ciebie) Mnie?
Dlaczego? Nie jestem taka zła jak haszysz. Dlaczego się Mnie boisz? (Poszukiwacz: Miałem innego guru) Kim on jest?
(Maharaji) Kim jest Maharaji… Nie byłeś wobec niego podejrzliwy? (Jestem podejrzliwy i jestem ponad tym) To dobrze, to
dobrze, bardzo dobrze. (Dobrze jest być podejrzliwym wobec wszystkich) Nie, nie. Musisz wiedzieć, kto jest dobry a kto nie. Jeśli
jesteś wrażliwy, poznasz siebie. To, czego oczekujesz, to otrzymanie swoich własnych mocy, czy nie jest tak? To powinno ci
pomóc w staniu się sobą - a nie te wszystkie inne sztuczki, które dają ci doświadczenie i to i tamto. Musisz stać się sobą.
Nieprawdaż? Tak jak powiedzieli wszyscy inni. Nie ma co być podejrzliwym. Nie wzięłam od ciebie żadnych pieniędzy, niczego.
Niczego tutaj nie sprzedaję. Widzisz? W porządku? Prosicie teraz o coś wielkiego, o Samorealizację, o której mówiłam, bez
doświadczeń, to jest Samorealizacja. Tak? Teraz wcieraj to w Void, tutaj. Czy jest z nią teraz lepiej? Agnya? Ona mówiła, że nigdy
nie była u guru. Robiłaś też pranayamę? Pranayamę? Oddychanie (Oddychanie, tak) (Do dziecka) Tylko zobacz, tylko zobacz! Czy
on jest w porządku? Naprawdę? Gdzie jest problem? Podejdź, podejdź, powiedz mi. (Sahaja yogin: blok na Sahasrarze)
Powiedział, że wątpię. Podejrzliwa. (Yogin: Sahasrara, serce) Serce również. Wstrzymaj oddech. Dobrze. Ponownie wstrzymaj
oddech, wstrzymaj oddech. (Yogin: Sushumna ma dziurę.... Nie płynie) Dziurę? Jak długo byłeś jego uczniem? (Poszukiwacz:
Przez pięć lat) A co od niego dostałeś? Co dostałeś od niego? Nic. Nigdy mu nie ufałem, wciąż nie do końca mu ufam. Nie ufasz
mu. (Nie, ponieważ nie wiem, czy nie wyrządził jakiejś krzywdy i nie wiem, czy teraz jej nie wyrządza) On nie mówił niczego na
temat haszyszu i papierosów, a ty który... (Tak, mówił, że nie powinienem, nie paliłam od czasu, gdy zacząłem go czcić po raz
pierwszy) Teraz zacząłeś palić po tym, jak stałeś się jego wyznawcą. To jest osiągnięcie. Jeśli odnalazłeś siebie, to cieszysz się
sobą tak bardzo, prawda? Tak, że nie uciekasz od siebie, mimimum z minimum, to ci się powinno przytrafić. (Yogin:

Mooladhara… I jego Kundalini się nie rusza) Nie rusza? (Nie, nie mogę poczuć żadnego ruchu, przykro mi) Rozumiem. To
Raktabija…..

1979-1118, Wykład (fragment)
View online.
Disintegration
Druga kwestia jest taka: zawsze mówię, że z powodu naszego ego jesteśmy bardzo zdezintegrowani. Jesteśmy tak
zdezintegrowani, że połączenie z Boskością nigdy nie jest należycie ustabilizowane.
Tak jak mówię, że gdy instrument ( przez który mówię), podzielony jest na pięć części i te pięć części walczy ze sobą, to wy nic
nie możecie otrzymać zrobionego poprzez ten instrument podłączony do głównej sieci. W ten sam sposób, jeśli wy pozostajecie
wciąż zdezintegrowani, nie możecie otrzymać tego połączenia.Na przykład, zobaczcie, ludzie przychodzą tutaj, do Sahaja Yogi,
ale mają inne zainteresowania, inne priorytety i inne rzeczy, które są bardzo ważne dla nich. Cały czas, marnują czas na to, a
potem powiedzą: " Matko, nie robimy żadnych postępów w Sahaja Yodze".
Jeśli zdecydujecie, jak to on powiedział (Mr. Venugopalan) do was: "Przede wszystkim musimy robić Sahaja Yogę, inne rzeczy
są na drugim miejscu", wówczas tylko wtedy Sahaja Yoga może się w was naprawdę ugruntować. Będziemy mieć trochę Sahaja
Yoginów na bardzo wysokim poziomie, wiem to, i trochę na miernym poziomie, niektórzy będą kompletnie nieużyteczni, a część
zostanie absolutnie wyrzucona.
Mamy wszystkie typy, to również wiem. Teraz decyzja należy do was, gdzie wy przyjdziecie? Jak daleko pójdziecie? Jeśli macie
zamiar marnować swój czas na myślenie o innych Sahaja Yoginach lub o małych i trywialnych rzeczach, wówczas wasza
dezintegracja będzie się powiększać, jeszcze bardziej oddzielicie się, ponieważ ta cała decyzja zostały podjęta przez wasze ego:
"Nie lubię tego". "Nie lubię tamtego", "Nie widzę tego". Gdybyście jakoś mogli ujrzeć jak to ego pracuje, pozbylibyście się go, i to
jest jedna rzecz, którą należy zrobić. Nie walczyć z nim, ja nigdy nie mówię, "aby walczyć z ego, ale oddać go". To jest jedyny
sposób, żeby ego odeszło.
MEDYTACJA ZE SHRI MATAJI. JAK WYJŚĆ POZA EGO
Po pierwsze przed medytowaniem, w waszych sercach, lub, powinniście spojrzeć w wasze serca, i tam powinniście umieścić
swojego Guru, w jego rdzeniu. Po ustabilizowaniu w sercu, musicie pokłonić się temu z oddaniem i poświeceniem. Teraz
cokolwiek zrobicie swoim umysłem, po Realizacji, nie jest wyobraźnią, ponieważ teraz wasz umysł i wasza wyobraźnia są
oświecone.
Następnie wyobraźcie sobie siebie, pokornych, u stóp waszego Guru i poproście o odpowiednie usposobienie niezbędne do
medytacji lub odpowiednią atmosferę. Medytacja ma miejsce wtedy, jeśli jesteście jednym z Boskością. Teraz, gdy przychodzą
myśli, najpierw musicie powiedzieć pierwszą Mantrę oczywiście. I wtedy obserwujcie siebie w środku.
Także musicie powiedzieć Mantrę do Shri Ganeshy, to pomoże niektórym ludziom. Wtedy ponownie obserwujcie siebie
wewnątrz i zobaczcie co jest największą przeszkodą dla was . Najpierw myśli, dla myśli musicie powiedzieć mantrę do
Shri Nirvichara : “Twameva sakshat Nirvichaar sakshat Shri Mataji Nirmala Devi namoh namaha.” Powinniście to powiedzieć trzy
razy.
Teraz przechodzimy do problemu waszego ego, ponieważ, widzicie, myśli się uspokoiły, nie ma wątpliwości, ale wciąż jest ucisk
na głowie.
Jeśli to jest ego, powiedzcie: “Twameva sakshat Mahatahamkaara”
mahat - oznacza wielkie, ahamkara - znaczy ego.
“sakshat Shri Mataji Nirmala Devi namoh namaha.” Powiedzcie trzy razy.
Teraz , nawet jeśli teraz czujecie, że ego wciąż tam jest, musicie unieść waszą lewą stronę, żeby pchnąć to z powrotem do
prawej strony, swoją ręką. Jedna ręka w stronę fotografii. Pchnijcie waszą lewą stronę wyżej, a prawą niżej, tak, żeby ego i
superego były w równowadze. Zróbcie to siedem razy. Spróbujcie poczuć, jak czujecie się wewnątrz. Teraz podnieście swoją
Kundalini i nad głową zawiążcie. Ponownie unieście Kundalini i zawiążcie. I ponownie unieście Kundalini i zawiążcie nad głową.
teraz powinniście powiedzieć mantrę do Shri Sahasrara - trzy razy.

Teraz rozszerzyło się, widzicie. Ponownie możecie otworzyć swoją Sahasrarę tak samo. Po prostu ściągnijcie to ponownie i
zobaczycie, że stacjonujecie tam. Kiedy to zostanie zrobione, wchodzicie w medytację.
To jest tak oczyszczenie, nazywa się to : Nyasa. Teraz, gdy znajdziecie kolejną przeszkodę, możecie także powiedzieć, gdy
macie problem Mahakali, możecie powiedzieć tę mantrę. Oczyśćcie to i usiądźcie do medytacji. każdą indywidualną rzecz
możecie wyjąć. jak np. macie problem z ego, jeśli czujecie, że powinniście rozpocząć z Mahatahamkara. To jest to czego
musicie się dowiedzieć, jaki jest problem? Gdzie zatrzymuje się Kundalini? Możecie to w sobie poczuć.
Niektórzy mogą nie poczuć. Jeśli nie czujecie, poczujecie na swych palcach. Jeśli nie czujecie w sobie, poczujecie na palcach,
możecie to poczuć.

1979-1202, Guru Puja, Deklaracja Shri Mataji
View online.
Guru Puja, Deklaracja Shri Mataji, 12.1979, Londyn, Wielka Brytania
Miesiąc temu powiedziałam Rustomowi, że musicie zorganizować puję w tę niedzielę.
To jest dzień pełni księżyca, a on zapytał Mnie, jak powinniście nazwać tę puję, czy to jest Guru Puja czy Puja do Mahalakshmi,
czy do Ganeshy. Powiedziałam mu, że to jest Puja do Guru.
I zapytał Mnie później, o wiele później - kiedy jechałam do Indii - dlaczego by nie zorganizować tu również Pujy na Boże
Narodzenie?
Dzisiaj jest bardzo, bardzo ważny dzień. Ponieważ dawno temu, kiedy Chrystus był dzieckiem, czytał święte pisma i ogłosił
wszystkim, że On jest tym, który zstąpił – inkarnacją Zbawiciela. Oni wierzyli w nadejście Zbawiciela. Tego dnia, dawno temu, w
niedzielę, On powiedział, ogłosił, że jest Zbawicielem. To dlatego dzisiaj jest niedziela adwentowa. Jego życie trwało bardzo…
bardzo, bardzo krótko, więc w bardzo młodym wieku musiał ogłosić, że jest tym, który został zesłany. Godne uwagi jest to, że
przedtem żadna z inkarnacji nie powiedziała publicznie, że jest inkarnacją.
Rama oczywiście zapomniał, że jest inkarnacją. Właściwie, zmusił się, żeby zapomnieć, zastosował swoją mayę na samym
sobie, aby stać się kompletną istotą ludzką – Maryada Purushottama, a Shri Krishna również powiedział tylko jednej osobie,
Arjunie, tuż przed rozpoczęciem wojny.
Abraham nigdy nie powiedział, że jest boską inkarnacją, chociaż był inkarnacją Pramistrza.
Sam Dattatreya także nigdy nie powiedział, że jest inkarnacją Pramistrza. Ze wszystkimi trzema mocami, działając poprzez
niewinność, przybył na Ziemię, żeby być przewodnikiem.
Mojżesz nigdy nie powiedział, że… chociaż wiedziano, że był kimś wielkim, bo przezwyciężył Przyrodę, ale sam nigdy nie
powiedział, że jest inkarnacją. W czasach Chrystusa, czuło się, że trzeba było to powiedzieć, bo inaczej ludzie by nie zrozumieli.
Jeśliby wówczas rozpoznali Chrystusa, nie byłoby problemu. Jednakże istoty ludzkie musiały jeszcze bardziej się rozwinąć. Ktoś
musiał przekroczyć Agnyę w Viracie, aby przejść przez te drzwi.
To dlatego Chrystus przybył na tę Ziemię Najbardziej zaskakujące, że na tym Drzewie Życia, gdzie z korzeni wychodzi pień, z pnia
wychodzą gałęzie, z gałęzi wychodzą liście i kwiaty, które kwitną na tym samym drzewie; to ci, którzy znają korzenie, nie chcą
poznać pnia, a ci, którzy znają pień, nie chcą rozpoznać kwiatów. To jest typowo ludzka natura. Nigdy nie mówiłam o sobie.
Ponieważ czułam, że ludzie osiągnęli teraz jeszcze inny wymiar ego. Gorszy nawet niż za czasów Chrystusa.
Możecie za to obwiniać cokolwiek, na przykład Rewolucję Przemysłową, ponieważ odsunęliście się od Natury, możecie to
nazwać jakkolwiek. Jednakże na skutek tego, ludzie stracili cały kontakt z rzeczywistością. Utożsamiali się ze sztucznością i
zaakceptowanie tak wspaniałej rzeczywistości, będzie dla nich niemożliwe, dlatego nigdy nie mówiłam ani słowa o sobie – aż do
czasu, kiedy niektórzy święci zaczęli o Mnie mówić, także niektórzy opętani mówili o Mnie; poza tym ludzie zaczęli zastanawiać
się nad tym, jak następuje ta najtrudniejsza rzecz przebudzenia Kundalini z tak wielką szybkością, w obecności Mataji.
Była w Indiach świątynia, o której nikt nie wiedział, ale odkryto, że statki, które zbliżały się do tego szczególnego miejsca, były
przyciągane do brzegu. Z trudem udawało się je odciągnąć

z powrotem i trzeba było podwójnej siły, żeby przezwyciężyć to

przyciąganie, a nikt nie wiedział, że było tam coś, co tak oddziaływało. Myślano, że coś było nie tak z głębokością morza…
Jednakże niezmiennie działo się tak z wieloma statkami. W końcu postanowiono dowiedzieć się, co się dzieje z tymi statkami.
Dlaczego wszystkie statki nagle były przyciągane do brzegu. Próbowano więc znaleźć przyczynę, po czym znaleziono w dżungli

wielką świątynię, a na szczycie świątyni znajdował się ogromny magnes.
Tak więc, poprzez racjonalne myślenie ludzie dochodzą do wniosku, że Mataji musi być czymś wyjątkowym, ponieważ nigdzie
wcześniej w żadnych świętych pismach nie napisano, że na Ziemię przybyła taka inkarnacja – której samo spojrzenie, nawet
myśl może podnieść Kundalini. Wielu świętych, którzy żyją z dala od tłumów, siedzą w dżunglach, w Himalajach, oni wszyscy o
tym wiedzą. Bo ich uwaga jest w takim punkcie, w którym to rozumieją. Oni rozumieją o wiele więcej niż wy, ponieważ wciąż
jesteście dziećmi świeżo narodzonymi. Oni są dorośli.
Ale dzisiaj jest dzień, kiedy ogłaszam, że jestem Tą, która ma uratować ludzkość.
Ogłaszam, że jestem Tą, która jest Adi Shakti, która jest Matką wszystkich Matek, która jest Pramatką, Shakti, Pragnieniem Boga,
która inkarnowała się na tej Ziemi, aby nadać sens sobie samej, temu Stworzeniu, ludziom. I jestem pewna, że poprzez moją
miłość i cierpliwość oraz moje moce, osiągnę to.
Ja byłam tą, która rodziła się wciąż i wciąż, ale teraz, w swojej kompletnej formie i z pełnymi mocami, przybyłam na tę Ziemię,
nie tylko dla zbawienia ludzi, nie tylko dla ich wyzwolenia, ale po to, aby dać im Królestwo Boże, Radość, Błogość – którymi wasz
Ojciec chce was obdarować.
Te słowa mają być na razie zachowane tylko wśród Sahaja yoginów.
A dzisiaj jest dzień Pujy do Guru, to nie jest moja Puja, ale wasza Puja jako Guru. Namaszczam was wszystkich jako Guru, i
dzisiaj powiem wam, czym was obdarzam i jakie wielkie moce macie już w sobie. Są wśród was ludzie, którzy ciągle jeszcze nie
są w stanie Mnie rozpoznać. Moje oświadczenie to w nich wypracuje – to rozpoznanie. Bez rozpoznania, nie możecie zobaczyć
całej tej sztuki, a nie znając sztuki, nie możecie być pewni siebie, bez pewności siebie nie możecie stać się Guru, bez stania się
Guru, nie możecie pomóc innym, a bez pomagania innym, nie możecie w żaden sposób być szczęśliwi. Przerwanie tego
łańcucha jest bardzo łatwe, ale wy musicie właśnie stopniowo ten łańcuch budować.
To jest to, co macie robić. To jest to, czym wszyscy chcieliście być. Zatem bądźcie pewni siebie, bądźcie radośni, bądźcie
szczęśliwi i wiedzcie, że wszystkie moje moce was ochronią, moja Miłość was odżywi, moja natura napełni was spokojem i
radością.
Niech was Bóg błogosławi.

1979-1210, Boże Narodzenie i jego związek z Panem Jezusem
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Boże Narodzenie i jego związek z Panem Jezusem, 10.12.1979 Caxton Hall, LONDYN (Anglia) Ten dzień jest po to, abyśmy
pamiętali, że Chrystus urodził się na tej Ziemi jako istota ludzka. Przybył na tę Ziemię, a zadanie jakie przed nim stało polegało
na oświeceniu ludzkiej świadomości, z poczuciem zrozumienia, lecz możemy powiedzieć, iż jest to urzeczywistnienie w
świadomości istot ludzkich, że nie są tym ciałem, ale są Duchem. Przesłaniem Chrystusa jest Jego zmartwychwstanie, czyli, że
jesteście swoim Duchem, a nie ciałem. I pokazał poprzez swoje zmartwychwstanie, jak wzniósł się do Królestwa Ducha, którym
był, ponieważ był "Pranavą". On był Brahmą, On był Mahavishnu, jak wam to mówiłam o jego narodzinach. I kiedy On przyszedł
na tę Ziemię, w ciele, jak istota ludzka, chciał pokazać jeszcze jedną rzecz, że Duch nie ma nic wspólnego z pieniędzmi, nie ma
nic wspólnego z władzą. Jest wszechmocny, wszechprzenikający, ale urodził się w stajni, nie w pałacu, ani żadnemu królowi, On
urodził się bardzo zwykłemu człowiekowi, cieśli. Ponieważ jeśli jesteś królem, jak mówimy w Hindi "Badshah", to nie ma nic
większego od ciebie. Czyż nie? To znaczy, że nic nie jest wyżej niż ty, ani też nic nie może cię udekorować, ponieważ
czymkolwiek jesteś, jesteś najwyżej. Wszystkie tak zwane przyziemne rzeczy są tylko jak sucha trawa. Trinavat. Więc położono
Go na sianku. Wielu ludzi czuje się przez to nieszczęśliwymi i jest im bardzo przykro, że Chrystus, ten który przybył, aby nas
uratować, był trzymany w takich warunkach, i dlaczego Bóg nie zapewnił mu niczego lepszego. Ale dla takich ludzi to nie ma
znaczenia, czy leżą na sianie, w stajni, czy w pałacu. Wszystko jest po prostu takie samo, to ich nie dotyka. Oni są tak odwiązani.
I są całkowicie w radości. Są swoimi własnymi mistrzami, nic nie może ich zdominować. Żadna materia nie może ich
zdominować, żaden komfort nie może ich zdominować. Są mistrzami całkowitego komfortu wewnątrz siebie. Osiągnęli
całkowity komfort wewnątrz siebie, są ludźmi usatysfakcjonowanymi. To dlatego są królami, są nazywani królami, nie tymi
królami, którzy uganiają się za przedmiotami, i nie tymi królami, którzy poszukują wygody w życiu. Chodzi Mi o to, że jeśli macie
wygody – to dobrze. Jeśli nie macie – to też dobrze, nie stanowi to żadnej różnicy. Tak wielu ludzi zwłaszcza w Ameryce
Łacińskiej mówiło Mi: "Nie możemy zrozumieć, dlaczego Chrystus urodził się jako biedak". To znowu jest ludzkie pojęcie o Bogu.
Widzicie, oni chcą rozkazywać Bogu: "Masz się urodzić w pałacu królewskim". Nie możecie mu rozkazywać. Mamy swoje własne
pojęcia Boga, "dlaczego miałby być biednym człowiekiem? Dlaczego miałby być bezradny?" On nigdy nie okazywał swojej
bezradności. Był dużo bardziej dynamiczny niż wszyscy wasi królowie i politycy razem wzięci. On nie bał się nikogo. Cokolwiek
musiał powiedzieć, mówił to. On nie bał się ukrzyżowania ani żadnej tak zwanej kary. Widzicie, to tylko istoty ludzkie mają to
fałszywe pojęcie o życiu i dlatego chcą to pojęcie przekładać także na Boga i próbują Jego także nakłonić do przestrzegania
tych pojęć. Bóg nie jest waszym pojęciem. On wcale nie jest pojęciem. Mówienie, że "pojęcie jest ostatecznie pojęciem", jest
także pojęciem. Przekonałam się o tym bardzo niedawno. To jeszcze jeden mit, który ludzie kultywują. Ci, którzy mówią: "Pojęcie
jest pojęciem". W porządku? Mataji mówi: "W porządku". I co z tego? Ale nawet to jest pojęciem, ponieważ pojęcie jest myślą.
Musicie wznieść się ponad myśl, na wyższy poziom do świadomości bez myśli, gdzie jesteście nie w myśli, ale jesteście w
centrum myśli, w tym sensie, że jedna myśl unosi się i opada, i tam jest miejsce pośrodku. Inna myśl wznosi się i opada.
Jesteście w centrum tych myśli, "Vilamba", jak my to nazywamy. Czas, w którym się zatrzymujecie. Wtedy zrozumiecie
Chrystusa. On był tutaj, częściowo oczywiście, żeby nas uratować, ponieważ On miał wiele aspektów. Powinnam powiedzieć, że
nie tylko po to, aby uratować ludzkie istoty On przybył na tę Ziemię. Było o wiele więcej aspektów. Jest tak, iż ludzkie istoty
żądają, że muszą być uratowane, dlaczego? Nie muszą. To znaczy, jeśli spojrzycie z perspektywy Boga, to dlaczego wszyscy oni
mieliby być uratowani? Co oni zrobili dla Boga? Jak możecie wymagać od Boga, że powinien nas uratować? Możecie? Nie
możecie o to prosić. On przybył, aby utworzyć przejście, jak to widzicie tutaj, pomiędzy Vishuddhi i Sahastrarą, tę Agnyę. On
narodził się w Pierwotnej Istocie, Virata, aby otworzyć te drzwi. W ewolucji każda inkarnacja przybywała na tę Ziemię, aby
otworzyć konkretne drzwi wewnątrz nas i utworzyć to otwarcie, albo oświecenie w naszej świadomości. Więc Chrystus przybył
dokładnie, żeby otworzyć te malutkie drzwiczki, które są zawężone przez nasze ego i superego. Ego i superego są dwoma
produktami ubocznymi naszego procesu myślenia. Jedno [jest produktem] myśli o przeszłości, a drugie myśli o przyszłości. On
przybył, aby utworzyć tę przerwę, przekroczyć tę przerwę i w ten sposób poświęcił siebie, swoje ciało. Dla was to wielka rzecz;
wyrzuty sumienia i żal. Ale nie dla takich ludzi. To jest przedstawienie, w którym muszą grać pewne role. To dlatego nie
rozumiem, czemu pokazujecie Go jako żałosną chudzinę. On nigdy nie był żałosny. Tacy ludzie nigdy nie mogą być żałośni, tak
jak jesteście wy. To jest jeszcze jedno pojęcie, że powinien być mizerniutki, wychudzony, wygłodzony, ze sterczącymi kośćmi,
można policzyć jedną po drugiej, okropne, mówię wam. Od dzieciństwa, aż do swojej śmierci był radosną osobą. On był
szczęściem, On był radością, aby was wszystkich uszczęśliwić, by dać wam światło szczęścia przez oświecenie waszego źródła

radości, którym jest wasz Duch w waszych sercach. On przybył na tę Ziemię, nie tylko po to, by was uratować, ale przede
wszystkim, by dać wam szczęście, dać wam radość, ponieważ ludzkie istoty w swojej ignorancji, w swojej głupocie,
niepotrzebnie katują się i niszczą samych siebie. Nikt was nie prosił, żebyście chodzili do pubów, pakowali się w kłopoty. Nikt
was nie prosił, żebyście chodzili na wyścigi i stawali się bankrutami. Nikt was nie prosił, żebyście chodzili do okropnych guru i
pakowali się w kłopoty. Ale wy szukacie swojej destrukcji od rana do wieczora. Wtedy On przychodzi, jak poranny kwiat, aby was
uszczęśliwić. Na początek, by was uszczęśliwić, dać wam radość. Spójrzcie na jakiekolwiek dziecko. Wiem przynajmniej po
sobie, nie wiem o tych zabawnych ludziach tutaj. Chodzi Mi o to, że dla nich kwiaty też wyglądają jak ciernie. To znaczy, nie
wiem, jak oni sobie radzą. Ale widzicie gdziekolwiek dziecko, jakiekolwiek dziecko, ono daje tyle radości. To jest dziecko
Boskości, które przyszło na tę Ziemię jako dziecko, ono daje najwięcej radości, i dlatego Boże Narodzenie dla nas wszystkich, dla
całego Wszechświata, powinno być świętem wielkiej radości. Ponieważ On przyniósł nam światło, dzięki któremu możemy
zobaczyć, że istnieje ktoś nazywany Bogiem, jest ktoś, kto zamierza usunąć tę ignorancję. To był pierwszy początek. Więc dla
nas niezbędne jest, abyście byli radośni, szczęśliwi i zrelaksowani; żeby nie brać niczego tak na poważnie, jak to robimy,
ponieważ Boskie życie nie czyni was poważnymi, ponieważ to wszystko jest grą. To jest maya. Widziałam we wszystkich
rytuałach, jakie ludzie odprawiają, u wszystkich tak zwanych religijnych ludzi, że oni są zbyt poważni, żeby być religijnymi. Osoba
religijna tryska śmiechem. Nie wie, jak ukryć swoją radość i nie wie, jak kontrolować swój śmiech, kiedy widzi ludzi niepotrzebnie
poważnych. Chodzi Mi o to, że nikt nie jest martwy. Sposób, w jaki ludzie to mówią, jest taki, że czasami aż nie wiesz co masz ze
sobą zrobić. Po prostu nie możecie tego kontrolować. Na tym świecie nie ma dla osoby takiej jak Chrystus niczego, przez co
można by się czuć smutnym. Jeśli naprawdę w Niego wierzycie, to w pierwszej kolejności, proszę, porzućcie smutek, dąsanie
się, siedzenie i stawanie się ponurym, nierozmawianie z nikim, koniec z cichymi nudziarzami. To nie jest sposób patrzenia na
Chrystusa, spójrzcie, jak On wyszedł i mówił do wielu. Jak On otworzył swoje serce na wszystkich ludzi wokół i jak starał się dać
im szczęście. On powiedział, że macie się narodzić ponownie, tj. On musiał wykonać tę pracę i że czasami musicie to otrzymać.
On obiecał, że musicie narodzić się ponownie. Chrystus musi się narodzić wewnątrz nas. Nie wiem, co z tego rozumieją
chrześcijanie. Jak stajecie się "narodzeni ponownie"? Nie poprzez rytuał chrztu. Ktoś przychodzący z uczelni teologicznej nie
może uczynić was chrześcijanami. Podobnie u nas w Indiach, mamy kilku opłacanych Braminów, jak wy tutaj macie opłacanych
ludzi, widzicie. Cały dzień oni będą jedli, pili i będą się weselić, a wieczorem przyjdą odprawić modły i wygłaszać kazanie, taki to
rodzaj ludzi. Musicie być osobą upoważnioną przez Boga. Dopóki nie jesteście upoważnieni przez Boga, nie możecie dawać
radości. To dlatego widziałam wszystkich tych ludzi. Tak zwani mędrcy i wielcy kapłani, wszyscy oni są tak poważni, ponieważ
nie są upoważnieni przez Boga. Nawet w dzień Bożego Narodzenia, jeśli ktoś przyjedzie z wioski, może pomyśleć, że odbywa się
jakiś pogrzeb. A po pogrzebie oni idą do domu. Jak świętujecie? Z szampanem, a po prawdziwym pogrzebie oni świętują... Nie
wiem dlaczego, ale oni piją szampana. Jak możecie świętować Boże Narodzenie obrażając Go? On przybył, aby oświecić waszą
świadomość, ponieważ szanował waszą świadomość, punkt, jaki osiągnęła. Ale wy próbujecie zepchnąć ją w dół. Czy to jest
sposób na zrozumienie Go? On obiecał, że macie być ochrzczeni, macie narodzić się ponownie i teraz w Sahaja Yodze ta
obietnica jest spełniana. Więc bądźcie radośni, ponieważ tutaj w czakrze Agnya ponownie rodzi się Chrystus wewnątrz was i On
tam jest, i wiecie, że możecie zawsze poprosić Go o pomoc. Ale główną rzeczą, jaką każdy musi zrozumieć jest to, że nadszedł
czas, abyście otrzymali wszystko to, co było obiecane w świętych księgach, nie tylko w Biblii, ale we wszystkich księgach na
całym świecie. Dziś nadszedł czas, w którym macie się stać chrześcijanami, braminami, pirami, jedynie poprzez obudzenie
waszej Kundalini. Nie ma innego sposobu. I wasz Sąd Ostateczny także jest teraz. Tylko poprzez obudzenie waszej Kundalini,
Bóg będzie was sądził. Jak inaczej ma was osądzić? Myślicie teraz o kimś. Ktoś wchodzi. Siedzi tutaj ktoś, kto was osądzi. Jak?
Czy przez to, u ilu fryzjerów byliście? Albo przez to, ile garniturów uszyliście na Święta Bożego Narodzenia? Albo przez to, ile
prezentów kupiliście, albo ile kartek wysłaliście? I do jak wielu osób wysłaliście jakieś inne rzeczy, które może nie są zbyt do
przyjęcia. To nie jest sposób. Albo za jaką cenę kupiliście wszystkie rzeczy? W jaki sposób jesteśmy drobiazgowi? W jaki sposób
będziemy osądzeni przez Boga? Nie powierzchownie, jak ludzie mówią. Więc jaką mamy głębię? Zobaczmy, jak daleko możemy
pójść w naszą głębię. Co najwyżej osiągamy punkt, w którym jesteśmy ponownie tylko pojęciem. Więc jakąkolwiek głębię
posiadamy, dochodzi tylko do racjonalizmu, do punktu pojęciowego. Poza to nie możemy sięgnąć. Więc jak możemy być
osądzeni? Jak ludzie są osądzani, jeśli idziecie do lekarza? On ma swoje instrumenty, on działa, rzuca światło, widzi i mówi jaka
jest sytuacja. A jak będzie osądzona wasza duchowość? Jak osądza się nasionko? Przez kiełkowanie. Kiedy kiełkuje i kiedy
widzicie jego kiełkującą moc, wiecie, czy to jest dobre nasionko czy złe. W ten sam sposób, wy będziecie osądzeni po sposobie
w jaki kiełkujecie, po sposobie, w jaki otrzymujecie Realizację, po sposobie, w jaki ją zachowujecie, po sposobie, w jaki ją
szanujecie. Oto sposób, w jaki będziecie osądzeni, a nie poprzez rodzaje ubrań, jakie nosicie, czy przez rodzaj waszego
dopasowywania się, albo fryzjerów, do których chodzicie. Nie poprzez pozycje jakie zajmujecie; wielkich polityków i wielkich

biurokratów jakimi się stajecie. Nie przez to, jakie domy wybudowaliście i jakie tak zwane nagrody Nobla wygraliście. Nie
będziecie także osądzeni na podstawie waszej działalności dobroczynnej, która skłania was do myślenia, że daliście takie
mnóstwo pieniędzy. Jeśli daliście dużo pieniędzy, wtedy będzie duże ego zawieszone gdzieś i będzie ono ściągało was w dół
waszej skali. To jest sąd, w którym małe pióro będzie ważyć więcej, dużo więcej niż statek. To jest inny rodzaj sądu osobowości.
Widzimy, jak Chrystus został osądzony przez istoty ludzkie, a jak został osądzony przez Boga. Przybył i leżał w słomie suchej jak
pieprz. Jego Matka nigdy nie czuła tego dyskomfortu. W ten sam sposób ci, którzy poprzez swoje zachowanie nigdy nie uciskali
innych ani nie obrażali się, zostaną osądzeni jako pierwsza klasa. W samym obudzeniu Kundalini znajdują się wrodzone defekty.
Kundalini ma pewne wrodzone defekty z powodu waszych poprzednich karm. Z powodu tego, co robiliście w tym życiu, z
powodu tego, co przyjęliście jako rzeczywistość, która jest tylko pojęciem, ponieważ kiedy nie znacie Absolutu, cokolwiek
robicie, będzie zrodzone z ignorancji. Cokolwiek robiliście w ciemności będzie miało w sobie cząstkę ciemności. Więc jeśli bez
posiadania Realizacji głosiliście, że "jesteśmy wielkimi świętymi, tym, tamtym", nie będziecie mieli szansy. Jeśli myślicie, że
jesteście już boską osobowością i Zrealizowaną Duszą – żadnej szansy. Wszyscy kapłani wszystkich religii będą ostatnimi,
którzy otrzymają Realizację. Valmiki w swojej Ramayanie opowiedział bardzo jasno, bardzo interesującą historię o psie, którego
spytano, czym chce być w następnym życiu. Więc on odpowiedział: "Uczyńcie mnie czymkolwiek, byle nie ‘Mathadish’ –
kapłanem, uczyńcie mnie czymkolwiek, ale nigdzie żadnym kapłanem". Wyobraźcie sobie tylko psa z taką mądrością. Ale nie
mówię, że wszyscy oni są tacy. Może są jacyś naprawdę autentyczni. Niektórzy mogą być naprawdę zrealizowanymi ludźmi,
może uprawnionymi przez Boga. Ale jestem pewna, że nie są akceptowani przez tłumy. Jestem tego pewna. Ponieważ
widziałam waszą historię i wszyscy tacy ludzie byli i są odrzucani i torturowani. Ale teraz nadszedł czas, żeby osądzić dobro i
zło. Nie możecie już więcej krzyżować. Nie możecie. Każdy będzie sądzony poprzez obudzenie Kundalini. Powinniśmy wiedzieć,
że są trzy kategorie istot ludzkich. Nie wiem, z której strony zacząć, żeby was nie zaszokować. Jeden rodzaj, to istoty ludzkie
takie jak my, normalne. Nazywani są Narayoni. Druga kategoria, to Devayoni, ci, którzy urodzili się poszukiwaczami albo
Zrealizowanymi Duszami, w większości Zrealizowane Dusze to Devayoni. A trzeci nazywani są Rakshas. Ci nazywani są Ganas.
Rzeczywiście nazywani są Ganas. Ale możemy powiedzieć, że gatunkiem pośród istot ludzkich są Rakshasy, ludzie, którzy są źli.
Więc mamy złych ludzi, doskonałych ludzi i ludzi pośrodku. Doskonałych ludzi jest garstka. Oni są urodzeni zrealizowani. Nie
mam z nimi wiele problemów. Ale trzeba zająć się ludźmi, którzy są w centrum. Oni patrzą w kierunku dobra, ale mają coś, co się
do nich uczepia, co nie jest takie dobre. Więc u tych ludzi są pewne wrodzone defekty w Kundalini, które musimy zrozumieć.
Pierwszym z nich jest zły stan zdrowia, fizyczny zły stan zdrowia. W tym kraju szczególnie ludzie zbytnio cierpią na przeziębienia
i inne problemy z powodu nadmiernego poziomu wapnia w wodzie. W ten sam sposób, zgodnie z krajami – "stanvishesh" jak to
nazywają, macie swoje problemy. Jak na przykład, mamy pewne problemy w naszym kraju, a wy macie w waszych krajach. Więc
fizyczne problemy zależą od kraju, w którym się urodziliście. Większość z was zdecydowała się urodzić w konkretnym kraju. To
dlatego także czasami tak bardzo się identyfikujecie, iż myślicie, że nie ma żadnego defektu. Każdy kraj ma swoją różnorodność,
zgodnie z którą cierpicie na pewną ilość niedomagań zdrowotnych. Jeśli chodzi o Sahaja yoginów, każdy powinien wiedzieć, że
zdrowie jest bardzo ważne. Ponieważ to ciało jest świątynią Boga i musicie dbać o swoje zdrowie. I wiecie także, że kiedy
Kundalini podnosi się, pierwszą rzeczą, która się dzieje jest poprawa waszego zdrowia z powodu parasympatycznej
Samorealizacji. Ponieważ układ parasympatyczny daje wam oświecenie, które wpływa na sympatyczny i wasze zdrowie
poprawia się. Nie będę dzisiaj o tym mówiła bardzo szczegółowo, ponieważ jest mało czasu, ale jeśli przeczytacie moje… – nie
napisałam wiele – ale jeśli posłuchacie moich wykładów, niektóre z nich są spisane, wtedy będziecie wiedzieli, jak Kundalini
pomaga wyleczyć większość chorób, z wyjątkiem tych, które są manipulowane przez ludzkie elementy, jak problemy z nerkami,
które są leczone przez Sahaja Yogę. Bez wątpienia, możemy wyleczyć problemy nerkowe, ale osoby, która była [poddawana
dializie], mimo naszych prób, nie dało się wyleczyć. Możemy dać jej długie życie, ale ona nie może być wyleczona. Ale leczenie
ludzi nie jest w żadnym wypadku waszym zadaniem. Musicie o tym pamiętać. Żaden Sahaja yogin nie powinien brać się za
leczenie ludzi. Mogą używać mojego zdjęcia. Ale nie zajmujcie się leczeniem, ponieważ to oznacza, że jesteście wielką
osobowością filantropa. Widziałam, jak ludzie, których wyleczono wpadają w taką manię leczenia, że zapominają, że oni także
łapią jakieś blokady, i oni także wpadają w jakieś kłopoty, a nigdy nie leczą siebie, i w końcu okazuje się, że oni także wypadają z
Sahaja Yogi. Ale ze zdjęciem możecie leczyć ludzi. Nie myślcie, że to jest wasz obowiązek, że jesteście wielkim fizycznym
dobroczyńcą. Nie, nie jesteście. Jesteście duchowym dobroczyńcą, ale jako produkt uboczny, ciało osoby ulepsza się, ponieważ
jeśli Chrystus ma być obudzony, jeśli Bóg ma przybyć w to ciało, wtedy to ciało musi być wyczyszczone. To jest robione przez
Kundalini. Ale nie ma to oddzielnego działania, jak szpitale. Znałam ludzi, którzy tak oszaleli na punkcie mocy leczenia, że zaczęli
regularnie odwiedzać szpitale i sami także skończyli w szpitalach. Nawet nie przyszliby na program. Nie przyszliby spotkać się
ze Mną. Więc to jest jedna z największych przeszkód jaką posiadacie – "Vyadhi" – cielesne dolegliwości. A te dolegliwości

cielesne nie powinny was zbytnio przygnębiać. Jeśli macie jakieś problemy – zapomnijcie o nich, stopniowo będzie się
poprawiało, u niektórych ludzi zajmuje to trochę czasu, żeby wydobrzeć. Ale główną rzeczą jest zwrócić się w stronę waszego
Ducha. Więc nie mówcie zawsze: "Matko wylecz mnie, wylecz mnie, wylecz mnie", ale po prostu mówcie: "Matko, utrzymuj mnie
w duchowym życiu". Będziecie wyleczeni automatycznie. U niektórych ludzi może to potrwać, byliście chorzy całe swoje życie.
Nie ma znaczenia trochę więcej czasu. Przestrzegajcie także metod, o których mówiliśmy, dla różnych chorób. Zwłaszcza w tym
kraju, wątroba, przeziębienia, i to, co nazywacie artretyzmem i wszystkie te problemy. Mamy sposoby na to wszystko, mamy na
cukrzycę, ale wypracowujcie to jako powinność wobec swojego ciała, wobec świątyni. I to nie powinien być koniec waszego
życia. To bardzo drobna część, mam na myśli, że to powinno być jak sprzątanie całego miejsca… a potem z tego wychodzicie.
Mówią: "Dlaczego posprzątałeś?" Jak na przykład widziałam ludzi, kiedy byliśmy w Oksfordzie. Byłam zaskoczona, każdy
wszystko polerował, wiecie, trawnik był bardzo dobrze utrzymany. Wszystko było posprzątane bardzo dobrze i nawet szczur nie
mógł wejść do ich domów. Miesiącami nie widziałam nigdy żadnej osoby wchodzącej ani wychodzącej i byli oni tak drobiazgowi,
oboje, mąż i żona, tak drobiazgowi, jeżeli chodzi o czystość, porządek, wszystko… a oni oboje nigdy ze sobą nie rozmawiali.
Widziałam to. Było tam siedem domów, oprócz naszego. Wszyscy oni byli zaskoczeni, jak wielu ludzi przychodziło do naszego
domu. Pytali: "Czy macie otwarty dom?" Powiedziałam: "Tak, to jest otwarty dom". Nie mogli zrozumieć, co jest z nami nie tak.
Nikt nie zobaczyłby tych wypolerowanych przedmiotów, czy czegokolwiek i tak powinno być, że nie popadamy w taką skrajność,
że to się staje rodzajem prawdziwej Sahaja Yogi i reszty, co jest najważniejsze, jest zapomniane. Zdrowie ulegnie stopniowej
poprawie, tak jak wam mówiłam. Ale uwaga powinna być na waszym Duchu. Uwaga powinna być na waszym Duchu, ponieważ
to uwaga idzie w tych różnych kierunkach i grzęźnie. Pozwólcie jej tylko wypracowywać i ona będzie pracować. Druga
przeszkoda, którą czuję, nazywana jest akarmanyata, osnath, jak oni to nazywają, co oznacza, że osoba nie chce nad czymś
pracować. Oczywiście zapomnijcie o tych wszystkich ludziach, którzy są bezużyteczni i nie chcą otrzymać Realizacji. Ale nawet
po otrzymaniu Realizacji jest w ludziach wrodzony problem, że oni nie chcą wypracowywać tego. Są leniwi, w prostych słowach
są leniwi. Jest tego zaskakująco dużo w tym kraju. Chodzi Mi o to, że pewnego dnia widziałam film o tym, jak ludzie, nawet z
waszego kraju wybrali się do Niemiec i wysadzili w powietrze całą maszynerię i całą fabrykę tej maszynerii, która wysyłała te
bezzałogowe bomby. I oni przesadzali ze wszystkim, więc nasze dzieci prawdopodobnie mają teraz miłe życie. Ale w Sahaja
Yodze musicie być czujni. Oto co właściwie dzieje się w Sahaja Yodze, kiedy ludzie tutaj przychodzą, oni otrzymują Realizację,
czują chłodny powiew i z powrotem się gubią. Powód jest taki, że oni nie chcą nad tym pracować. To jest kolejne zagrożenie
akarmanyata. Kiedy to zostaje utracone, po roku oni przychodzą z powrotem. "Matko, my nie wierzymy w to. Ale mam bóle w
żołądku, wyleczysz mnie?" Zamiast stawać się osobami wyposażeni we wszystkie moce, które macie, stajecie się kolejną
bezużyteczną osobą, przychodzącą tutaj, żeby zabrać Mi czas. Te wszystkie moce są wewnątrz was. To jest wasza własność.
To jest własność waszego ducha, który jest wewnątrz, który ma się objawiać, ale z powodu takich przeszkód, które wy
akceptujecie, tak się nie dzieje. Możemy powiedzieć, że to jest akarmanyata. Co oznacza, że nad tym nie pracujecie, nie macie
wiedzy o tym, nie rozumiecie tego, czym jest Sahaja Yoga, jak nią operować, czym są wibracje, jak one działają. Ludzie mówią po
prostu: "Ooo...tego jest za dużo", ponieważ nie chcą zmierzyć się z rzeczywistością. Bo jak tylko wasza Kundalini wzniesie się,
jak tylko światło wejdzie do wewnątrz, macie zamknięte oczy, nagle widzicie, jak światło wchodzi, a wy nie chcecie otworzyć
oczu, ponieważ za długo spaliśmy. Nawet jeśli otworzycie oczy troszeczkę, "O Boże!" nie chcecie się zmierzyć ze światłem,
ponieważ identyfikujecie się z tym stanem, nie chcecie otwierać oczu. Kundalini otwiera wam oczy, bez wątpienia, ale wy je
znowu zamykacie. Więc to w waszej wolności leży porzucenie tej akarmanyata. Teraz, to może być też bardzo kolektywne. Mogę
wam tak dużo powiedzieć, to bardzo poważna choroba. To się rozprzestrzenia. Jak powiedzmy, są tutaj mąż i żona. Żona jest
jedną z takich – a mąż zamiast ją podźwignąć, będzie jej ulegał – zwłaszcza na Zachodzie. Dokładnie odwrotnie jest w Indiach.
Ponieważ tam mąż bardziej dominuje, kobieta będzie ulegać swojemu mężowi. Więc dzieje się tak, że oboje, którzy to mają, są
także straceni. Zamiast tego oni oboje mogliby być bardzo dobrze zrealizowani i mogliby tam przebywać, gdyby jedno z nich,
które jest zrealizowane mogło narzucić swoją wolę: "Nie, ja będę miał otwarte oczy, aby widzieć, pozwól mi widzieć, muszę dać
sobie szansę". Jeśli oni to przyjmą, wtedy to pracuje i wtedy oni przechodzą do drugiego kroku. Wszystko nie może być jak
odrzutowiec, siedzicie tutaj… a w następnej chwili jesteście na księżycu? Nawet jeśli jesteście na księżycu, może się zacząć
trzecie zagrożenie, sanshaya, czyli zwątpienie. Nie wiem, jak opisać to szaleństwo zwątpienia. Na przykład, spośród wszystkich
was, którzy tu byliście, powiedzmy, przynajmniej, nie wiem, jak dużo procentowo… [Yogin: dziewięćdziesiąt] … pojawiło się
drugiego dnia z wielkim oświadczeniem: "Ja wciąż wątpię". Czy to jest oznaka mądrości? W co wątpicie? Czego się do tej pory
dowiedzieliście? Skąd to pochodzi? To pan Ego, o którym wygłaszałam wykład za wykładem. Czy to Pan Ego wątpi? Ponieważ
on nie chce, żebyście odnaleźli Absolut. Identyfikujecie się ze swoim ego i nie chcecie o tym wiedzieć, ponieważ ten pan Ego
kieruje całkowicie waszym życiem. Teraz wy chcecie wątpić. Wątpić w co? W co wątpicie? Czujecie chłodny powiew. W

porządku, zatem usiądźcie. To by było tak, jakby ktoś dostał się na uczelnię i usiadł tam, a nauczyciel powiedziałby: "To jest
wykres, który wam przedstawiam". Wtedy studenci wstają i mówią: "Wątpimy". Naprawdę? Co wtedy powinien powiedzieć
nauczyciel? Ale oni tego nie powiedzą, ponieważ zapłacili czesne. Zapłacili za to. Nawet jeśli jest to okropny dramat, nudny,
nadal przechodzimy przez niego, ponieważ zapłaciliśmy. Widzicie, przechodzimy przez to. "W końcu za to zapłaciliśmy. Co
robić?" Ale za Sahaja Yogę nie możecie płacić. Widziałam, że ludzie akceptują wszystkie rodzaje głupoty u tak wielu guru. Na
przykład ktoś mówi: "Mam zamiar nauczyć was latać". Oni są całkowicie na to gotowi. Płacą pieniądze i nie wątpią nawet
odrobinę, że ten, który szerzy tę propagandę, lata. Czy widzieliście, żeby gdziekolwiek latał? Proszę, przynajmniej poproście taką
osobę, żeby polatała. Będą widzieć unoszącą się Kundalini. Własnymi oczami ujrzą, jak pulsuje, wznosi się, przebija tutaj. Wciąż
będą siedzieć i mówić: "Wątpię". Kim wy jesteście? Jak daleko zaszliście? Dlaczego wątpicie? W co wątpicie? Czego to tej pory
dowiedzieliście się o sobie? Teraz ukorzcie się w tym punkcie. Ukorzcie się w waszych sercach. "Nie znałem siebie. Muszę
poznać siebie. Nie znałem siebie. Nie otrzymałem Absolutu. Z jakim narzędziem ja wątpię?" To jest jedna z największych
przeszkód obudzenia Kundalini – nawet po przebudzeniu, nazywana "sanshaya". Czwartą przeszkodę możemy nazwać
"pramaada". To jest ta, przez którą ciągle się wahamy z głupimi problemami, to znaczy są pewne sprawy, za którymi każdy
powinien podążać, jeśli jedzie drogą, rozumiecie, zwykliście mówić o kontynentalnym sposobie prowadzenia pojazdu, wtedy
zawsze skręcacie w niewłaściwą stronę. A w Londynie zostaniecie aresztowani. W ten sam sposób, jak dotąd, kierujecie w
sposób kontynentalny. Teraz jesteście w Londynie, więc lepiej weźcie przykład z Londyńczyków i zrozumcie system drogowy,
mapy i potrzebne przepisy i starajcie się ich przestrzegać. Ale wy wątpicie. Oto główna kwestia. Zatem wy ich nie chcecie
przestrzegać. Więc pramaad to błąd, który pojawia się, ponieważ obudzenie Kundalini jest darmowym podarunkiem dla każdego,
kto tutaj przychodzi. Dla każdego, kto był w jakimkolwiek rodzaju piekła albo nieba… [koniec pierwszej strony taśmy] …wskazać
na to. I dlaczego wątpicie? Nie płacicie żadnych pieniędzy. Te dwie rzeczy idą w parze - wątpienie i pramaad to błędy, które
popełniamy przez cały czas. Ponieważ wątpimy, dlatego nie traktujemy tego poważnie, nie rozumiemy tego - zasad poruszania
się po drodze - i właśnie zaczynamy jechać. A potem mamy wypadki. A potem, kiedy mamy wypadki, winimy za to Mataji. To
bardzo, bardzo powszechna rzecz, która się zdarza, że obwiniamy Sahaja Yogę. Obwiniamy to spontaniczne wydarzenie
wewnątrz nas. Nigdy nie bierzemy na siebie winy za to, że "nie, to ja musiałem popełnić ten błąd. W porządku, to nie ma
znaczenia. Jeśli popełniam błędy, naprawię je, wszystko w porządku". Matka wybacza, bez wątpienia, ale czasami moje
wybaczenie jest tez bezużyteczne, ponieważ dopóki nie zdacie sobie sprawy, że to był błąd, powinniście pójść tą drogą zamiast
tamtą, którą poszliście. Więc kodeks drogowy musi być zrozumiany. To jest jedna z tych rzeczy, które przychodzą do nas, zwana
pramaadą. Następnie mamy jeszcze jeden wrodzony problem. Zwany jest "bhramadarshan" - halucynacje. Zaczynamy mieć
halucynacje, zwłaszcza ludzie zażywający LSD i inne takie rzeczy. Oni nie widzą Mnie. Czasami oni widzą po prostu światło albo
jakieś tego typu halucynacje przyszłości lub przeszłości. Mogą widzieć Mnie jako coś innego i mogą widzieć Mnie jako coś
innego. Jeśli widzicie Mnie w snach, to jest w porządku, czy też widzicie coś w snach, to jest w porządku. Ale wy zaczynacie
widzieć coś, co nazywa się bhramadarshan - "bhrama" oznacza iluzję. Wtedy zaczynacie rozwijać iluzje. Najgorszą częścią tego
jest to, że ludzie zaczynają mówić kłamstwa na ten temat. Wiem o wszystkich. Kiedy zaczyna się ten bhramadarshan, jest to
najniebezpieczniejsza rzecz także dla wibracji. Niektórzy ludzie są stanowczo zbyt pewni siebie. Widzę to. I oni mówią całemu
światu, będą dominować każdego mówiąc, że "wibracje tego nie są dobre, wibracje tamtego nie są dobre", podczas gdy nad nimi
nie panują. Teraz, jeśli Ja, w jakiś sposób to widzę, muszę być bardzo ostrożna, nie mogę mówić jak nauczyciel. Więc mówię: "W
porządku, zrób nad sobą bandhan, a teraz wyciągnij ręce w moim kierunku i sprawdź sam dla siebie". Jeśli oni jakimś
przypadkiem dowiedzą się, iż odkryłam, że kłamią, wtedy są skończeni. Muszę utrzymywać ich fałsz w sobie. Widzicie, jestem
bardzo ostrożna, ponieważ wiem, że oni są zawsze na śliskim gruncie. Więc nawet jeśli nadmieniam w sposób, który nie jest tak
otwarty wciąż może się to zdarzyć. Ale każdy musi wiedzieć, że to jest dla naszego dobra, że powinniśmy trzymać się prawdy. I
nie powinniśmy być odciągani przez nasze własne pomysły o nas samych. Następną rzeczą, która się pojawia jest "vishaychitta",
w której uwaga jest przyciągana przez obiekty waszych poprzednich identyfikacji. Na przykład wasza uwaga trwa w: "Widzicie,
bardzo lubię krykieta". "W porządku, lubisz". Ale nie powinniście być chorą osobą. Chodzi o to, że krykiet nie oznacza, że stajecie
się kijkiem do krykieta. I nie nadajecie się już do niczego innego, i praktycznie rzecz biorąc jesteście martwi. Ten rodzaj
szaleństwa na jakimkolwiek punkcie, doprowadza waszą uwagę do bardzo złego stanu, co także nie jest dobre dla wszystkich
Sahaja yoginów. Dzisiejszy wykład jest raczej dla Sahaja yoginów. Wypunktowuję, jakie są wrodzone niebezpieczeństwa w
drodze podtrzymania naszej Realizacji. Bardzo ważne jest, aby to zrozumieć. Teraz, są jeszcze dwa inne bardzo duże
niebezpieczeństwa, od których cierpimy, niezależnie od tych powyższych. Ludzie stają się opętani i pojawiają się im w głowach
pomysły. Zaczynają śpiewać piosenki, to i tamto. Niekiedy jestem taka zawstydzona. Nie wiem, co powiedzieć. Widzę diabła
przemawiającego przez nich. Ale Ja po prostu nie wiem, jak im powiedzieć: "Och, proszę przestańcie". Nawet sławienie Mnie

wiem czym jest, ale oni po prostu podejdą i powiedzą: "Matko, chcemy zaśpiewać dla ciebie pieśń". "W porządku, skończone". Ja
nie mogę nic powiedzieć, ponieważ nie wiedzą, co śpiewają. Oni nie wiedzą, skąd wzięli tę wiedzę. To coś innego to robi. Z
powodu wszystkich tych problemów, stajecie się opętani. Pewnego dnia ktoś przyszedł do Mnie i powiedział: "Matko, czuję się
bardzo pewny siebie – zbytnio pewny, naprawdę. I czuję, że mam ochotę zrobić coś bardzo despotycznego". I zrobił to. Najpierw
widział, jak wchodzi w niego posesja, a potem to zrobił, i zrobił to w bardzo zły sposób. Każdy jest na niego zły, wiem o tym. Ale
Ja nie jestem, ponieważ coś jest robione w opętaniu. Nie wiecie, jakie szaleństwa ludzie mogą robić, kiedy stają się opętani. To
znaczy, powinni skończyć w zakładzie dla obłąkanych, są Sahaja yoginami robią wszystkie te rzeczy. Lecz nadal nie są
umieszczeni tam, gdzie powinni być. Potem są jeszcze dwa stany, w których Kundalini, która się wznosi także opada. To jest
nieodłączne niebezpieczeństwo w człowieku. Wielu ludzi pyta Mnie: "Matko, jeśli dostajemy Realizację, to czy ona zostaje?"
Zostaje, częściowo. Czasami bardzo znikoma część, czasami całość jest wchłonięta z powrotem. Jest wchłonięta z powrotem.
Jeśli tak jest, to wtedy powiecie: "W takim razie zaczynamy wątpić". Gdzie jest napisane, że zostaniecie podźwignięci i
umieszczeni w czymś wielkim, jakiekolwiek by były wasze problemy?" Czy to możliwe? Nawet stąd, jeśli muszę jechać do Indii,
muszę się zaszczepić. Muszę mieć paszport, przejść przez rozmowę. Podczas gdy wy, jeśli musicie wejść do Królestwa Bożego,
wtedy będziecie sądzeni, nie tylko sądzeni, ale nawet, kiedy otrzymacie ocenę dopuszczającą i pozwolenie wejścia na pokład,
mogą was poprosić, żebyście zeszli. To możliwe. To dzieje się z niektórymi ludźmi, że Kundalini opada. To bardzo, bardzo
niebezpieczny znak. To pochodzi od wielu problemów takich jak guru i chodzenie w niewłaściwe miejsca, także udawanie się do
duchów i zajmowanie czarną magią. Także od kłaniania się ludziom, którzy nie są inkarnacjami, czczenia niewłaściwego rodzaju
bóstw, a także odprawiania szaleńczych rytuałów, poszczenia w niewłaściwym czasie i niezrozumienia oznak poszczenia i od
rytualizmu, i czakr, i powiązań, całkowitej syntezy Sahaja Yogi. I ona opada. U niektórych ludzi widzieliście, że Kundalini podnosi
się i natychmiast opada. To bardzo, bardzo niebezpieczna rzecz, która rzeczywiście sprawia także wiele problemów. Ale nadal
można ją naprawić. Ostatnim niebezpieczeństwem, które znacie jest to, iż zaczynacie czuć, że staliście się Bogiem lub kimś
takim jak inkarnacja albo czymś w tym rodzaju. To jest największe zagrożenie. Wtedy zaczynacie brać prawo w swoje własne
ręce i zaczynacie upominać innych albo robić wszystkie despotyczne rzeczy, lub jesteście zbytnio zadowoleni z siebie. To jest
bardzo duże zagrożenie. Pokora to jedyna droga do wiedzy, że jest przed wami ocean. W porządku, dostaliście się na łódkę. Ale
musicie dużo wiedzieć. Musicie dużo rozumieć. I musicie wciąż pilnować swojej uwagi, swojej chitta i swojej świadomości. I
musicie to wciąż wypracowywać w taki sposób, że naprawdę stajecie się w pełni ukształtowanym Sahaja yoginem, dzięki czemu
kolektywność staje się cząstką waszej istoty, dzięki czemu nie macie więcej żadnych wątpliwości. Ze świadomości bez myśli
przeskakujecie do świadomości bez wątpliwości. Dopóki nie osiągniecie tego stanu, nie umysłu, ale stanu, w którym jedynie
Kundalini będzie się wznosić, kiedy tylko uniesiecie ręce. Dopóki nie osiągniecie tego stanu, proszę próbujcie go wypracować.
Nie bądźcie leniwi. Musicie się rozejrzeć. Spotykać ludzi, mówić do nich. Im więcej o tym mówicie, im więcej tego robicie, im
więcej dajecie, tym więcej będzie przepływać. Im więcej siedzicie w domu: "Och, ja robię puję w domu" – nic z tego. Będzie
wchodzić w zastój i zatrzymywać się. Musicie to dać innym. Musicie myśleć o innych. Powinny to mieć tysiące. I to dlatego
ważne jest, żebyście nie stawali się nadęci pomysłem, że macie wszystkie moce świata, które już się w was manifestują. Nigdy.
Kiedy te moce się naprawdę manifestują, faktycznie nie jesteście ich świadomi. Absolutnie, to znaczy, wyobraźcie sobie, że
słońce mówi: "Ja jestem słońcem". Czy ono tak powie? Jeśli jest słońcem to co z tego? Jeśli spytacie słońce: "Czy ty jesteś
słońcem?" Ono odpowie: "Tak, przy okazji jestem. Co na to poradzę?" To jest tak proste. Stajecie się bardzo prostą osobą,
całkowicie prostą, ponieważ nie ma żadnego kamuflażu, żadnych komplikacji. Jesteście nią. Więc jeśli ktoś wam zadaje
zabawne pytania, mówicie: "Przy okazji, o co tu pytać? Tak jest. Chodzi o to, że jeśli jestem Zrealizowaną Duszą to nią jestem.
Jakie to ma znaczenie?" Z tym zrozumieniem musimy robić Sahaja Yogę. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona, że to działa
tak cudownie. I to działa, ale to wy możecie to osadzić wewnątrz was. Teraz, pośród was, niektórzy są tylko na obrzeżach.
Trzymamy ich na peryferiach. Wiecie o tym bardzo dobrze. Niektórzy z nich przychodzą do środka. I są też tacy, bardzo niewielu,
którzy są w wewnętrznym kręgu. Wszyscy oni nadal są w stanie, w którym mogą być wyrzuceni, tak jak styczna wychodzi na
zewnątrz, rozumiecie? I wtedy nie rozumiecie, dlaczego Sahaja yogin zachowuje się w taki sposób. Jeśli widzicie jakichś Sahaja
yoginów zachowujących się tak, schodzących na styczną, wiedzcie, że możecie zrobić to samo. Więc bądźcie ostrożni. Więc
dzisiaj, w tym momencie, kiedy świętujemy wielkie wydarzenie życia Chrystusa, wiedzmy, że Chrystus urodził się w nas. I
Betlejem jest w nas. Nie musicie jechać do Betlejem. Ono jest w nas. On tam jest i musimy się o niego troszczyć. To nadal jest
dziecko. Musicie je szanować. I musicie o nie dbać. Więc światło faktycznie świeci się i ludzie wiedzą, że jesteście
Zrealizowanymi Duszami. Nikt nie będzie wątpił, że jesteście. Niech was wszystkich Bóg błogosławi!

1979-1230, Znaczenie Miłości – Rady na wszystkie Czakry
View online.
Znaczenie Miłości – Rady na wszystkie Czakry, 30.12.1979 Bombaj, Indie Mówi się, że Bóg jest miłością. Słyszeliśmy to wiele
razy i wielu ludzi wyjaśniło na swój sposób, czym jest miłość. Ale poczuć tę miłość to najlepszy sposób, żeby ją zrozumieć.
Nawet jeśli wyjaśnicie lub opiszecie ze wszystkimi szczegółami, chociaż jest to opisane we wszystkich szczegółach, nie można
cieszyć się miłością, nie doświadczając jej. To doświadczenie przychodzi do nas, ponieważ sam Bóg umieścił w nas mechanizm
do absorbowania tej miłości i do jej przejawiania. To jest bardzo delikatny mechanizm w nas, niezwykle delikatny. Ten
mechanizm jest umieszczony w naszym sercu, i przez naszą niewiedzę, tak wiele razy, psujemy ten mechanizm lub go
zaburzamy, a czasem nawet całkowicie niszczymy. Światło miłości jest radością. Cokolwiek innego nie może dać wam radości.
Tylko miłość, którą czujecie w swoim sercu, daje wam radość. Ten mechanizm działa w siedmiu warstwach w nas. Na
obrzeżach tych siedmiu warstw, pojawiają się fale tej radości; docierają do brzegów naszego mózgu i tworzą bąbelki radości.
Jeżeli jednak mózg jest bardzo racjonalną skałą, wtedy te bąbelki się rozpuszczą, nie dając żadnego efektu. Tak więc kochająca
osoba jest tysiąc razy lepsza od osoby racjonalnej. Ale większość ludzi odczuwa tę miłość tylko na obrzeżach najbardziej
zewnętrznej warstwy, którą jest światło Mooladhary. Jak wiecie, Mooladhara ma funkcje wydalania. I jak to jest ważne, i jaką
czujemy ulgę, kiedy nasze wydalanie jest w porządku. To jest podstawowa rzecz. Ta ulga daje wam pewien rodzaj radości i
szczęścia. Ta radość jest bardzo przyziemna, jest bardzo "niskiego typu", można by powiedzieć, jednak bardzo ważne jest, żeby
czerpać z tego radość. Jednak, aby ta radość nie górowała nad wszystkimi innymi radościami pochodzącymi z głębszej
wrażliwości, to trzeba być niewinnym. Ja wiem, że bycie niewinnym wydaje się niemożliwe, ale wy musicie być niewinni. Ale
dzięki Sahaja Yodze możecie to zrobić poprzez oczyszczenie swojej Mooladhary. Więc to jest bardzo ważne, żeby nasza
Mooladhara była czysta, nasza niewinność musi być ustanowiona w taki sposób, żeby te przyziemne radości nie obejmowały
całego spektrum naszego życia i nie czyniły nas niewolnikami tych przyziemnych ulg przynoszących nam radość. Ale
oczyszczenie swojej Mooladhary w Sahaja Yodze, w żadnym wypadku nie oznacza, popadania w jakąkolwiek obsesję i
zahamowania, ale daje naturalne uwolnienie, jak u niewinnego dziecka, tym falom, które nie muszą wracać do wszystkich innych
warstw radości. Musieliście zaobserwować, kiedy fale w oceanie dotykają brzegów i wtedy zawracają. Jeśli brzegi są
zbudowane z bardzo twardych skał to zakręt może być bardzo głęboki i fale mogą sięgać znacznie głębiej. Jeżeli mózg jest
bardzo zorientowany na ego, jest pokryty ego, wtedy te radości mają o wiele większe znaczenie w życiu niż zazwyczaj.
Niewinność to jedyny sposób, by zneutralizować te fale powracające na pozostałe sześć bardzo ważnych warstw. Idąc dalej, jak
wiecie w drugiej warstwie jest radość z kreatywności. W radości kreatywności, kiedy radość kreatywności pojawia się w nas,
ponownie wraca na obrzeża. Dla niektórych ludzi jest to tak ważne, tak ogłupiające, stworzyć coś - to doprowadza ich do
szaleństwa. I myślą, że jest to coś tak ważnego do zrobienia, żeby stworzyć jakąś myśl, żeby stworzyć jakąś książkę, żeby
stworzyć jakieś wrażenia artystyczne czy coś podobnego. Dla niektórych ludzi jest to bardzo ważne, więc tworzą. I ta
kreatywność, kiedy natrafia na racjonalny umysł, daje mu ten sam rodzaj głębszej reakcji, że człowiek zaczyna myśleć, że jest
najwspanialszy ze wszystkich i cokolwiek uczyni to jest dobre dla całego świata, byle tylko być wielkim twórcą myśli i idei. Taki
człowiek może stać się bardzo, bardzo dogmatyczny, dominujący i może być tyranem, ponieważ uważa, że cokolwiek robi, to
według niego przynosi rezultaty, sukces. On to wszystko racjonalizuje i to wszystko wraca, znacznie głębiej w niego, obejmuje
wszystkie inne jego czakry. Tak więc neutralizacją tej drugiej warstwy jest stan świadomości bez myśli. Nirvikhar, nirvichar.
Kiedy wasza świadomość jest oświecona - samadhi - i jesteście w stanie nirvichar, wtedy cokolwiek tworzycie, po prostu to
widzicie. W stanie świadomości bez myśli naprawdę cieszycie się ze wszystkiego, co widzicie i tworzycie. Jesteście w stanie
świadomości bez myśli. W ten sposób jest to utrzymywane na obrzeżach. Ważne jest, żeby utrzymywać przypływ do mózgu,
ponieważ mózg to rejestruje. A jeśli mózg jest tak twardy, że nie może tego zarejestrować, jak nie jest wrażliwy, to większość z
tego jest utracona poprzez reagowanie i cała radość jest skończona. Na przykład tworzycie jakiś obraz. Po prostu go tworzycie i
patrzycie na niego bez żadnej myśli. Całkowita radość serca, którą przelaliście na to płótno wypełni was całkowicie i poczujecie,
jak strumień radości spływa na was z góry. Jeśli tworzenie odbywa się w stanie świadomości bez myśli, to tworzenie jest
najczystsze. Poza tym jest najpiękniejsze, jest najdoskonalsze, bo taki obraz czy taka sztuka lub takie dzieło, taka myśl, taka
książka, taka idea, będą emitować wibracje. Współczynnik do emitowania wibracji będzie kompletny, jeśli będzie to robione w
stanie świadomości bez myśli. Dlatego ci, którzy są Zrealizowanymi Duszami, kiedy coś tworzą, lub coś produkują, bardzo łatwo
mogą sprawdzić, czy to daje wibracje czy nie. W ten sam sposób przechodzimy do trzeciego bardzo, bardzo ważnego ośrodka,
waszego Nabhi, Nabhi lub można to nazwać czakrą pępka. Radość z poczucia, że zjedliście jedzenie jest nie do opisania. W

Marathi powiedzą: "Ata tsangla pote bharla amtza" (teraz mój żołądek jest znakomicie wypełniony). Jeśli jesteście głodni, to się
nawet nie zabierzecie za Sahaj Yogę, nie zajmiecie się Bogiem. Nawet jeśli Bóg stoi przed wami, powiecie: "Najpierw napełnij
mój żołądek Boże, a potem będę z Tobą rozmawiał". "A kiedy spożywacie pokarm, radość, jaką z tego czerpiecie również idzie na
obrzeża, jak zwykle. Jeśli trafi na twardą skałę, jak już mówiłam, to znowu efekt jest głębszy. Jeśli zaczniecie o tym myśleć,
czujecie: "Ja miałem swoje jedzenie, inni też muszą mieć" to, i tamto, i wszystko to. A potem myślicie: "Muszę mieć więcej tego i
więcej tamtego". Muszę mieć coś więcej, żeby napełnić, nakarmić swój żołądek. Teraz, kiedy jesteście… powiedzmy, że macie
ograniczony żołądek, nie możecie jeść ogromnych ilości jedzenia. Niektórzy ludzie mogą jeść, no nie wiem, ktoś może zacząć
się o to kłócić. Niektórzy mogą jeść całkiem sporo, nie przeczę. Ale normalnie ludzie mają bardzo ograniczony żołądek. Kiedy
wasz żołądek jest ograniczony, zaczynacie myśleć: "Och! Mój żołądek jest ograniczony, ale radość z czakry Nabhi nie jest
jeszcze całkowita, Pozwól mi pomyśleć, co jeszcze mógłbym zjeść". Kończy się tym, że sięgacie po alkohol, ponieważ alkohol,
tak myślicie, nie zajmuje miejsca w żołądku. Wydaje wam się, że zajmuje mniejszą przestrzeń w żołądku. Widziałam ludzi
pijących piwo. Byłam zaskoczona, bo nie można wypić tyle wody, ile ludzie umieją wypić piwa! Najbardziej zadziwiające jest to,
że ludzie mogą wypić wiele kufli piwa, i nigdy nie czują się usatysfakcjonowani. Właśnie wtedy zaczyna się ruch na lewą stronę
ku radości. To jest początek lewej strony, który zaczynamy. I w tym czasie myślicie, że upijając się osiągniecie bardzo
romantyczny nastrój, albo jakieś bzdury tego typu. Wtedy zaczynacie spędzać cały swój czas, marnując swoje życie, popadając
w lenistwo, w inercję. Możecie sięgnąć po narkotyki. To może dotrzeć aż do serca człowieka lub do jego wątroby. Wątroba staje
się stopniowo coraz twardsza. Im więcej pijecie, tym gorsi się stajecie. Więc człowiek brnie dalej, marnując swój czas, próbując
czerpać radość z czegoś, co jest tak niebezpieczne dla własnej istoty. Jeśli ktoś powie, że picie jest bardzo złe, ludzie
natychmiast powiedzą: "Och, on jest doszczętnie staromodny", no nie wiem, cokolwiek to jest, jak nazywają taką osobę. Jak
pozbyć się komplikacji w Nabhi? Ponieważ te radości są tak chwilowe, można to dostrzec w każdym przypadku. Radość z Nabhi
jest również bardzo tymczasowa. I wy też nie cieszycie się nią zbytnio. Gdybyście mogli, nie wchodzilibyście w to wciąż na
nowo. A więc punktem neutralizującym jest satysfakcja. Powinniście czuć się usatysfakcjonowani. Zjedliście dwa kęsy, w
porządku, czujecie się usatysfakcjonowani. Nawet po dwóch kęsach będziecie bardziej szczęśliwi niż jak Bakasur, [rakszas
żarłok] po zjedzeniu kopca ryżu. Bycie zadowolonym to jedyny sposób, w jaki możecie zneutralizować Nabhi. Wszystkie wasze
materialne pragnienia, nie mają końca. Jeśli będziecie nabywać niezliczoną ilość rzeczy, to będziecie ciągle domagać się więcej.
Ale wy nie cieszycie się z niczego. Kupiliście kawałek materiału, uszyliście sobie koszulę - chcecie mieć drugą, ponieważ osoba,
która pracuje w waszym biurze ma koszulę w podobnym stylu. Więc będziecie biegać po całym świecie, żeby znaleźć taką
koszulę. Ale osoba, która nosi koszulę, biega po całym świecie, żeby znaleźć taką koszulę, jaką uszyłeś ty! Tak więc to
szaleństwo wciąż narasta, a czakra Nabhi pozostaje w wielkim chaosie. Więc jednym z neutralizujących punktów i
najważniejszym, jest zadowolenie Nabhi. W każdym punkcie powinniście się starać, by czuć się usatysfakcjonowanym. "W
porządku, jeśli tego nie mam, to też jestem zadowolony". To właśnie w tym momencie otrzymacie radość. "Mam tę rzecz, jestem
zadowolony." Doświadczycie radości. I inni też będą w radosnym usposobieniu. Wyobraźcie sobie człowieka, który jest
towarzyski, mieszka w domu. To znaczy, że taki człowiek po prostu wam się nie podoba, wygląda tak dziwnie. MARATHI - 4
MINUTY Więc satysfakcja jest jedynym sposobem, w jaki można czerpać radość. Nawet kiedy mówię po angielsku, zobaczcie,
czy czerpiecie z tego satysfakcję? Załóżmy, że nie jestem z Maharasztry, mogłam urodzić się w Japonii albo w Chinach. I
załóżmy, że mówiłabym po chińsku używając 3000 słów, "ting tung tang", to kto by mnie zrozumiał? Więc znowu dochodzimy do
tego samego pytania, czy jesteśmy zadowoleni, z tego cokolwiek dostaniemy? Ci, którzy szukają amrutu, ambrozji, nie przejmują
się słowami, chcą tylko wyciągnąć to, co Mataji nazywa esencją - weźcie to. W ten sposób będziecie czuli się
usatysfakcjonowani. Teraz widzieliście, że byłam zadowolona nawet z tych ciężkich rzeczy. [Matka żartuje, gdy mikrofon jest
przesuwany] Na przykład, gdybym chciała być teraz niezadowolona, mogłabym powiedzieć: "Dlaczego to stawiasz, dwa kolory
przede Mną i tę brudną chusteczkę?" Albo mogłabym powiedzieć coś innego. Jak zaczniecie być niezadowoleni, to szaleństwo
nie ma końca. Ale jeśli zaczynacie od satysfakcji, to o to chodzi. Nie musicie iść dalej - w tę stronę, w tamtą - po prostu idźcie w
głąb. W języku Marathi również można powiedzieć pewne rzeczy: "Mala udatatsa nai, mala tsalatatsa nai, tav lawala ki gele,
asasts kara tasats kara". Taka osoba to taki ból głowy, mówię wam. On jest taką osobą, jak tylko go zobaczysz, czujesz: "O Boże,
co ja dzisiaj zrobiłam, że na to zasłużyłam?". Człowiek powinien żyć na tym świecie tak jak kwiaty. Nie można ich zobaczyć jak
kwitną, o której godzinie kwitną. Ale kiedy rozkwitają, możecie tylko poczuć ich zapach, ich miłość. Satysfakcji nie można mieć
bez Realizacji. Więc jeżeli wcześniej bym mówiła: "Powinniście być zadowoleni", to jest to tylko pranie mózgu. Nie możecie być.
Dopiero po Realizacji, bo znaleźliście to, co zadowala waszego Ducha. Dlatego właśnie zmieniają się wasze priorytety.
Odczuwacie satysfakcję bez żadnego powodu. Możecie wykonać mnóstwo pracy, żeby coś osiągnąć i możecie być absolutnie
sfrustrowanymi i nieszczęśliwymi ludźmi, i możecie cały czas się obwiniać. I ta sama osoba może być najszczęśliwsza.

Niektórzy ludzie wykonują tyle pracy. Mówicie im: "Idźcie i przynieście kwiatek". "Och Mataji, to teraz bardzo trudne, wiesz?"
Zaczęło się. Aby zdobyć jeden kwiatek: "Obecnie jest to bardzo drogie, Ty tego nie wiesz. Kiedyś to kosztowało jedną, a teraz to
są co najmniej dwa annas [monety]". Nie jest łatwo. "No cóż mój drogi, weź dwa annas i idź po nie". "Ale jak ja się tam dostanę?
Teraz są problemy z autobusem…" Zaczęło się. Kwiat nigdy sam nie przyjdzie, wasze 2 annas przepadną. Bilet na autobus wam
przepadnie. Więc osoba, która jest zadowolona jest najbardziej efektywna. Nasz kraj cierpi na problemy czakry Nabhi, dlatego
jesteśmy bardzo nieefektywnymi ludźmi. Na wszystko mamy wymówki. Na przykład: "To nie działa, bo tamto nie działało".
Nasza nieefektywność wynika z problemu czakry Nabhi. Jeżeli jesteście zadowoleni, to wasza praca również jest bardzo
satysfakcjonująca. Jeśli kobieta ma dobre Nabhi, kiedy gotuje jedzenie, to czujecie się bardzo zadowoleni nawet z niewielkiej
ilości jedzenia, cokolwiek ona zrobi, będzie doskonałe. Zatem na wszystkie problemy Nabhi, jedną mantrą, o której trzeba
pamiętać, jest zadowolenie. Teraz przechodzimy do Voidu, chociaż w siedmiu warstwach jest trochę pomieszany z Nabhi, ale
musimy zobaczyć również Void. W dharmie, w zachowaniu dharmy, doznajemy szczęścia z tego powodu. Kiedy staramy się być
dla kogoś mili, czerpiemy z tego radość. Ale niektórzy ludzie, którzy powinni być dharmiczni, mogą być okropni. Tak nudni, że
chcielibyście od takich ludzi uciekać przez całe życie. To podobno bardzo religijni ludzie, wstają o czwartej rano, torturują
wszystkich dookoła, potem robią swoje aarti, wcierając, jak to nazywacie, olejek sandałowy. Następnie mają kąpiel z wielką
‘stotrą’ [pieśn pochwalna]. Wszyscy muszą się obudzić. Możliwe, że matka mało spała - opiekując się dziećmi albo coś takiego,
coś się dzieje - oni muszą przeszkadzać wszystkim, mówiąc, że są dharmiczni. Ludzie o bardzo gorącym temperamencie,
gniewni. Ta dharma może być zneutralizowana w bardzo, bardzo prosty sposób, należy skoncentrować się na swojej własnej
dharmie, do wewnątrz. Jakbyście chcieli coś komuś podarować - to jest tylko między tobą a Bogiem, nie ma żadnego wyrażania
tego na zewnątrz. Jeśli jesteście szczerzy - Boże, uchroń Mnie od zbyt wielu szczerych ludzi, niektórzy z tych tzw. szczerych,
mogą być tak bezceremonialni, że nie możecie się do nich zbliżyć. Myślą, że jeśli są szczerzy, to mają prawo być okrutni. W
języku Marathi, mamy piękne określenia dla takich ludzi, którzy są 'karmathas' i absolutnie 'dandeshahi' nazywamy ich
'dandadharis'. Taki ‘pundita’, jeśli idzie twoją stroną ulicy, to lepiej przejdź na drugą stronę. W przeciwnym razie może na ciebie
naskoczyć. Zapytacie go: "Ale o co chodzi? Dlaczego na mnie tak naskoczyłeś?" "Bo nie powinno się robić przedziałka w tak
skrajnym miejscu głowy. Mataji powiedziała: 'Przedziałek powinien być pośrodku!'" Ale Ja powiedziałam to dla ciebie, nie dla
kogoś innego. Powinna być koncentracja na sobie - dharma jest dla nas samych. "Mataji powiedziała..." Czasami jestem
zaskoczona tym, co mówię. Tak wielu ludzi ma ten zły nawyk chodzenia w kółko i mówienia: "Mataji powiedziała, że to powinno
być zrobione. Mataji powiedziała, że to powinno być zrobione". Nie wiem, czy Ja to powiedziałam czy nie. Ale dlaczego ty to
mówisz? Powinieneś powiedzieć: "Ja mówię". Dlaczego nie powiesz: "Mówię to jako Sahaja yogin". Ale to wszystko jest wasze
własne. W dharmie ważne jest swoje własne oczyszczenie, a nie kogokolwiek innego. Istnieje bezpośredni związek pomiędzy
wami a waszym Guru. Załóżmy, że przychodzicie i mówicie Mi coś takiego: "Mataji, to jest pomiędzy Tobą a mną". To jest
pomiędzy tobą a mną, chociaż Ja nie jestem tym związana, w ogóle. Jeśli jest to konieczne, mogę to ogłosić, ale w 99%
zachowam to jako tajemnicę. Więc to jest tajemnica twojej własnej dharmy. Piękno tego jest właśnie takie. Widzisz subtelności 'sukshmat baga'. Jeśli jesteś człowiekiem dharmicznym - to jest takie słodkie? Nagle zobaczycie, że pojawia się blask jak
diament nagle ze wszystkimi fasetami. Nagle trafisz na osobę: "Och, jakim on jest pięknym człowiekiem!" Ale nie dbasz o siebie,
dbasz o dharmę wszystkich. Wtedy samo to się stanie, że radość z dharmy będzie tylko wtedy odczuwana, będzie odczuwana,
jeśli ograniczycie ją do siebie. Nie można się tym podzielić. Cnotami nie da się podzielić. Czy mogę podzielić się z tobą Moimi
cnotami? Nie mogę. Możecie je wspierać. Jeśli ktoś jest prawym człowiekiem, można go popierać. Ale radością z tej dharmy, z
jej esencją, płynącą do waszego serce, nikt inny nie może się nią cieszyć. Cieszycie się swoją czystością. Oczywiście jest
napisane: "Nie będziesz czynił tego, nie będziesz czynił tamtego...". Mamy te wszystkie przykazania, ale one mogą pochodzić
tylko od Boga, nie od was. Kiedy zaczniecie tak mówić do innych, to koniec z wami! Straciliście radość swojej dharmy. Teraz
mamy tutaj pana Kulkarni, jego dharma jest tego rodzaju. Istnieją też tacy święci jak Pan Patil, który jest tam. Jest ich wielu. Nie
chcę wymieniać więcej nazwisk, bo zaraz dojdzie się do zazdrości. Ale my mamy mnóstwo ludzi, którzy mają w sobie dharmę,
którą po prostu widać. A kiedy próbujecie ich przetestować, oni po prostu wam powiedzą: "Mataji, tejat amtsa tsukel dar". Jeśli
wasza dharma jest kompletna, to nigdy nie będziecie uczyli dharmy innych. Głoszenie religii jest wbrew religii. Nie możecie
głosić, jak można głosić religię? Nie mogę zrozumieć, do dzisiaj nie jestem w stanie zrozumieć, jak można głosić religię?
Możemy tylko samych siebie rozwijać, przyswajać dla siebie. Jedynie Boskie inkarnacje mogą powiedzieć, co jest religią, ale nie
mogą umieścić religii w was. A kiedy zaczynacie cieszyć się tą religią w sobie, zaczynacie mieć coraz więcej jej w sobie, wtedy
zaczynacie szanować siebie. Pojawia się szacunek do samego siebie. Więc rozumiemy to tak, że religia jest tym szacunkiem.
Tym, co zapobiega używaniu religii do złych celów, jest szacunek. Szanujcie każdego innego człowieka; szanujcie jego religię.
Szanujcie zasady innych religii, o religii mówię. W przeciwnym razie wstaniecie i zaczniecie biegać za bucami! Powinno być tam

rozróżnienie. Ja mówię, żeby szanować religię, która jest w was i religię w innej osobie. Być może, skrycie ta osoba jest bardzo
religijna. Na zewnątrz tego nie demonstruje. Jeśli będę musiała omówić wszystkie centra, to będzie za dużo. Cokolwiek
zdecydujecie, Ja jestem bez pragnień. Tak więc dochodzimy do religii, która jest częścią Nabhi. Satysfakcja z religii jest możliwa
tylko, kiedy nauczycie się szanować innych ludzi, ich religię, ich style. Ponieważ w Sahaja Yodze bardzo często... Jest na to
słowo w języku Marathi, "khul". Po angielsku nie wiem. A 'kink' [bzik], kink, myślę, że to jest to słowo, że "on ma blokadę tu, ona
ma blokadę tam, u pani tu się blokuje, tamto ma zablokowane..." To jest jak uszkodzenie głowy [ten bzik, to natręctwo] U Sahaja
yoginów jest to bardzo częste, co macie zablokowane? Każdy łapie blokady przez ciebie a ty ciągle tutaj jesteś, "ta osoba łapie
tam, ta osoba łapie tam. Ta osoba ma taką blokadę, a tamta ma taki blok". Czy w ten sposób Sahaja Yoga będzie się rozwijać,
czy upadać? Bez mówienia tej osobie, bez rozmawiania z nią o tym, możecie skorygować jej blokady i swoje własne. Dlaczego
łapiecie blokady? Bo macie jakieś słabości. Ja nigdy od nikogo nie łapię. Więc donoszenie na kogoś, albo stawianie kogoś w
złym świetle jest niewłaściwe, to pokazuje, że macie mniej siły. Zamiast tego powinniście powiedzieć: "Matko ja mam mniej siły,
a ponieważ ta osoba ma tak dużo tego rodzaju wibracji, czuję się trochę źle". Jeśli cały świat jest w porządku i wtedy wy też
będziecie się czuli dobrze, to jaki jest pożytek z posiadania tego światła? Pomyślcie tylko o tym. Powiemy: "Dobrze, ja jestem
światłem i muszę dawać światło, jestem Zrealizowaną Duszą. Ale kiedy wszystkie światła będą w porządku, wtedy tylko będę z
nimi". Więc co to za niepełne światło, jaki pożytek z posiadania takiego światła? Powinniśmy mieć takie światła, które mogą
wejść w ciemność i całkowicie ją rozproszyć. To światło jest światłem dharmy wewnątrz nas. To nie jest - ile razy medytujecie,
ile razy siedzicie w wodzie, wkładacie stopy do wody, czy używacie Mojej fotografii i czy robicie te wszystkie rytuały - to nie to to
chodzi, chodzi o to, jak wiele dharmy macie w sercu. Matka Sharayu jest kolejnym bardzo dobrym przykładem tej dharmy. Jest
ich tak wielu, ale wymieniam wszystkich starszych ludzi, ponieważ nie czujecie się o nich zbytnio zazdrośni. Zatem spróbujcie
przyswoić sobie dharmę. I wtedy zobaczycie, że w końcu staniecie się osobą o bardzo szczodrym sercu, bardzo hojnym sercu,
ponieważ zaczynacie tolerować wszystkich. Nawet hojność w kwestiii pieniądzy, to jest coś tak przyziemnego. To znaczy,
osoba, która jest kanjus (skąpa) w sprawach pieniędzy jest absolutnie obrzydliwa. Ale poza tym jest tolerowanie innych ludzi. Są
ludzie, którzy mają ładny dom - nie chcą, żeby ktokolwiek inny do niego wchodził. W Londynie jest to bardzo powszechne.
Widziałam to w Anglii bardzo często. Oni mają wielki, ładny dom, cały czas sprzątają, zamiatają, zamiatają, kładą, polerują.
Nawet szczur nie wejdzie do tego domu! I oni zwykli pytać: "Prowadzisz otwarty dom, czy co?" Ja na to: "No tak, a co, ty masz
zamknięty?" Nie wiedziałam, co to jest zamknięty dom? Mówicie: "Nasza wygoda jest nasza. Sobota, niedziela powinny być
nasze i nie możemy dzielić się nimi z nikim", taki charakter. Wtedy zaczynacie tolerować, stajecie się hojni. Zaczynacie dawać
innym. Dawać wibracje. Wiecie, że mówiłam wielu ludziom, którzy łapią blokady na Nabhi lub Void, abyście dzisiaj zrobili jakiś
‘daan’ (dobroczynność). No to oni idą i dadzą coś Indirze Gandhi, ponieważ chcą uzyskać miejsce w wyborach. To jest
specjalność ludzi racjonalnych. Więc zróbcie jakiś daan. Jest tak wiele miejsc, gdzie można dawać prezenty. Oczywiście Sahaj
Yoga jest jednym z najwspanialszych miejsc, gdzie powinniście dawać, daan, ponadto… jest tak wiele innych miejsc. Ale nie
pamiętacie tego tak, że potem idziecie i mówicie: "W porządku, dam ci pięć rupii, ale będziesz musiał umieścić przynajmniej
moje inicjały na marmurze". Kan-ju-sha! Umieście te moje inicjały na marmurze na czarno. Szczodrość po prostu płynie, sama
płynie i emituje, a wy zaczynacie się nią cieszyć. Teraz, najważniejszą czakrą jest czakra Jagadamby, czyli serca i ona daje wam
radość. Na etapie, w którym macie relacje ze swoimi dziećmi. Dla ludzi hojnych ich dzieci są całym ich światem Miłość płynie do
wszystkich. Zmartwienie każdego jest zmartwieniem tej osoby. To pochodzi z centralnego serca, że przejawiacie matczyne
jakości wobec każdego. Macie w sobie to uczucie. Ale ludzie, którzy nie mają w sobie radości zachowują się tak: "To jest mój
syn". "To jest moja córka". Syn wniesie posag, więc odłóż dla niego lepsze jedzenie, a córce daj trochę dahi bhaat (twaróg z
ryżem)" [byle co]. Potem to idzie jeszcze dalej: "To jest mój syn. To jest moja córka. Muszę zdobyć wszystkie pieniądze świata,
żyć jak skąpiec, aby wydać je na ślub moich dzieci". A potem? Co się z wami stanie? Dzieci odchodzą, i nawet na was nie
spojrzą. Następnie: "To jest mój ojciec, to jest moja matka. To jest moja córka, to jest mój syn, a ja muszę się nimi opiekować.
Więc mogę zarobić trochę pieniędzy na czarno, co w tym złego? Widzisz, muszę o nich zadbać". To jest racjonalność przeciwko
sercu. W ten sposób wpędzamy w grzech tych, których rzekomo ochraniamy. Kolejny przykład: "To jest mój syn. To jest moja
córka. Oni muszą pójść w moje ślady, zostać premierem. Albo muszą się wzbogacić". "Więc co mogę zrobić? To jest mój syn, on
się mną opiekuje, to jest mój syn; on wie o wszystkich tych rzeczach, które zrobiłem". Więc, nawet jeśli cały kraj zejdzie na psy,
jakie to ma znaczenie? "Jestem matką, jestem ojcem, muszę opiekować się moimi dziećmi, to mój pierwszy i podstawowy
obowiązek". W ten sposób ta radość zostaje całkowicie zabita. Ponieważ widzicie, jak wasze dzieci źle się zachowują, widzicie,
jak wasze dzieci schodzą na psy. Widzicie jak odchodzą od Boga i idą do piekła. Wielu rodziców odpowiada za wysłanie swoich
dzieci do piekła. To oni powinni opiekować się swoimi dziećmi. Wtedy druga skrajność, oczywiście wiecie o tym, kiedy
dostajecie takie przykłady, wtedy to pojawia się reakcja i tak jak [na] Zachodzie po prostu nie dbacie o swoje dzieci - marnujecie

je. Tak więc, te działania ochronne, które podejmujemy, lub te ojcowskie uczucia, które mamy, powinny być pozbawione
jakiegokolwiek przywiązania czy strachu. Jakiegokolwiek strachu! Ubezpieczenie. "Dzieci, muszą dostać pieniądze z
ubezpieczenia, bo my jutro umrzemy, co się z nimi stanie?" A co z tymi ptakami? One nigdy się nie ubezpieczają. Więc
ubezpieczcie się, ubezpieczcie wszystkich, idźcie się martwić o swoje dzieci. Wszystkie rodzaje wysiłków, które wkładamy, aby
zapewnić ochronę, ponieważ się boimy, lękamy się o przyszłość. I tego strachu przed przyszłością można się pozbyć; wtedy
nasza ochrona przyjdzie, kiedy oni będą jej potrzebowali, kiedy nie będą potrzebowali ochrony, nie będziemy im dawać żadnej
ochrony. Tylko wtedy doświadczymy w pełni radości wynikającej z opiekuńczości. Tak więc ochrona jest dana przez Boginię Jej
bhaktom [wyznawcom], nie abhaktom [przeciwnikom], nie rakshasom. Ale wy ludzie, nie macie rozróżnienia co do ochrony.
Urodził wam się syn, który może być także rakshasem, "to nie ma znaczenia, daj mu ochronę". Inni mają być chronieni przed nim,
ale wy chronicie [go]. Ludzie boją się waszego syna, ale wy będziecie go chronili, dając mu pełną ochronę i zachęcali go do
zabijania innych, pozbawiając ich ochrony i dając im strach. Więc czym jest esencja [czakry]? Po pierwsze i najważniejsze,
esencją czakry serca jest bezpieczeństwo, jest to, żebyście sami czuli swoje bezpieczeństwo. Poczujcie swoje bezpieczeństwo
w sobie. Tylko Zrealizowani mogą czuć to bezpieczeństwo, ponieważ wiedzą, że mają swoją Atmę - swojego Ducha. W małych,
drobnych sprawach niszczymy nasze bezpieczeństwo; na przykład, macie na sobie niebieską koszulę i czarne spodnie - to
koniec, nie możecie chodzić po ulicy, bo wszyscy zaczną was krytykować. Założycie czerwone spodnie tylko po to, żeby
pasowały do niebieskiego i będziecie mieli kłopoty. Ale nie możecie nosić czegoś innego, bo cały świat będzie mówił: "O Boże,
nosisz to czy tamto!". Tak więc pełne bezpieczeństwo wewnątrz polega na tym, że jesteście Jaźnią a tamte rzeczy nie są ważne.
Jeśli macie w sobie poczucie bezpieczeństwa, wasze dzieci też odkryją, że ich bezpieczeństwo polega na znalezieniu swojego
własnego bezpieczeństwa. Oni sami powiedzą: "Nie próbuj nam teraz pomagać, to nas tylko zepsuje. Nie dawaj nam rzeczy,
poprzez które zatracamy poczucie bezpieczeństwa" I takie dzieci byłyby naprawdę odważne, tak jak Shivaji. Jego matka dała mu
wszelką ochronę, bez wątpienia, ale zrobiła z niego Shivaji. Każda matka, która cały czas tęskni za synem lub córką, wciąż
płacze, powinna wiedzieć, że ma stworzyć z niego Shivaji, ponieważ, ona jest Sahaja yoginką. Oni muszą nosić miecz swojej
Matki. Te płaczące dzieci, co my z nimi zrobimy? Poczujcie własne bezpieczeństwo, a wtedy radość z tego bezpieczeństwa
przeniesie was do waszej głębi. Dlaczego brakuje wam poczucia bezpieczeństwa w życiu? Pieniądze? Kasli vivanchana (jakie
konto)! Osoba, która ma Boga, która ma teraz błogosławieństwa Boskości, czego więcej może pragnąć, skoro wasz Bóg jest
Wszechmogący? Nikt nie ma potęgi większej od potęgi waszego Ojca. Nikt nie ośmieli się dotknąć was pod żadnym względem.
Ale brakuje wam wiary i z tego powodu zacznijcie od wiary w sobie. Sprawcie, żeby wiara osiadła w waszej czakrze serca, a ta
wiara da wam radość bezpieczeństwa. Wiara jest odpowiedzią na wszystkie niepewności tego świata. Tak więc teraz
dochodzimy do czakry Vishuddhi. Czakra Vishuddhi może być podzielona na dwie: tutaj i Hamsę, są dwie czakry. Czakra
Vishuddhi jest, jak wiecie, czakrą Viraaty, gdzie musimy szukać siebie w innych. Musimy szukać naszej Atmy (Ducha) w innej
osobie. Musimy poczuć jego Atmę, musimy poczuć Atmę każdego, musimy poczuć wszystkich innych. Musimy to poczuć. A jak
to zrobić, tego nauczył nas Krishna, to madhurya. To jest słodycz. To jest ta słodycz. Madhurya jest esencją słodyczy. Poczujcie
innych z taką słodyczą, z jaką podchodzicie powąchać kwiat, wtedy poczujecie zapach tego kwiatu, który pachnie inaczej niż
wasz. Poczujcie tę osobę z taką słodyczą, z jaką odbieracie kwiat. Jak trzymacie kwiat, gdy go wąchacie, jak ostrożnie, nie
uszkadzając nawet odrobiny, żeby uzyskać cały zapach. Ten zapach możecie poczuć tylko wtedy, jeśli macie tę słodycz, tę
maadhuryę. A wasza słodycz daje tyle radości. Jak słodko mówicie, jak słodko wyrażacie siebie. Ale w języku Marathi, to jest
bardzo trudne! Myślę, że ostrość języka, tnąca natura języka, sarkazm, tak zwana błyskotliwość wypowiedzi, czasami lepiej jest
być z buddhu (z głupcem) niż z takim inteligentnym człowiekiem, który cały czas jest "shap shap shap", nieustannie naskakuje
na was, od rana do wieczora. Potem mówicie okrutne rzeczy, potem rozwijacie poczucie winy. Potem rozwijacie w sobie
poczucie winy, a potem musicie mówić jeszcze ostrzejsze rzeczy. I tak to się kręci. Taki sposób zachowania wynika z tego, że
mówiąc, nie jesteśmy wrażliwi na odczuwanie drugiej osoby. Postawcie siebie w takiej samej sytuacji. Jak będziecie się czuli?
Tak więc na poziomie Vishuddhi - to madhurya, to taka prosta rzecz. Rozwińcie ją. Musicie opracować sposób. Szczególnie
ludzie z Maharasztry muszą rozwinąć [tę cechę]. Słodycz waszego języka, słodycz waszego mówienia, słodycz spotykania ludzi.
Wszystko to, słodycz sama w sobie sprawia tyle radości, że spotykacie taką osobę, która jest taka słodka i miła. Każdy, kto
przychodzi do waszego domu musi nosić tarczę. Tak więc dla Sahaja yogina ważne jest, aby język był niezwykle słodki. W tej
kwestii będą was osądzać, tyle mogę wam powiedzieć. Ludzi o ostrym języku nikt nie zaakceptuje. Oni powiedzą: "On sahaja
yogin co? Inną antytezą tego jest - w Marathi lepiej jest powiedzieć: to jest tak - nawet jeśli masz poderżnięte gardło włosem, nie
będziesz wiedział, że ta osoba poderżnęła ci gardło, ona wciąż mówi do ciebie tak słodko. To są dwie skrajności, które są bardzo
niebezpieczne dla Sahaja Yogi i dla Sahaja joginów, to centrum jest bardzo proste, kiedy mówicie do kogoś, mówicie to z
sercem. Mówcie z błogosławieństwem swojej Atmy. Czasami trzeba powiedzieć coś ostrego, to jest ważne. Szczególnie dla

Mnie, jest to bardzo trudne zadanie, ale muszę niekiedy użyć bardzo ostrego języka, bo czasem nic nie wchodzi do głowy. Ale wy
ludzie, lepiej tego unikajcie. Zostawcie to Mnie, bo jestem w tym tak dobra, że z jednej strony coś powiem, to z drugiej strony od
razu wiem, jak was odpowiednio załagodzić. Więc nie próbujcie tych sztuczek. To jest Mój styl, który jest bardzo trudny! Ja
mówię rzeczy, ale one są hitakari (co znaczy: "które czynią dobro"). Jeśli czasem jestem dla was ostra, jeśli czasem was
zbesztam, czasem muszę być dosadna, wiecie, że bardzo was kocham - ugruntowałam to w was. Najpierw ustanawiacie swoją
miłość w drugiej osobie, a potem mówcie. To jest sposób, w jaki możecie przezwyciężyć ten problem Vishuddhi. A jak się
uczycie? Po prostu będąc świadkiem. Jak dwie miłe przyjaciółki rozmawiające ze sobą. Jesteście tylko świadkiem tego, jak one
się cieszą. Bądźcie świadkiem tej gry! Zrozumiecie to w mgnieniu oka, tak po prostu. Słodycz będzie płynąć do was. Stańcie się
tak delikatni w swoim zachowaniu, w swojej fizjonomii, w swojej wierze. Ludzie powinni mówić: "Jesteś Zrealizowaną Duszą, ja
to widzę". To powinno być tak oczywiste. Porzućcie więc swoje stare sposoby postępowanie i nawyki. Starajcie się przyjaźnić ze
sobą. Piękno Shri Krishny polegało na tym, że miał On przyjaciół... Gopas. A jaka była jakość Gopas w porównaniu do Shri
Krishny? Ale jak On się z nimi zaprzyjaźnił. Przyjaźń. Przyjaźń! Teraz, jak mam wam opisać tę przyjaźń? Język Marathi ma
wspaniałe słowa, których jak sądzę, nie można wyrazić w języku angielskim. Ale w przyjaźni znajdziecie tę przyjemność. Ale jeśli
nie jesteście świadkiem, to co zobaczycie? W przyjaźni to działa w dwie strony. Nigdy nie sprawialibyście sobie nawzajem
kłopotów, ale zawsze, gdy są trudności, wyczujecie to, poczujecie to. W Sahaja Yodze takie cuda miały miejsce. Pewna pani
powiedziała Mi, że była kiedyś w wielkich opałach i nie wiedziała, co robić. I po prostu pomyślała o kimś, kto był Sahaja yoginem,
powiedziała: "Właśnie teraz, jeśli możesz przyjść, mój problem może zostać rozwiązany". I rozległo się pukanie, a on stanął w
drzwiach. Ona otworzyła drzwi i była zaskoczona, i on rozwiązał problem. Zapytała: "Jak się tu znalazłeś?". On odpowiedział:
"Nie wiem, dlaczego autobus zatrzymał się tutaj, miałem ochotę wysiąść i się z tobą zobaczyć". Więc tę samuhik chetanę, tę
uniwersalność, możecie poczuć na swojej czakrze Vishuddhi. Tak, że stajecie się nierozłączną częścią Viraaty. Kiedy jesteście
już w pełni nierozłączną częścią całości, wszyscy możecie odczuwać siebie nawzajem. Ale bez słodyczy to nie jest możliwe.
Wyobraźcie sobie, że nos walczy z oczami, a usta walczą z uszami, co się stanie z człowiekiem? Właśnie taki jest dzisiaj stan
Viraty. Czasem wieje z uszu, czasem z głowy. Viraat nie wie, co robić, bo wszyscy ze sobą walczycie. Pomyślcie o czymś
słodkim. Ale w tym wszystkim chodzi o uniwersalność, a nie o jedną osobę. To nie chodzi o to, że byliśmy z kimś w tej samej
szkole, tylko o to, że jesteście zrodzeni z tej samej Matki; macie tę samą Matkę. Z Jej Sahastrary wszyscy się rodzimy, dlatego
wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami o równym znaczeniu i wartości. I tak powinniśmy to odbierać. Zatem dla czakry Vishuddhi uniwersalność poprzez słodycz, ta słodycz relacji [z innymi]. Czakra Hamsa jest częścią czakry Vishuddhi, mówiłam o niej
bardzo niewiele. i chciałbym przy innej okazji opowiedzieć o niej w o wiele szerszym zakresie. Jest Abstrakcją, Wewnętrznym
Nurtem całego tego Wszechświata, który jest stworzony, to jest sama Pranava, która jest tak czysta, całkowita czystość
wewnątrz was, absolutna czystość. Wibracje i nic poza tym. To jest możliwe tylko poprzez rozwój waszej świadomości
wibracyjnej i rozróżnienia. Nic poza wibracjami - wasza świadomość wibracyjna jest jedynym sposobem, w jaki widzicie,
wyczuwacie, odczuwacie, wszystko poprzez wibracyjną świadomość. Widziałam ludzi, którzy także w tym zachowują się
dziwacznie, jak w każdej sytuacji mówią: "Pozwólcie mi zobaczyć wibracje tego, pozwólcie mi sprawdzić wibracje; pozwól mi
sprawdzić wibracje tamtego". Potem powiedzą: "Twoje wibracje nie są w porządku. Jego wibracje nie są w porządku". To nie jest
sposób na strojenie żartów z wibracji. Musi nadejść taki stan, w którym nie trzeba będzie sprawdzać wibracji, po prostu je
poczujecie! To powinien być ten stan, ten znak [że] wasza Pranava jest pełna. Nigdy nic nie czuję, ani wibracji ani żadnych czakr,
nic. Muszę was pytać, bo Mi nic się nie blokuje! Wyobraźcie sobie, jest fizyczną osobą, ale nie łapie blokad. Nic nie czuję, gdzie
jest problem - muszę was pytać: "Baba [bracie], gdzie ten pan ma problem?" Jest tak źle. Ale jedyną rzeczą, która się dzieje jest
to, że każdy, kto staje przede Mną po prostu to dostaje, zostaje uleczony, a Ja jestem niczym innym jak wibracjami. Kiedy
stajecie przede Mną, to po prostu działa. Kiedy Ja mówię, to działa. Nic nie robię, racjonalnie tego nie rozumiem. Ale te wibracje
same w sobie, energia płynie, wypracowuje to, to wypracowuje, to działa. Sprawdza się wszędzie, na całym świecie. Nie
konsultuję się z tym, nie pytam. To działa na własną rękę. Jeśli będę chciała, zapytam, w przeciwnym razie nie. Jeśli nie chcę
was odczuwać, nie będę odczuwać. Obok Mnie może siedzieć rakshas, może drżeć, ale nic Mi się nie stanie. Mogę powstrzymać
jego drżenie, jeśli chcę, a jeśli nie chcę, powiem żeby drżał. To nie ma na Mnie wpływu, Ponieważ to na wibracjach ciąży
odpowiedzialność, na wibracjach, które są Moim Światłem, nie przeszkadzam im [wibracjom]. Są bardzo dobrze wyszkolone,
wiedzą wszystko. Są absolutnie czyste, jak Moje imię, są absolutnie czyste. Nie mam z nimi żadnego problemu. Gram tu i tam, to
inna sprawa. Czasami staram się je ukryć, tworzę iluzję, to jest coś innego, to jest inny styl. Ale jeśli chodzi o wibracje, to one są
absolutnie czyste. Dlatego są tak skuteczne. Więc utrzymujcie swoje wibracje w czystości. Bez żadnej intencji. Właśnie teraz, po
drodze tutaj, Modi mówił: "Matko, modlimy się do Ciebie, aby wszyscy dobrzy ludzie zostali wybrani w wyborach". Powiedziałam:
"Jeśli chodzi o wibracje, pozwólmy im posunąć się do tego stopnia, aby mogły stworzyć atmosferę zrozumienia, ale

oczyszczanie wibracji jest waszym zadaniem". "Jeśli jesteście negatywnymi ludźmi, jeśli ten kraj jest wypełniony negatywnymi
ludźmi, to będą mieli negatywnych rządzących. Wtedy poprzez to nauczą się i zrozumieją i wylecą [z rządu]. Więc tak to wygląda.
Jak daleko mogą się posunąć? Zobaczycie, że będą działać, robić wszystko, co w ich mocy. Ale to wasza wolność musi
zadecydować, jak to wyjdzie. Następnie dochodzimy do czakry Agnya, która jest samym Światłem. Ona oświeca waszą uwagę,
czakra Agnya. To jest Światło, przez które widzicie wszystko po Realizacji. I kiedy wiecie, że jesteście Światłem, i kiedy wiecie, że
jesteście Wiecznym Światłem, to nic nie może was zabić. Kiedy już to wiecie w waszej Agnyi, wtedy wszystkie lęki i dominacja
znikają tak po prostu. Ponieważ to Światło Miłości nie dominuje ani się nie boi, ponieważ wie, że jest wieczne, nie boi się śmierci
ani ukrzyżowania, ani niczego. Zatem, aby pozwolić radości Agnyi przeniknąć do wnętrza, trzeba ustabilizować swoje Światło. W
tym Świetle będziecie cieszyć się swoim poświęceniem. Jak męczennicy, którzy zabijają się z radością. W ten sam sposób,
jakikolwiek trud będziecie musieli sobie zadać w Sahaja Yodze, będziecie to robili z radością. Wszystko, z czym musicie się
zmierzyć, każdy rodzaj poświęcenia. Teraz Sahaja yogini mają duże zrozumienie, bardzo się rozwinęli, ale na początku mieliśmy
takich Sahaja yoginów - nie wiecie, jakie miałam z nimi problemy. Oni zwykli mówić: "Mataji, poszliśmy tam porozmawiać z tym
człowiekiem, a po drodze musieliśmy napić się herbaty, czy zapłacisz za to?" Ile Mataji zapłaci za to, a ile Mataji zapłaci za
tamto? I jak bardzo Ona będzie się nami opiekować i jak wiele pieniędzy zaoszczędzimy z tego czy tamtego układu, jest
obliczane w pierwszej kolejności. I przez przyjście do Sahaja Yogi, jeśli możecie stać się liderem, lub jeśli możecie zostać
wybrani, wszystkie te sprawy zostały wykalkulowane. Ale musicie stać się Światłem - Światłem, które nigdy nie umiera, które jest
ponad wszystkimi radościami. Synem, który ukrzyżował się dla dzieła Swojej Matki. Który dźwigał krzyż w obecności Matki,
która była tak potężna. Takimi dziećmi trzeba być, by nieść światło. Poświęcenie. Przyjemność z poświęcenia. W przeciwnym
razie... sprawiacie kłopot swojej Matce zupełnie niepotrzebnie. Jak wiele możecie poświęcić - tana, mana, dhana [ciało, umysł,
bogactwo]. Poświęcenie, dla waszej emancypacji, dla utrzymania waszego Światła przy życiu. Trzeba wstać wcześnie rano o
czwartej - to zbyt wiele dla Anglików. To jest największe poświęcenie. Możecie im powiedzieć cokolwiek innego. Jeśli ich
poprosicie, dadzą wam 10 funtów, ale nie budźcie ich rano, bo jeśli będą musieli robić dhyanę [medytację] rano, to straszne. Jeśli
poprosicie ich, żeby się wykąpali, to jest najgorsze ze wszystkiego! Wstawać rano, kąpać się, a potem robić dhyanę, to za dużo.
Ale dla Hindusów [Matka mówi w Marathi]. Jeśli powiecie Hindusom, żeby wstali o 4-tej, oni wstaną o 3-ciej, wezmą kąpiel cztery
razy, usiądą do medytacji i wszystko to będą robić. Poświęcenie, co wszyscy poświęcamy – te kamienie i ten kurz? Po co? Dla
życia wiecznego. To jest nieproporcjonalne do tego, co dostaniecie. To nie jest poświęcenie, to nie jest nawet najmniejszy
[ułamek] wartości tego, co dostaniecie. To jest nieproporcjonalne. Nie wiem, jak to powiedzieć. To nieproporcjonalne. Ale tę
proporcję możecie zobaczyć tylko wtedy, gdy macie Światło. Kiedy Światło się zaczyna, przechodzi do wieczności. W ten sam
sposób to Życie Wieczne obejmuje cały świat i poznajecie cały świat wewnątrz siebie. Tak więc ostatnia czakra to Sahasrara,
rdzeń waszego serca, która jest bardzo ważnym ośrodkiem, ponieważ znajduje się w rdzeniu waszego serca. Otacza wasze
serce, a wszystkie siedem czakr ma tam swoje siedziby. Są to miejsca, które odbierają radość i przekazują do serca. Jeśli
jesteście już w Sahastrarze, otrzymujecie tak wiele rzeczy. Otrzymujecie swoje wibracje, dostajecie swoje moce. Ale jest to
najtrudniejsze centrum. Ono jest Mahamayą. Kalki w kształcie Mahamayi, jest całkowitą iluzją. W Sahastrarze, radość
Sahastrary jest całkowitą radością, ponieważ jest tam wszystkie siedem [pithas] siedzib. Jeśli uda wam się opanować swoją
Sahastrarę, w pełnym rozpoznaniu tej Mahamayi, całkowitym rozpoznaniu, co jest bardzo trudne, ponieważ zawsze jest tam
maya [iluzja], wtedy nie ma już o czym mówić. Wtedy widzicie, jak powiększa się wasze serce, zobaczcie to teraz. Wystarczy
rozpoznać. Zobaczcie jak rozszerza się wasze serce, obejmie całą waszą istotę, po prostu rozpoznajcie. Dlatego mamy puję
tutaj. Pozwoliłam wam na Moją Puję tylko z jednego powodu, to jedyny sposób, w jaki możecie Mnie rozpoznać, widząc wibracje,
widząc czakry, poprzez odczuwanie ich poprzez otrzymywanie ich coraz więcej, poprzez korygowanie siebie. Dlatego zgodziłam
się na te puje. Ale jeśli nie rozpoznajecie i robicie puje, to jest to dla was bezużyteczne, jest bardzo złe. Wystarczy rozpoznać!
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Medytacja bez wysiłku, Londyn 1980
Wibracje przychodzą w taki sposób, że są one rozprzestrzeniane. Jedyne, co musicie zrobić to poddać się ich działaniu. Najlepiej
jest nie wkładać w to żadnego wysiłku. Nie martwić się, w którym miejscu macie problem.
Widziałam wielu ludzi, którzy w czasie medytacji zajmują się rzeczami, które gdzieś wcześniej złapali. A wy po prostu nie
musicie się martwić. Jeśli tylko to zostawicie, wypracuje się samo. To jest bardzo łatwe Nie musicie w to wkładać żadnego
wysiłku. Tym właśnie jest medytacja.
Medytacja oznacza poddanie siebie bożej łasce. Ona sama w sobie wie jak was wyleczyć. Wie jak naprawić to, co nie działa, wie
jak ustabilizować się w tobie, jak sprawić by twój duch promieniał. Ona wie wszystko. Nie musisz się martwić tym, co
powinieneś robić, które imiona recytować, jaką zaśpiewać mantrę. Podczas medytacji nie możesz używać żadnej siły, musisz
oddać się całkowicie, w tym czasie musisz również być całkowicie w stanie świadomości bez myśli.
Przypuśćmy, że nie udaje ci się pozbyć myśli. Wtedy musisz je jedynie obserwować, nie angażując się. Zauważysz, że tak jak
przy wschodzie słońca ciemność stopniowo znika, a promienie słoneczne docierają w każdą szczelinę całkowicie ją oświetlając.
W ten sam sposób twoja istota stanie się całkowicie oświecona, ale jeśli użyjesz do tego siły lub spróbujesz zatrzymać coś
wewnątrz, czy też dać temu bandhan – tak się nie stanie.
Nie podejmowanie wysiłku to jedyna droga w medytację, nie oznacza to jednak, że powinniście być letargiczni – powinniście być
czujni i uważnie to obserwować.
Drugą stroną tego zagadnienia może być to, że ludzie przysypiają. Nie, wy musicie być czujni. Jeśli będziecie przysypiać, to nic
nie zadziała. To jest druga strona problemu. Jeśli jesteście leniwi to nie będzie działać. Musicie być czujni i otwarci, całkowicie
świadomi, musicie to robić całkowicie bez wysiłku, absolutnie bez wysiłku. Jeśli nie będzie wysiłku, medytacja zadziała najlepiej.
W ogóle nie myślcie o swoim problemie, o stanie, w jakim są wasze czakry, o czymkolwiek, wystawcie się tylko na działanie
wibracji. Zobaczcie, kiedy świeci słońce, cała przyroda zwraca się ku słońcu i otrzymuje błogosławieństwo słońca – bez wysiłku,
nie wkładając w to żadnego wysiłku, po prostu to otrzymuje, w momencie gdy otrzymuje promienie słoneczne, a promienie
zaczynają działać i uaktywniają.
W ten sam sposób zaczyna pracować Wszechprzenikająca Boska Siła. Nie macie nią sterować, ani w ogóle zajmować się tym.
Nie wkładajcie więc w to żadnego wysiłku, absolutnie żadnego. Nie recytujcie żadnych imion. Nie przejmujcie się tym, że wasza
Agnya się blokuje: łapie to, łapie tamto. To się wypracowuje.
Będzie pracować tak długo, jak tylko będzie mogła, i wypracuje cud, który miała uczynić. Wy nie musicie się tym martwić. Ona
zna swoją pracę. Ale kiedy wkładacie w to wysiłek, to w rzeczywistości tworzycie dla niej barierę. Zatem, nie trzeba czynić
żadnych wysiłków, nie róbcie nic, powiedzcie sobie „zapomnij o tym” – to wszystko.
Nie śpiewajcie żadnych mantr. W przypadku, gdy jest to dla was niemożliwe możecie użyć mojego imienia, ale nie ma nawet
takiej potrzeby.
Kiedy wyciągacie ręce w moim kierunku, to jest mantra, ona wystarczy, już sam ten gest jest mantrą. Nie trzeba mówić nic
więcej, ale sama myśl, nasza intencja powinna być taka, aby wyciągnąć ku temu ręce i to powinno zadziałać. Kiedy ta intencja
jest całkowicie spełniona, nie trzeba nic mówić – wznosicie się ponad to. Nie możecie więc czynić żadnych wysiłków, absolutnie
żadnych. To jest właśnie to.

Medytacja jest dla waszego własnego wzrostu, to wasz własny kapitał, który powinniście osiągnąć. Gdy raz to zdobędziecie,
osiągniecie również swoje moce. Tak jak wtedy, gdy stajecie się zarządcą, otrzymujecie władzę zarządcy. W tym czasie nie
powinniście myśleć o nikim innym. Nie powinniście kierować swojej uwagi na nikogo a tylko to odbierać, tylko odbierać. Nie
myślcie o żadnym innym problemie, ale o tym, żeby nie podejmować wysiłku, żadnego wysiłku. To zadziała najlepiej u ludzi,
którzy tylko to odbierają.
Macie problemy, dlatego tutaj jesteście, ale nie potraficie ich rozwiązać, one mają być rozwiązane przez Boską Siłę. To trzeba w
pełni zrozumieć, że my nie możemy rozwiązać naszych problemów. Rozwiązywanie problemów przekracza nasze możliwości.
Zostawcie to w rękach Boskiej Siły i oddajcie się jej mocom nie podejmując żadnego wysiłku, absolutnie żadnego wysiłku.
Usiądźcie wygodnie, obie stopy na ziemi, ręce połóżcie swobodnie na kolanach w ten sposób. Usiądźcie wygodnie, nic nie
powinno wam przeszkadzać. Powinniście wygodnie usiąść, ponieważ zajmie to trochę czasu. Starajcie się wewnątrz siebie
trzymać uwagę na mnie, jeśli możecie, na mojej Kundalini jeśli dacie radę. Możecie się skupić na mojej Kundalini i od razu to
osiągniecie. W ten sposób, ręce powinny być nastawione na odbieranie. Kluczowym słowem jest ‘effortlessness’, absolutnie bez
wysiłku, niezależnie czy medytujecie w mojej obecności, czy przed moim zdjęciem.
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Transformacja, Rady na Seminarium w Bordi – wykład poranny, 27.01.1980, Bordi Shibir, India Wszyscy czuli się bardzo miło,
kiedy tu przybyli, byli szczęśliwi i czuli, że ich wibracje były w porządku. Ale tak nie było. Więc bądźcie czujni, proście siebie
nawzajem o sprawdzenie, bądźcie w tym pokorni. Musicie dalej sprawdzać. Dopóki siebie nie sprawdzicie, skąd będziesz
wiedzieć z jakiego powodu ciągle łapiecie blokady? Poproście innych, aby was sprawdzili i bądźcie pokorni, bardzo pokorni w
tym względzie. Nie bierzcie tego za oczywiste, ponieważ dopóki siebie nie zmienimy, Sahaja Yoga nie ma dla was żadnego
znaczenia. Widzicie, można by było w bardzo materialny sposób wyrażać Sahaja Yogę, jak to radio, ten tranzystor czy ten głośnik
po prostu promieniują. Musimy wiedzieć, że Sahaja Yoga jest nie tylko przekazywaniem energii przez nas, tak jak energia
przechodzi przez wszystkie inne rzeczy materialne. Ten mikrofon przekazuje energię, ten tranzystor przekazuje energię i
wszystkie inne takie rzeczy tylko przekazują energię. Nic w nie nie wchodzi. Jak... artysta śpiewa i nic nie przechodzi do radia.
Tak samo, jeśli nasza moc zacznie płynąć, to dlatego, że w jakiś sposób Kundalini została podłączona do sieci; Ona nie
wykonała pracy ani wy nie oddaliście sobie sprawiedliwości. Więc musicie wchłonąć ten przepływ Gangesu w siebie, przyswoić
go i przekształcić siebie. Ganges płynąłby, ale jeśli przepływa przez teren kamienisty, kamienie nie wchłoną niczego z rzeki
Ganges. Ale jeśli płynie przez żyzną ziemię, wszyscy będą korzystać z tej wody. Musicie więc wykorzystać swoją Kundalini
przekształcając siebie. Spróbujcie się zmienić. Zobaczcie, jak bardzo się zmieniacie. Teraz oczekiwanie dotyczące Kundalini
staje się, staje się takie… takie Sahaja - nazywają to w bardzo zabawny sposób - że ludzie myślą, iż Kundalini powinna sama to
rozwiązać, podczas gdy my jesteśmy kamieniami po obu stronach, a Kundalini to wypracuje, co jest bardzo, bardzo złym
pomysłem. Jeśli rzeka Ganges płynie, musicie iść nad rzekę. Musicie napełniać swoje dzbany, musicie mieć piękne dzbany;
musicie je unieść; musicie je przynieść do domu, a następnie użyć wody do wzbogacenia waszego pożywienia, waszego domu.
W ten sam sposób, jeśli nie możecie się zmienić, jeśli nie możecie się zmienić, wtedy ta Kundalini będzie tylko jak cienka linia i
będziecie cały czas łapać blokady, i nie będzie wielkiego postępu. Postęp musi być widoczny na zewnątrz. Ci, którzy myślą, że
odmawiając mantry od rana do wieczora wiele osiągną, niestety są w błędzie; to wszystko jest wtedy mechaniczne. Tak wielu
ludzi ma zwyczaj ciągłego wykrzykiwania mantr. To nie jest nawyk. Mantry powinny otwierać wasze czakry, w przeciwnym razie
nie mają one znaczenia. Powinny być właściwie używane w kluczowych punktach, z wielkim szacunkiem, z wielkim
zrozumieniem, a wtedy pozwólcie im otworzyć wasze czakry, którymi wchłaniacie wodę tej wspaniałości znanej jako Kundalini.
Największe błogosławieństwo spłynie na was dzięki Jej miłości. Ale w sposób, w jaki ludzie po prostu to przyjmują, nie może być
żadnej transformacji. Jeśli utożsamiacie się ze swoim ego i myślicie "och, wszystko w porządku", jesteście niestety w błędzie.
Musicie całkowicie przekształcić się wewnątrz siebie. Niektórzy ludzie, jeśli zmieni się ich sytuacja, czują się bardzo dobrze i
myślą, że osiągnęli coś najwyższego. Tak nie jest, to tylko okoliczność się zmieniła, tylko atmosfera się zmieniła i to sprawia, iż
czujecie, że osiągnęliście coś wielkiego. Musicie to osiągnąć, gdziekolwiek jesteście. To powinno zostać zachowane i musi tam
być. Ale przychodząc w spokojniejsze miejsce, możecie poświęcić więcej uwagi, dlatego tu jesteście. Ale przychodząc tutaj, jeśli
po prostu czujecie się dobrze i myślicie, że och, osiągnęliście wszystko, wtedy to jest... niestety jesteście w błędzie. Musicie
wzrastać w tej atmosferze; przybyliście tutaj, aby się rozwijać i transformować, aby być zupełnie inną osobą. Nie identyfikujcie
się ze swoim ego i nie bądźcie usatysfakcjonowani czymś, co czujecie ... "czując się bardzo dobrze". To nie jest właściwy
sposób patrzenia na sprawy. Musicie się zmienić i zobaczyć samego siebie: jak się zachowujecie? Jak się czujecie? Czy masz
nowy punkt widzenia spraw, czy nie? Otóż, najgorszą rzeczą, która pojawia się poprzez ego, jest upór, wasz własny upór. Uparci
ludzie są niezwykle trudni i dumni ze swojego uporu i będą mówić: "Tak, jestem uparty. Co robić?" Jeśli jesteście dumni ze
wszystkich takich bezsensownych rzeczy, wtedy dźwigacie ciężar tych kamieni na swojej głowie - w tym życiu, następnym życiu i
w wielu życiach, które nadejdą. Wszystkie takie kamienie należy natychmiast odrzucić i powinniście je zrzucić, bo musicie
osiągnąć swoje piękno. Widzieliście, jak kwiat zrzuca wszystko, co nie jest potrzebne, rozkwita, przebija się na zewnątrz, otwiera
się tylko po to, by dać innym zapach. Jeśli chcecie dać zapach innym, jak dalece ta woń jest w was? Czy jest w was woń, którą
chcecie podarować innym? A więc trzeba się tego dowiedzieć i musicie to zrobić. Przede wszystkim: Jak bardzo możecie
kochać innych? Jak bardzo możecie wypełniać swoje obowiązki jako mąż, żona, dziecko, ojciec, matka - wszystko [z nimi
związane]. To nie jest sposób, w jaki ludzie rozumieją Sahaja Yogę, to, że wisicie gdzieś w powietrzu, a potem mówicie: "Nic mi
nie jest". Oczywiście, są trudni ludzie i trudne relacje, ale Sahaja yogin musi mieć bardzo niezależny pogląd na całą sprawę i
powinien być w stanie skorygować wszystkie istniejące problemy i powinien mieć bardzo zdecydowaną i surową opinię o
ludziach, którzy nie są Sahaja w ich rodzinie i w ich otoczeniu, i powiedzieć im: "Co robicie? Czy zamierzacie tak przeżyć całe

swoje życie i umrzeć z tym… całym tym obciążeniem na głowach, czy też zamierzacie się go pozbyć?" Ale najpierw to wy musicie
być w porządku. Teraz w naszej istocie mamy manas po lewej stronie, to przychodzi do prawej ręki i wraca z powrotem, i mamy
również ahankarę, która jest ego, które idzie - pojawia się po prawej stronie... od prawej do lewej strony a w mózgu przechodzi do
przodu, po lewej stronie ono się porusza. Więc z tymi dwoma rzeczami, dwoma - ego i superego, mamy manas i ahankarę pomiędzy tymi dwoma jest buddhi, jest inteligencja pomiędzy. Ale ta inteligencja, jeśli nie jest, jeśli nie jest równoważona
mądrością - przez subuddhi - może być bardzo niebezpieczna i rejestruje wszystko, co robicie. Wie, co robicie. Ale jeśli
utożsamiacie się ze swoim ego lub superego, buddhi nie może zajść za daleko. Na początku może próbować powiedzieć wam:
"To jest złe, nie powinieneś tam iść, nie powinieneś tego robić", ale potem cichnie. Więc musicie też bardzo uważać na swoją
inteligencję. Wasza inteligencja nagle cichnie; nie pomaga wam. Wtedy ego lub superego przejmuje kontrolę. Wówczas całe
wasze myślenie, całe wasze zrozumienie idzie zgodnie z ... zgodnie z liniami ego, a wy idziecie naprzód i po prostu nie wiecie,
dokąd idziecie i co robicie. Więc kiedy jesteśmy w tym miejscu to ... zdecydowaliśmy się na bardzo dobrą sesję Sahaja Yogi,
ważne jest, abyśmy wszyscy wiedzieli, kiedy będziemy stąd wyruszać, jak bardzo zamierzamy się zmienić. Poza tym, jest puja,
jest havan, jest to… za każdym razem; i jaki jest postęp w nas - powinniśmy to widzieć. Czy to tyle, ile porusza się mała mrówka
w minutę czy może znacznie więcej? Postęp jest powolny, ponieważ nie chcemy się zmieniać. W każdej chwili starajcie się
dostrzec, że się zmieniacie. Widziałam ludzi, którzy żyli tak jak hipopotam - żyli jak hipopotam. Ci, którzy żyją jak hieny,
pozostaną jak hieny. Nadal pozostają z własną identyfikacją, czując się szczęśliwymi z tego powodu, co jest bardzo złe. Musicie
rozkwitnąć, rozkwitnąć jak kwiaty. Zmienić siebie, przetransformować się! Ta transformacja wam pomoże. To jest jak
wyzwolenie nowego wymiaru życia. Dopóki nie pojawi się to wyzwolenie, wasze życie nie ma znaczenia, Sahaja Yoga nie ma dla
was żadnego znaczenia. Więc starajcie się najlepiej jak potraficie, aby wywołać tę transformację w każdej minucie swojego
życia, wtedy będziecie zdumieni wzbogaceniem życia. Czegokolwiek próbowałam, myślę, że właśnie teraz znacznie was
oczyściłam. Oczyściłam was od góry do dołu - całkiem nieźle, prawda? Ale mimo tego, teraz wy musicie to tam utrzymać. Po
pierwsze, nie sądzę, żeby wasza uwaga była w porządku. Dlatego łapiecie blokady na prawym Nabhi i na wątrobie. Uwaga musi
być po jednej stronie, ale jeśli nadal będziecie kręcić głową, przenosząc swoją uwagę, nie możecie być w stanie Nirvichara. Tak
więc, aby utrzymać stan Nirvichara, najpierw musicie skupić uwagę, a kiedy ta stabilność zostanie osiągnięta, wtedy po prostu
musicie zobaczyć, że jesteście w stanie Nirvichara. Umieśćcie wszystkie swoje myśli w tym strumieniu Nirvichary, a to rozwiąże
wasz problem. Ale transformacja jest zdecydowanie pozytywnym etapem, gdzie widzicie siebie. Widzicie, widzicie siebie;
nazywacie siebie, powiedzmy, że nazwiecie siebie Nirmalą. Wtedy mówicie: "Och, Nirmalo, czy to jest [właściwy] sposób
postrzegania rzeczy?" Transformacja to utożsamianie się z tą Jaźnią, która was widzi. Tak więc, kiedy zaczniecie identyfikować
się z tą Jaźnią i wyrażać coś wobec tej Jaźni, którą jest Nirmala, wówczas jesteście oddzieleni; wtedy następuje transformacja.
Ponieważ najpierw powinniście zobaczyć, a potem utożsamić się z tym "ja", więc zachodzi w was przemiana. W przeciwnym
razie będziecie tylko nosili w sobie trochę energii, dzięki której możecie czynić małe cuda - możecie podnosić Kundalini. Ale co z
wami? Będziecie tam, gdzie byliście. Dlatego ważne jest, kiedy trafimy w takie miejsce jak to, aby nie dać się ponieść przez coś
bardzo zewnętrznego i absolutnie bez wartości dla Sahaja Yogi. Później powiem wam, jak rozszerzyć wasze różne moce, ale
teraz myślę, że musimy zdecydować, że wyjedziemy stąd całkowicie przetransformowani w nowe osoby. Niech was Bóg
błogosławi.

1980-0127, Moce jakimi obdarzeni są Sahaja yogini
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MOCE JAKIMI OBDARZENI SĄ SAHAJA YOGINI, 27.01.1980, Bordi (Indie)
Przede wszystkim musimy wiedzieć, jakie otrzymaliśmy moce, a także powinniśmy wiedzieć, jak podtrzymywać te moce oraz jak
łatwo możemy uzyskać jeszcze więcej mocy.
Pierwsza moc, jaką otrzymujecie po Realizacji, jest największą mocą na ziemi. To jest moc Shri Ganeshy. Tylko On może
wykonać tę pracę, którą wy ludzie dziś wykonujecie - to jest moc unoszenia Kundalini.
Jak do tej pory nikt w historii duchowości nie uniósł Kundalini w tak krótkim czasie, jak wy ludzie to robicie. Ona porusza się pod
waszymi palcami, to jest absolutnie moc Shri Ganeshy, która została wam dana. W tym czasie, kiedy dajecie Realizację, nawet
jeśli macie blokady w jakiejś czakrze, lub macie jakiś problem, nawet jeśli jesteście trochę opętani, nawet jeśli nie jesteście zbyt
dobrymi Sahaja yoginami, nawet jak nie jesteście tak bardzo oddani Shri Mataji, nawet gdy nie czujecie sensu zobowiązania
wobec Sahaja Yogi - to Kundalini wciąż unosi się pod waszymi palcami. Ten klucz Shri Ganeshy w was, został wam wręczony
przez samego Shri Ganeshę, żeby dać wam pewność, żeby dać wam pewność, że potraficie unosić Kundalini, ale nie
odczuwanie, że to wy unosicie Kundalini. Jeżeli kontynuujecie bez poddania siebie Sahaja Yodze, to po jakimś czasie, bardzo
szybko stracicie tę moc.
Inna moc, którą otrzymaliście: podczas unoszenia Kundalini u kogokolwiek, możecie zauważyć, że gdy Kundalini unosi się, w
tym czasie nie będzie żadnych przeszkód. Jakakolwiek przeszkoda może być wokół – powiedzmy, że w sąsiedztwie jest
opętana osoba, ona nie będzie wam przeszkadzać w tym czasie. Może w waszej rodzinie być negatywna osoba, ale gdy wy
unosicie Kundalini, w tym czasie ona będzie cicho. W tym czasie, gdy poruszacie waszą ręką na Kundalini, jest to największa
moc jakiej używacie.
Nie wiem ile shraddha [wiary] macie w siebie i w moc, którą posiadacie. W tym czasie dla waszej ręki nie będzie żadnych
przeszkód z niczyjej strony! Nawet przez pomyłkę, nikt nie chwyci waszej ręki ani jej nie dotknie.
Druga moc jaką macie jest taka, że gdy będziecie unosić Kundalini, gdy będziecie unosić swoją Kundalini, sprawicie, że uwaga
innej osoby skieruje się do wewnątrz, jak magnes, dzięki czemu powinniście zrozumieć, że możecie unosić swoją Kundalini
gdziekolwiek chcecie. Przypuśćmy, że podczas podnoszenia Kundalini, wokół jest duży hałas, są wszystkie rodzaje problemów
– przypuśćmy, że jedziecie pociągiem, jest hałas samego pociągu lub wydarza się cokolwiek – w tym czasie wasza uwaga nie
będzie rozproszona, a uwaga osoby, która przyjmuje Realizację od was nie będzie przyciągana przez rzeczy zewnętrzne w tym
czasie, kiedy podnosicie Kundalini.
To znaczy, że możecie dawać Realizację w każdym czasie, ponieważ w tym czasie przebywacie w lotosie, który jest zamknięty.
Inna moc jaką otrzymaliście jest taka, że w momencie obudzenia Kundalini [jagruti], nie będą pojawiać się w was żadne niskie
uczucia. Nawet jeśli jesteście opętaną osobą, w momencie obudzenia Kundalini nie będziecie mieć niskich uczuć, nieczystych
uczuć w stosunku do osoby, której dajecie Realizację.
Może przed lub po, ale w czasie, kiedy dajecie Realizację, te brudne uczucia do was nie przyjdą – automatycznie, nie musicie
zatrzymywać swojego umysłu, to będzie działało automatycznie. Będziecie absolutnie usatysfakcjonowani, nawet jeśli będziecie
głodni, nie będziecie czuli głodu, ani żadnej fizycznej potrzeby w czasie, gdy dajecie Realizację. Nie będzie żadnego rozproszenia
uwagi; nie będziecie chcieli robić nic niegodnego, w czasie gdy będziecie unosić swoją rękę, ponieważ zostaliście
pobłogosławieni godnością.
W czasie, gdy będziecie unosić Kundalini, nie będziecie nigdy żartować, nie będziecie nigdy się naśmiewać, nie będziecie
frywolni – automatycznie! Spróbujcie, a to się nie uda. To są wasze wspierające moce. Wszystkie te pięć mocy, które opisałam,

to jest bardzo mało w stosunku do tysięcy innych, ale to jest pięć mocy Shri Ganeshy. Te moce mogą być podtrzymywane, jeśli
próbujecie naśladować Shri Ganeshę. Jego główną cechą jest to, że On nie uznaje żadnego innego Boga i nikogo innego wyżej
niż Jego własną Matkę. Całkowite oddanie i całkowite posłuszeństwo Matce.
To znaczy, że w pewnym sensie jest On zrobiony z posłuszeństwa. Całkowita miłość i uczucie do Matki. On się nie kłóci. Nie
kwestionuje. Nie robi niczego, i w ten sposób te moce są w Nim, do maksimum. Jeśli myślicie, że przez kłócenie się ze Mną
zyskacie, to się grubo mylicie. Musicie utrzymywać Mnie zadowoloną. Nawet Ganesha w każdej minucie próbuje sprawiać,
żebym była zadowolona. To jest fakt. Tak więc proszę, nie próbujcie wywoływać u Mnie niezadowolenia.
Ja mogę nic nie powiedzieć, ponieważ pozornie nic nie powiem, ale wasze moce zostaną zredukowane.
Ta piąta moc Shri Ganeshy, to jest moc mądrości, i to, że cokolwiek On wie, może to narysować i zapisać. Nawet tę moc
posiadacie. Kiedy unosicie Kundalini, mówicie do osoby w taki sposób, że ta osoba staje się mądra. I mówicie także do niej tylko
to, co jest mądre, a także automatycznie piszecie lub pokazujecie mu wyliczenia matematyczne, które są właściwe. Nawet, gdy
nie pamiętacie tych wyliczeń, one okażą się właściwe.
Więc pracują w was trzy moce Adi Shakti. Jedna daje wam długowieczność i wyraźne pojęcie o waszych pragnieniach.
Zobaczcie, jeśli wasze pragnienia są właściwe, wszystkie wasze pragnienia zostaną spełnione przez tę moc – wszystkie wasze
pragnienia, wszystkie!
Ale po pierwsze, trzeba wiedzieć, że wasze pragnienia powinny być właściwe.
Na przykład, Sahaja yogini chcą mieć swój ashram. Dlaczego tak bardzo chcą mieć ashram? Jak wielu chce przebywać w tym
ashramie? Jak wielu chce zabrać swoje dzieci do ashramu? Jak wielu zechce oddać swoje ekskluzywne domy i zabrać do
ashramu swoje żony lub mężów, którzy nie są Sahaja yoginami? I jak wielu z nich chce ashramu tylko dlatego, że będą mieć
miejsce, w którym będą żyć w tani sposób? Jaki jest cel otrzymania ashramu? Czy jesteście tego pewni? Czy bylibyście w stanie
odkryć, dlaczego chcecie ashramu? Jeśli wasze pragnienia są wyraźne, wtedy zostaną spełnione, absolutnie, na sto procent.
Tę moc możecie osiągnąć tylko poprzez zrobienie bandhanu w waszym sercu. Jakiekolwiek macie pragnienie, wypowiedzcie je i
połóżcie w waszym sercu. Oznacza to, żebyście powiedzieli to z serca. Siedem razy, po prostu zróbcie bandhan, a praca
zostanie wykonana. Ale nie używajcie tego dla bezsensownych rzeczy, ponieważ jeśli będziecie używać tego dla
bezsensownych rzeczy, ta moc odejdzie. Stosujcie to do czegoś specjalnego, na wyższym poziomie. Teraz, dzięki waszej drugiej
mocy będziecie automatycznie spotykać ludzi, którzy są uczeni i którzy są sahaja. Będziecie również czytać książki, które są
sahaja. Nawet jeśli musicie przeczytać jakieś inne książki, będziecie w stanie poznać, że ta nie jest odpowiednia, a ta jest
odpowiednia. I przez to będziecie wzbogacali swój umysł.
Kiedy zaczniecie mówić, ludzie będą zdumieni. Ci, którzy nigdy nie przemawiali, będą mówić bardzo dobrze. Ci, którzy nigdy nie
znali poezji, będą pisać poezję. Wydarzy się dużo rzeczy również na polu sztuki. Ci, którzy nie znali sztuki, będą wspaniali w
sztuce. Ale poprzez pierwszą moc, która jest mocą Adi Shakti lub mocą Shri Mahakali, dostaniecie miłość od wszystkich ludzi
dookoła. Każdy będzie czuł się magnetycznie przyciągany do was. A wy będziecie zawsze prowadzeni przez wielkie dusze i
anioły. J
eśli napotkacie kogoś, kogo ma spotkać wypadek, zatrzymacie tego człowieka, żeby nie szedł tą drogą. Jeśli będziecie mieć
wypadek, każdy zostanie uratowany.
Rzadko będziecie mieć wypadek – ale jeśli dojdzie do niego, nie zostaniecie bardzo zranieni. Zdumiewające! Wszystkie te moce
przyjdą do was, ponieważ jesteście dziećmi Adi Shakti.
Cały wszechświat subtelnej Boskiej Mocy opiekuje się wami indywidualnie. Wszyscy jesteście tym naznaczeni, macie znamię,
nosicie znamię, One troszczą się o was. Ta moc pragnienia jest mocą, która was chroni. W każdy możliwy sposób, prowadzi
was, troszczy się o was, daje wam spokój. I ta moc daje wam olbrzymią wiarę w Sahaja Yogę. W końcu zostajecie wypełnieni
radością Sahaja Yogi i nie polubicie niczego innego poza Sahaja Yogą. Dla was wszystko jest Sahaja Yogą.

Ale czasami, wiecie, identyfikujemy się z naszym ego i myślimy, że ego jest Sahaja Yogą, widziałam to wiele razy. Ludzie lubią to,
ponieważ to jest tożsame z ich ego. To powinno być oddzielone od tego i wprowadzone do naszego życia, do naszego
codziennego życia, kiedy spotykamy się razem, kiedy rozmawiamy ze sobą, trzeba widzieć tę radość, jedna fala opada, inna
wznosi się, tak jak to widzicie na morzu.
Stać się jednym ze wszystkimi. Ta moc jest w was i ona cały czas pracuje, jesteście kochani i pod opieką. Mówiłam wam, że
dzięki środkowej mocy, będziecie dawać ludziom Realizację. Będziecie w stanie powiedzieć, które z ich czakr mają blokady.
Będziecie w stanie skorygować swoje czakry. To wszystko dzięki waszej centralnej mocy. I tylko dzięki tej mocy, macie bardzo
wielką moc nad waszą wolą.
Jeśli zadecydujecie, że macie zamiar być tacy, staniecie się tacy. Jeśli chcecie być szczęśliwą osobą, będziecie. Przemiana
nastąpi szybko. Możecie siebie zmienić bez żadnych trudności, które wypracują się, jeśli będziecie używać mocy Mahalakshmi
[pochodzącej] z centralnego kanału. Oczywiście otrzymacie lepszą pracę, większe pieniądze, perspektywy, ale nie za dużo. Na
tyle dużo, żebyście czuli się w pełni usatysfakcjonowani. Po to, aby wasza uwaga była bardziej w centrum. Wszystkie inne moce
Mahalakshmi otrzymacie później.
Jest wiele innych mocy Mahalakshmi, które musicie osiągnąć, ale do tego wasz kanał Sushumna musi zostać bardzo
oczyszczony. Do tego musicie rozwinąć odwiązanie w waszym życiu.
Dopóki nie rozwiniecie odwiązania, głębsze moce Mahalakshmi nie pojawią się. Np. nawet w małych rzeczach, takich jak
połączenie ze Mną, nawet w tym powinno być odwiązanie. Nawet powiedzenie Aarti oraz zrobienie czegoś w celu pójścia do
przodu, ale nie tak: "Muszę to zrobić". Nawet zaproszenie Mnie na obiad lub coś takiego, każda mała rzecz: "Powinienem to
zrobić", jest też przywiązaniem. Jeśli to się uda, to bardzo dobrze, ale jeśli nie, to też bardzo dobrze. Musicie powiedzieć: "Matko,
przyjdź". Ale jeśli Ja nie mogę przyjść, to nie powinno być najmniejszego uczucia nieszczęścia, ale to powinno zostać
zaakceptowane. To odwiązanie musi zostać rozwinięte dla waszej mocy Mahalakshmi. I wtedy pójdziecie dalej.
Wasze wyczucie czasu wypracuje się absolutnie prawidłowo. Nie będziecie musieli patrzeć na zegarek - nie będzie takiej
potrzeby. Czas będzie waszym własnym czasem. Kiedykolwiek pójdziecie, wszystko dobrze się potoczy. Aby utrwalać tę moc
czasu, nie potrzebujecie się za bardzo spieszyć, nie potrzebujecie być niewolnikami zegarków. Pozwólcie, aby wszystko samo
płynęło. Nie bądźcie w niczym uparci. To nie jest ważne: jeśli jest dziesiąta, w porządku; jeśli nie, jeśli jest dziesiąta piętnaście, to
nieważne. Pozwólcie sobie po prostu unosić się wraz z prądem Sahaja Yogi. Jeśli coś się powiedzie, to bardzo dobrze, jeśli nie,
to też dobrze.
Tak to utrzymujcie. A wtedy będziecie zdumieni, jak moc Mahalakshmi ulepsza się, a błogosławieństwa tej mocy są olbrzymie.
Takich mocy macie już tysiąc jeden obudzonych w sobie. Na przykład w czakrze Vishuddhi macie szesnaście tysięcy mocy i te
szesnaście tysięcy jest w was obudzonych już dzisiaj. Szesnaście tysięcy mocy jest w was obudzonych już teraz. Ale kiedy
mówicie, nie rozumiecie, że kiedy przemawiacie, jesteście Sahaja yoginami, przemawiacie tymi wszystkimi mocami. Kiedy jecie,
nie rozumiecie, że ten język należy do Sahaja yogina i nie powinniście niczego pragnąć. Jeśli ktoś lubi herbatę, będzie pił
piętnaście filiżanek. To nie jest dobrze. Jeśli ktoś lubi jeden rodzaj jedzenia, nie zje niczego innego.
Myślenie zbyt dużo o jedzeniu, przez cały czas, proszenie o jedzenie i organizowanie jedzenia przez cały czas, bardzo mocno
psuje Vishuddhi. Następnie, mówienie źle o kimś, narzekanie na kogoś do Mnie, zepsuje wasze Vishuddhi. Jeśli ma to jakiś sens,
jeśli zapytam, to jest w porządku, ale mówienie cały czas źle o innych, zepsuje wasze Vishuddhi. Jeśli to możliwe, starajcie się
zawsze mówić dobrze o innych. Mówiąc dobrze o innej osobie, pomożecie sobie i innej osobie. Na przykład powiedzmy, że
pewien Pan X przychodzi i mówi coś przeciwko Panu Y - a Ja jestem zdumiona, gdyż Pan Y właśnie przyszedł i powiedział Mi, że
Pan X jest świetnym człowiekiem. Więc mówię do Pana X: "Jak możesz tak mówić o panu Y, skoro on ciebie chwali?" Więc on
jest absolutnie zaszokowany i nie wie co odpowiedzieć. Kiedy wy oceniacie innych, powinniście wiedzieć, że wtedy Bóg ocenia
was. Kiedy oceniacie innych, Bóg również was ocenia.

A zatem w Jego osądzie, jakiekolwiek oceny dajecie sobie i innym, nie są one w ogóle brane pod uwagę. To Jego osąd
zadecyduje jak daleko jesteście. Ci, którzy są dziś w Sahaja Yodze, może myślą, że są wspaniałymi Sahaja yoginami, wielkimi
ludźmi. Ale może nie są. A ci, którzy nie myślą, że są kimś wielkim, chcą wzrastać, ulepszać swoją shakti, oni mogą być ludźmi,
którzy zajmują bardzo wysokie miejsca. Tak więc w takich okolicznościach, nigdy nie należy się przechwalać, ani mieć złej i
fałszywej opinii o sobie samym. W taki właśnie sposób możecie o wiele lepiej chronić moce waszej Vishuddhi, dopóki nie
zaczniecie mówić źle o sobie nawzajem.
Widziałam również ludzi zaczynających dyskutować o Mnie, i robią to w bardzo zabawny sposób. Myślę, że najlepszym
sposobem zajmowania się problemem, nie jest rozmowa o Mnie, ale jeśli musicie mówić, to wiedzcie, że musi to być absolutnie
pozytywne, w innym wypadku ranicie samych siebie i ranicie innych. Potem nie wińcie Mnie za to!
W ten właśnie sposób problemy waszej czakry Vishuddhi powiększają się i narastają, zwłaszcza jeśli próbujecie zwodzić
samych siebie lub sprzeczać się sami ze sobą oraz jeżeli myślicie, że Sahaja Yoga zyskała dzięki waszemu przybyciu, wtedy
łapiecie blokadę na Vishuddhi. To wy zyskaliście, nie Sahaja Yoga. Sahaja Yoga sama o sobie stanowi, nie potrzebuje waszej
pomocy. Jeśli jest Prawda, to poprzez akceptację Prawdy wy się wzmacniacie, wasza pozycja wzrasta a nie pozycja Prawdy.
Tak więc, ta koncepcja musi z waszych głów naprawdę odejść – że w jakiś sposób wy wyświadczyliście przysługę Sahaja Yodze
oraz, że wy wyświadczyliście Bogu przysługę przychodząc do Niego! Ta koncepcja musi odejść. To definitywnie znowu wywróci
waszą głowę do góry nogami i wasza Kundalini wróci na swoją właściwą pozycję.
Tak więc dla wielu, nawet utrzymanie Vishuddhi na odpowiednim poziomie nie jest łatwe. Najłatwiej, jeśli utrzymacie stan
świadka. To jest możliwe, jeśli rozwiniecie w sobie taki nawyk po Realizacji, że wszystko co robicie, co chcecie, z czym się
zmierzacie, wszystko robicie w stanie nirvicharita, w stanie bez myśli.
Jeżeli zaczniecie ten nawyk, będziecie zdumieni – wasz stan świadka poprawi się, a wy wzrośniecie w swojej istocie. To jest
bardzo ważne, żeby zrozumieć, że bez transformacji jesteście bez znaczenia. Czymkolwiek byliście, byliście bezużyteczni,
niedobrzy. Cokolwiek się w was zmieniło, czyni was bardziej użytecznymi. Nie utożsamiajcie się z tym jacy byliście.
Czymkolwiek macie być, będziecie starać się takimi być. I macie tę moc, czymkolwiek chcecie być, tym się staniecie. Ale
niektórzy są tacy zabawni, że gdy spytacie ich: "Czym chcesz być?" Odpowiedzą: "Chcę być osłem". Wszyscy tacy niemądrzy,
głupi ludzie nie są dobrzy dla Sahaja Yogi, musicie to wiedzieć raz na zawsze.
Nie ma sensu uganianie się za takimi głupimi ludźmi, którzy w ogóle nie mają znaczenia i są straconymi przypadkami. Oni
wrócą, później. Skupcie swoja uwagę na pozytywach a nie na negatywności. Zwykle widywałam, że negatywni ludzie zawsze
kierują się w stronę ludzi negatywnych. Jeśli stoi gdzieś negatywna osoba, to osoba, która również jest negatywna, natychmiast
podejdzie do niej i zacznie z nią rozmawiać, będzie dowiadywać się o tę osobę, będzie czuła sympatię do tej osoby, będzie taka
jak ta osoba, wszystkie tego typu rzeczy będą mieć miejsce. I pierwszym znakiem jest to, że taka osoba jest całkowicie,
negatywnie opętana. Jeśli zrobiliście tego typu rzecz, jeśli jesteście opętani lub jesteście pod wrażeniem negatywnych ludzi, to
jesteście poza.
Albo jesteście w morzu albo poza nim. Jak możecie być i tu, i tu? To już lepiej wyjdźcie stąd i oszczędźcie resztę.
Ale jeśli chcecie być w morzu, to musicie wiedzieć, że musicie umieć pływać i musicie być z tego dumni, inaczej nie ma to
znaczenia, nie jesteście pomocni. Zatem posiadacie moc leczenia, wiecie o tym; możecie leczyć ludzi. Ale nie angażujcie się w
te kłopoty, ponieważ Mahamaya odgrywa swoja rolę! Jeżeli dowiem się, że zbytnio zaangażowaliście się w konkretny przypadek
waszego szwagra, teścia, teściowej, zatrzymam to lub wpadniecie w kłopoty. Jeśli zaczniecie zarabiać na tym pieniądze,
zatrzymam to. Zrobię wiele rzeczy, poprzez które to zatrzymam. I wtedy już nie będziecie mogli mieć w sobie tej mocy.
Przeciwnie, będziecie bardzo cierpieć, ponieważ nie wiecie jak uchronić siebie przed tymi wszystkimi złymi rzeczami.
Tak więc muszę zażądać, abyście przed rozpoczęciem leczenia innych, najpierw wyleczyli w pełni siebie, możecie także używać
Mojej fotografii do leczenia innych ludzi. Ale musicie wiedzieć, że w ludzkich istotach jest coś takiego, bardzo subtelnego, że oni
chcą, aby każdy mówił: "O, jesteś wielki, wyleczyłeś tylu ludzi!" - w bardzo subtelny sposób, na bardzo subtelnym poziomie. Nie
powinniście się przejmować tymi wszystkimi rzeczami. Powinniście być od tego całkowicie odwiązani. Ponieważ za dzień, czy

za dwa lub powiedzmy za około rok, przyjdą ludzie do was: "Wylecz tego, czy tamtego człowieka". I wtedy odkryjecie, że nic nie
znaleźliście, że to były tylko bańki, wszystko stracone, całkowicie rozpłynęło się w powietrzu!
Tak więc, nie leczcie każdego! Jeśli musicie leczyć ludzi, wtedy proszę, dajcie im fotografię i zapytajcie czy możecie nad nimi
pracować. Otrzymaliście moc, żeby stosować Moją fotografię i dajcie to innym. Macie tyle mocy, których zwykli ludzie nie mają,
ponieważ nie mówię im wielu rzeczy, które mówię wam. Dlatego jesteście ludźmi znakomitej jakości i zostaliście obdarzeni
niezwykłym błogosławieństwem.
Teraz zapiszcie ile macie mocy, pójdźcie do domu i napiszcie jedną całą książkę! Uwierzcie Mi.
Niech was wszystkich Bóg błogosławi.
Spróbujcie zachować wszystkie wasze moce. Szanujcie siebie. Jesteście lampą, która świeci światłem oświecającym innych w
ich umysłach. To jest wielka rzecz; nawet jedna taka osoba, która urodziła się pośród milionów, miliardów ludzi, a teraz mamy
was tak wielu. Ale cecha – mądrość, jeśli nie wzrastacie, to będziecie beznadziejnym przypadkiem. Tak więc, musicie polepszać
swoją jakość. Każdy z was musi ulepszać swoją jakość indywidualnie.
Nie krytykować innych, nie patrzeć na innych, ale indywidualnie powinniście zrozumieć swoje zdolności i ile daliście innym, i jak
bardzo, w rzeczywistości zamanifestowaliście to, co otrzymaliście. Macie kontrolę nad słońcem, nad księżycem, nad falami, nad
morzem i nad tymi wszystkimi rzeczami – macie. Ale do tego musicie zrobić odrobinę więcej, i o tym powiem wam innym
razem. Teraz nie chcę, abyście kontrolowali te wszystkie rzeczy, siedzieli na pagórku i popisywali się. Lepiej jak najpierw
wypracujecie to na ludziach, a wtedy dam wam to wszystko. Powiem wam. Dopiero co je obudziliście, ale nie powiedziałam wam
triku, jak to zrobić. Najlepiej zatrzymam to dla siebie.
Niech was wszystkich Bóg błogosławi.
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…w Sahaja Yodze najpierw następuje wasze kiełkowanie, następnie jest wzrost.
W tym wzroście, musicie stawać się coraz szerszą osobowością. W małżeństwie stajecie się jeszcze lepszą osobą i rozwijacie
lepszą osobowość. Zatem, dlaczego małżeństwo jest konieczne dla Sahaja yoginów? Przede wszystkim, wzięcie ślubu jest
czymś najnormalniejszym. Bóg dał wam pragnienie wzięcia ślubu w pewnym celu. Jednak, to samo pragnienie, jeśli nie użyjecie
go w przeznaczonym do tego celu, może stać się perwersją, może stać się okropną rzeczą. Może być bardzo szkodliwe dla
waszego wzrostu. Zatem, by wziąć ślub należy zrozumieć to pragnienie wewnątrz nas.
Małżeństwo oznacza żonę, która stanowi nieodłączną część ciebie. Żonę, na której możesz polegać. Ona jest twoją matką, ona
jest twoją siostrą, ona jest twoim dzieckiem, ona jest wszystkim. Możesz dzielić wszystkie swoje uczucia ze swoją żoną. Zatem
to jest ważne, że żona powinna być taka i rozumieć, że jest to niezbędne w małżeństwie.
Jak zauważyliście, w Sahaja Yodze wszyscy macie problemy, są one po lewej lub po prawej stronie. Kiedy dojdzie do
małżeństwa, przeważnie spontanicznie to się stanie poprzez sam plan natury, że poślubicie osobę, która jest uzupełniającą
osobowością do was. Ponieważ, przypuśćmy, że jesteś lewostronną osobą, jeżeli będziesz miał osobę, której lewa strona jest
bardzo silna, to się wyrówna i w ten oto sposób tworzycie dobre małżeństwo.
Ale w tym celu, jedna rzecz jest bardzo ważna, musicie się dzielić. Musicie dzielić wspólne życie, każdą jego cząstkę, każdy jego
moment. Jeżeli nie wiecie jak dzielić wspólne życie, to będzie to bardzo, bardzo trudne. Jeżeli chodzi o miłość, jak okazujemy
naszą miłość?
Poprzez dzielenie się całą naszą radością, naszymi bólami, wszystkimi naszymi problemami.
A w Sahaja Yodze to jest trochę więcej, myślę, że o wiele więcej, dużo więcej. Tu musicie dzielić się ze społecznością.
Małżeństwo w Sahaja Yodze w żadnym wypadku nie jest dla indywidualistów. Jeśli ktokolwiek ma takie odczucie, że
małżeństwo w Sahaja Yodze jest pomiędzy dwiema osobami, to się myli. To są dwie społeczności, to mogą być dwa narody, to
mogą być dwa zupełnie inne światy.
Zatem, to nie jest po to, abyście dzielili się radością jedynie ze sobą. W Sahaja Yodze to nie wystarcza jeżeli jesteście dla siebie
nawzajem dobrym mężem-żoną. Tą miłością powinni się cieszyć wszyscy inni w społeczeństwie, w społeczności. Jeżeli nie
potraficie tego dokonać, to nie osiągnęliście małżeństwa w Sahaja Yodze.
To jest po prostu zwyczajne małżeństwo jakie ludzie mają, nie ma w nim nic wyjątkowego. Małżeństwo powinno dawać szansę
na przyjście wspaniałych dusz na tę ziemię. Osobom, które są poślubione w Sahaja Yodze, które są Sahaja yoginami, które dzielą
się swoją miłością jednakowo z Sahaja yoginami i ze społecznością Sahaja Yogi, tylko wtedy urodzą się im wspaniali ludzie.
Powiedziałabym, że Bogdan to osiągnął. Bogdan i Mandy, oni to osiągnęli. To coś zaskakującego. Oni byli zaręczeni przed
ślubem, zostali małżeństwem przed Sahaja Yogą, pobrali się po Samorealizacji i nie wiem jak to zaskoczyło w ich życiu, że
naprawdę dzielą towarzystwo z innymi Sahaja yoginami. Ilekroć on pisze do Mnie, to zawsze pisze o innych Sahaja yoginach,
pyta o każdego z nich, jak się miewają, jakie mają problemy. Dopóki to się nie wydarzy, to małżeństwo w Sahaja Yodze nie ma w
ogóle znaczenia.
Zatem, pierwszym małżeńskim testem dla Sahaja yogina jest to, jak bardzo dzielił to małżeństwo z innymi ludźmi.
Na przykład, w zwykłym małżeństwie mówi się, że mężczyzna jest głową rodziny. On musi być głową, mężczyzna musi być

głową z pewnych powodów. Nie ma nic w tym złego, że mężczyzna staje się głową, w porządku, a wy stajecie się sercem. Serce
jest dużo ważniejsze od głowy. Być może nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne jest serce. Zobaczcie, nawet gdy zawiedzie
głowa to serce wciąż bije. Zawsze możemy funkcjonować, jeżeli serce bije. Ale jeśli serce się uszkodzi, to głowa również się
uszkodzi.
Zatem, jako kobiety, jesteście sercem, a on jest głową rodziny. Niech ma to odczucie, że jest głową, to jest odczucie, tylko
odczucie.
To tak jak głowa, wciąż czuje, że to ona decyduje. Ale to mózg, który również wie, że to serce jest tym, z którym trzeba się liczyć.
Serce jest tym, które wszystko przenika, które jest prawdziwym źródłem wszystkiego. Zatem pozycja kobiety, jeśli ona zrozumie
jak jest to ważne, wtedy ona nigdy nie poczuje się zawiedziona lub zdominowana, jeśli ona wie, że ona jest sercem.
Uważam, że to jest punkt, który ludzie, kobiety, głównie na Zachodzie, straciły, zapomniały i nie uświadomiły go sobie. Jeśliby
uświadomiły by sobie ten punkt, to byłby dużo mniejszy problem. To nie tak jak ludzie myślą, że kontrolują i dominują innych lub
próbują ich stłumić, to nie tak.
To serce jest tym, które naprawdę wszystkim zarządza. To serce panuje nad wszystkim. To serce otrzymało moc, aby otoczyć
mózg i go ukoić.
Wiecie, że mózg to tylko ból głowy, pracuje, pracuje jak szalony. Tylko serce jest tym, które naprawdę pokrywa całe ciało swoją
miłością i potrafi ukoić je, potrafi dać mu radość i szczęście. To w sercu rezyduje Duch. Zatem to serce jest bardzo ważne, bo
jest mocą ciała. Ostatecznie musicie stać się Duchem, który rezyduje w sercu.
Za pomocą mózgu wiecie o rzeczach i to dlatego mężczyzna musi być głową. On musi wyjść, musi pracować, musi
współpracować z ludźmi. On jest ekstrawertykiem - jak wy to nazywacie. Czasami również kobieta musi pracować, gdy
występują trudności i kłopoty. Jeżeli mężczyzna powie: "W porządku, nie będziesz pracować", to kobieta nie powinna czuć się
zdominowana.
Jeśli on to powie tylko z miłości.
Zatem, jeżeli mózg zaczyna za bardzo dominować serce, to co się wydarzy? Wtedy będzie oschłość. Tak jak wielu mężczyzn jest
bardzo pedantycznych, bardzo dokładnych. Przyprawiają o ból głowy, sprawiają ból głowy sobie, innym i całemu społeczeństwu.
Tacy ludzie potrafią stać się niezwykle oschłymi i mogą być tacy cały czas. Oni nigdy nie będą mogli cieszyć się swoimi żonami,
dziećmi, absolutnie niczym, ponieważ są bardzo drobiazgowi. Na przykład mogą powiedzieć: "Przyjdź o 5:10". Gdy przyjdziesz o
5:09 lub 5:11, to ci się dostanie. Oni kontrolują czas, tylko po to by wytknąć błędy, jak tylko żona przyjdzie, będą krzyczeć: "Co?
Bardzo się spóźniłaś!" Jak bardzo? 45 sekund! Stracona! Zobaczcie, żona nadchodzi, oczekiwanie na spotkanie, radość z niego.
Wkrótce spotkasz się ze swoim własnym sercem. Tego brakuje. Ten mózg może przekroczyć wszelkie granice. On może być
bardzo męczący. On stwarza ogromne problemy wewnątrz.
Zatem, w tym rzecz, że serce musi być szanowane, trzeba słuchać serca. Serca trzeba słuchać.
Ale to nie oznacza, że kobiety powinny dominować mężczyzn. To tego nie oznacza. Podporządkowanie oznacza, że musicie
rozumieć, co wasza miłość mówi. Zróbcie to z miłości. Jeżeli zrobicie to z miłości to bardzo dobrze. Na przykład, daję wam
wykłady od rana do wieczora. Nie jesteście zmęczeni moimi wykładami. Zwykle ludzie powiedzieliby: "Co to za kazanie? Ta pani
wciąż nam coś mówi". Ale z jednego powodu wam to nie przeszkadza. Jakiego? Ponieważ wy wiecie, że Ja bardzo was kocham.
W ten sam sposób, kobieta musi ustanowić swoją rolę, że ona kocha. Mężczyzna może stać się trochę dziwny, ale on się zmieni.
Może trochę zejść na manowce, ale on się poprawi. Lecz nie osądzaj go w zewnętrznych dominacjach. Na przykład, jeżeli on
powie: "Ten kolor nie jest dobry", "Dobrze, założę cokolwiek ci się podoba". Wtedy on powie: "Och, myślę, że ten który miałaś był
w porządku.

Wiesz, byłem naprawdę głupi". On tak powie. Po prostu się zgadzajcie. Eksperymentowałam
z tym w swoim własnym życiu. Zrobiłam to. Na przykład, mój mąż nie wie za dużo o drogach i przypuśćmy, że gdzieś się
wybieramy i on powiedział: "Myślę, że powinniśmy pójść tą drogą". Powiedziałam: "W porządku, prowadź, a ja pójdę z tobą".
Powiedziałam też: "Nie, myślę, że to nie jest dobra droga i na pewno będę musiała zawrócić. Ale nie szkodzi, jeżeli chcesz mogę
z tobą pójść". W porządku, idę.
Po prostu cieszę się. Być może właśnie tą drogą mam iść. Wtedy on zaczyna się zastanawiać: "Czy to prawda? Czy ma rację?"
Wtedy on zaczyna myśleć: "Czy faktycznie tak jest?" lub "Być może?" Ponieważ ona ma instynkt. Ona ma intuicję. Ona ma tak
wiele rzeczy. Ona ma to przeczucie.
One mają przeczucie. One kierują się przeczuciem. Tak właśnie jest. Kiedy oni zrozumieją, że przeczucia żony są trafne, wtedy w
pewnym sensie będą za nią podążać. Ale, co w tym wspaniałego, że zmusisz swojego męża, aby za tobą podążał? To nie jest
właściwe. Uważam, że nie ma potrzeby, aby on podążał. "Masz iść tędy!" Po co to wszystko robić?
Idziemy tą samą drogą. Ale musimy wiedzieć, że jedno jest po lewej a drugie jest po prawej. Lewa musi być po lewej. Załóżmy,
że lewe koło zaczyna poruszać się w prawo - zostaniemy wtedy tylko z jednym kołem. Co z tym zamierzamy zrobić? My wszyscy
zmierzamy w jednym kierunku. Nie ma dwóch dróg. Potrzebne są dwa koła, aby była równowaga. Ale my idziemy tą samą drogą.
Tego ludzie sobie nie uświadamiają, myślą, że jedno powinno kierować się w prawą stronę a drugie w lewą. Wyobraźcie sobie, w
jakim stanie byłaby taka rodzina?
Idziemy tą samą drogą. Potrzebne jest tylko zrozumienie. Jedno ma żyć z mocami serca, zaś drugie ma żyć z mocami rozsądku,
zrozumienia. Jeśli chodzi o rozsądek to on ostatecznie skieruje się do serca, ponieważ osiągnie punkt, w którym on nie wie.
Wtedy skieruje się do serca, jak tylko kobiety uświadomią sobie, że mają to wewnątrz siebie. Ale musicie pielęgnować swoją
moc serca.
Zamiast tego rywalizujecie z nimi we wszystkim: "Jeśli on idzie pojeździć konno, dlaczego ja nie mogę?" "On to robi, dlaczego nie
ja?" "On prowadzi samochód, ja też mogę". Mądrość polega na wykonywaniu rzeczy, wielu rzeczy poprzez ich unikanie. Na
przykład, nie prowadzę samochodu, więc każdy mnie wozi. Nie piszę na maszynie, więc wszyscy piszą za Mnie. Ale robię rzeczy,
których nikt nie potrafi zrobić tak dobrze jak Ja. Na przykład potrafię świetnie gotować. Więc, gdy trzeba coś ugotować, to oni
przychodzą do Mnie. Tak to działa. Ale nie róbcie wszystkiego, co mężczyźni chcą robić. Lub nie róbcie wszystkiego, co kobiety
chcą robić. Dla mężczyzn byłoby błędem gotowanie a dla kobiet prowadzenie samochodu. Mężczyźni powinni znać się na
wszystkich męskich rzeczach a kobiety na kobiecych. Muszą się nauczyć.
Muszą wkładać w to serce. Kobiety mogą być równie inteligentne, mężczyźni mogą być równie inteligentni. Kobiety mogą pójść
na prawo a mężczyźni mogą pójść na lewo. Co do tego nie ma wątpliwości. Ale rzecz w tym, że w ten sposób zakłócacie
równowagę w całym wszechświecie. To nie jest tak, że poprzez robienie tego jesteście gorsi lub lepsi. Ta idea powinna
całkowicie zniknąć z waszych umysłów. Mężczyźni myślą: "Och, jestem mężczyzną, który nosi spodnie!" W porządku, nosicie
spodnie, ale my nosimy piękne spódnice. To jest sposób, w jaki powinno się to widzieć.
Gdy tylko to odejdzie, to Sahaja Yoga będzie lepiej działać. Dominacja jest tylko wtedy odczuwana, gdy nie ma miłości. Czasami
lubicie, gdy ludzie was dominują, nieprawdaż? Na przykład powiemy: "Podejdź, jedz. Musisz jeść, musisz to zjeść". To się wam
podoba, ponieważ ktoś się wami opiekuje, jest troska, ktoś was kocha, chce, abyście to mieli i chce, abyście to zrobili. Lubicie
taką osobę. Chcecie, aby ktoś tak zrobił. Nie chcecie być pozostawieni sami sobie: "Rób co chcesz!" To nie jest dobre.
Gdy tylko rozwiniesz to odczucie w sobie: "Och, ta osoba opiekuje się mną. Ta osoba mnie kocha". Wtedy i ty zaczniesz dbać o
uczucia tej osoby. Również zaczniesz rozumieć. Znów poczucie winy zaczyna działać. Proszę przestańcie mieć poczucie winy o
cokolwiek! Nie mówię tych rzeczy, abyście poczuli się winni, lecz tylko po to, abyście zrozumieli, że musicie być w bardzo
dobrym nastroju, w bardzo dobrym nastroju. Ta równowaga została stworzona dawno temu, bardzo dawno temu. Wtedy gdy byli

Radha i Krishna: Radha była mocą a Krishna był tym, który ją wyrażał. Jak wy to mówicie, [siły] potencjalna i kinetyczna.
Ludzie wiedzieli tylko o Krishnie, ale to Radha była mocą. Kiedy miał zabić Kamsę, musiał poprosić Radhę, aby to zrobiła. To ona
była tą, która wszystkiego dokonała, musiała tańczyć i on przycisnął jej stopy. Powiedział: "Musisz być zmęczona". Dlaczego
musiała tańczyć? Ponieważ, bez niej rzeczy by się nie wypracowały. Zatem to jest takie współzależne. To jest takie
współzależne. Tak jak nie możecie mieć knota i nie możecie mieć światła. Nie możecie mieć tych rzeczy osobno.
Jeżeli to zrozumiecie, to wtedy ta równowaga będzie całkowicie harmonijna. Tak jak pomiędzy Bogiem i Jego mocą: absolutna
jedność. Nie wyobrażacie sobie, jak Bóg i Jego moc są jednym. Jego moc, Jego pragnienie jest tym samym co Bóg. Nie ma
żadnej różnicy. Ale jako istoty ludzkie jesteście zdezintegrowani. Wasze pragnienie jest inne, wasze myślenie jest inne, wasze
prośby są inne. Wszystko jest rozdzielone, to dlatego nie potraficie zrozumieć. To dlatego również małżeństwa są
zdezintegrowane. Pełne scalenie jest wymieszaniem.
Jeżeli żona musi pracować, to nie ma się o co martwić. Jeżeli mężczyzna ma pracować, to nie ma o co się niepokoić tak długo,
jak jest całkowite zrozumienie integracji, równowagi wewnątrz was. Oczywiście, kobiety są odpowiedzialne za grację w rodzinie.
Ona musi być elegancka. To nie wygląda ładnie gdy kobieta zachowuje się jak mężczyzna, ponieważ mężczyzna nie musi być aż
taki dostojny jak kobieta. Ostatecznie on jest mężczyzną. Więc to jest w porządku. Mam na myśli, to, że jego zachowanie nie
musi być okropne, ale czasami jeżeli on przeklnie, to nie ma znaczenia dla mężczyzny, czasami, w pewnym sensie. Ale dla
kobiety, to ma znaczenie, ona jest gracją. Ale są rzeczy, których mężczyzna nie może robić, jak np. interesować się kobietami.
Niektórzy mężczyźni są tak obrzydliwe rozgrzani, że w ogóle, nie można zrozumieć sposobu w jaki interesują się kobietami. Jaki
ubiór noszą kobiety, tego typu rzeczy. To wszystko jest jak zachowanie szczura, obrzydliwe. To nie może być męskie. To
oznacza, że są niewolnikami kobiet. Mogą siebie nazywać tym czy tamtym. Słyszałam, że ubrania, bielizna pani Kennedy była na
sprzedaż. I ludzie z Australii lecieli, aby ją kupić. Tylko pomyślcie o tych mężczyznach. Jak byście ich nazwali? Nie wiem jak ich
nazywacie po Angielsku. Ale oni są po prostu gorsi od robaków. Nie wiem skąd oni się biorą.
Zatem mężczyzna ma być mężczyzną! Mężczyzna jest taką osobą jaką jest Rama. Słyszeliście o jego życiu, jaki był. Jak bardzo
kochał swoją żonę, szanował swoją czystość. Mężczyzna, który nie może uszanować swojej czystości nie jest mężczyzną. Jest
zupełnym robakiem. Tak właśnie jest.
Mężczyzna musi mieć charakter, musi mieć tą rycerskość w sobie, musi mieć tą odwagę w sobie, musi mieć tą opiekuńczość.
Jeżeli złodziej przyjdzie do domu a mężczyzna powie do żony: "Och idź i otwórz drzwi a ja się schowam". A kiedy złodziej
odejdzie to mężczyzna powie: "Ja będę dominował!" - to nie tędy droga. Mężczyzna musi ochraniać. Mężczyzna musi się
opiekować. To dlatego nie ma to znaczenia, jeżeli czasami jest trochę nieokrzesany. To nie ma znaczenia. Ponieważ on musi
stawiać czoła. On jest jak kolec a kobiety są jak kwiaty.
Więc, jeżeli chodzi o kolec i kwiat, chcecie być kwiatem, nieprawdaż? Ale jeżeli chodzi o kobietę i mężczyznę, to wy chcecie być
kolcem. Więc to jest złe. On musi ochraniać, on musi strzec życia rodzinnego przed atakami i innymi rzeczami. Lecz jest wprost
przeciwnie, to oni są tymi, którzy dopuszczają przenikanie złych ludzi do rodziny. To są mężczyźni. Poprzez swoją dominację
sprowadzają potworne kobiety, sprowadzają potwornych ludzi. "Och, ona jest moim przyjacielem. Jak możesz być przeciwna?"
Ale jakim ona jest typem przyjaciela?
On musi powiedzieć: "Nie, ja nie chcę, aby ci ludzie przychodzili do domu, oni nie są w porządku. Oni muszą wyjść". To on ma to
powiedzieć. A kobieta ma to zrozumieć. Ale jeżeli on to powie tylko z dominacji, to jest głupie.
Zatem jak wyraźnie widzicie, wszystko ma dwie strony. Jeżeli jest to zrobione z miłości, wtedy jest perfekcyjne. Ale jeżeli jest to
zrobione aby zdominować, wtedy to jest głupie. Po co dominować? Nie rozumiem słowa "dominacja".
Czy dwa koła dominują się nawzajem? Czy mogą? Jeżeli jedno dominuje, powiedzmy jedno staje się większe, to będą się kręcić
w kółko, nieprawdaż? Bez wątpienia, nie ma tutaj dominacji. Ale jest to kwestia integracji, zrozumienia i pełnego współdziałania

wewnątrz siebie, co musi przeniknąć do społeczeństwa, do rodziny. Małżeństwa, które nie są pomocne społeczeństwu są
bezużyteczne, są po prostu bezwartościowe.
Mamy wiele tego typu małżeństw. Ludzie się pobierają, żyją razem w dobrobycie, w szczęściu i umierają. To małżeństwa mają
zmienić społeczeństwo, poprzez ich radość, szczęście, stworzenie domu, w którym wszyscy są oczekiwani, w którym troszczą
się i robią coś dla innych. Wiele ludzi myśli, że nikt dla nich nic nie robi, ale co wy zrobiliście dla innych? Co takiego zrobiliście?
Czy cokolwiek dla nich zrobiliście? Jak tylko o tym zadecydujecie i zaczniecie to rozumieć, wtedy będzie bardzo dobrze. Kobieta,
jeżeli nie została należycie wychowana, może być bardzo, bardzo zarozumiała i może być bardzo samolubna i egocentryczna.
Mężczyzna również taki może być, kobieta też. Jeżeli one nie zostały należycie wychowane, to mogą nie lubić wydawania
pieniędzy na innych. Mogą nie lubić, gdy inni przychodzą do domu i dzielenia się tym i tamtym. Ale ponownie powinniśmy
osądzić, czy jest to zrobione z miłości czy też nie.
Na przykład mąż przyprowadza swoich przyjaciół i one mogą nie chcieć, aby przyjaciele przychodzili, ponieważ to oznacza
wydatki. One chciałyby mieć dla siebie więcej biżuterii, niż mieć przyjaciół. To możliwe, one mogą być takie. Niektórzy mężczyźni
też tacy są. Obie rzeczy są złe. To musi być wspólne, aby to zrozumieć. Wszystko na tym polega, że musicie być hojni
w swojej miłości dla innych. Nie trzeba na to wydawać pieniędzy. Nie trzeba. Możecie być po prostu życzliwi dla nich, dobrzy dla
nich z niewielką ilością pieniędzy. Nie ma w tym nic złego, jeżeli wydacie trochę pieniędzy na innych okazując im swoją miłość.
W naszej Sahaja Yodze wciąż jesteśmy bardzo skrupulatni jeżeli chodzi o pieniądze, jeżeli chodzi o miłość. Jesteśmy bardzo,
bardzo ostrożni. Mamy tak wiele strachu wewnątrz nas.
Dominacja nigdy, w żadnym wypadku, nie powinna przyjść do Sahaja Yogi. Na przykład, kiedy wam coś mówię, osoba postronna
może pomyśleć, że was dominuję, ponieważ dotykam bardzo bolesnych punktów w was, jeżeli to zobaczycie, to tam jest. Kładąc
zbytnio na lewą stronę: wszyscy czujecie się winni, to nie jest dobre, podejdźcie. To także jest ucieczka, że zaczynacie mieć
poczucie winy i wtedy właśnie nie leczycie siebie. Po prostu o nic nie czujcie się winni. Mówię wam to, ponieważ muszę wam to
powiedzieć. Ktoś może poczuć, że jest to dominacja, jeżeli za tym nie dostrzeże miłości, piękna i współczucia.
Zatem, najlepszym sposobem jest nie czuć się przez nikogo zdominowanym.
Jak można was zdominować? Jesteście Duchem. Wasze ego można urazić. Jesteście Duchem, jego nie można zdominować.
Ale czy jesteście Duchem? Czy czujecie swojego Ducha? Jeżeli czujecie swojego Ducha, to nigdy nie możecie zostać
zdominowani, nikt nie może was zdominować. Ale jeżeli czujecie przez cały czas, że jesteście zdominowani, to staniecie się
bardzo, bardzo nerwową osobą. Możecie być okropną osobą. Nie potraficie rozmawiać z ludźmi.
Zatem to jest czas, abyście uświadomili sobie, że jesteście Duchem i wasz mąż jest również Duchem. Lub jeżeli jesteś mężem to
musisz wiedzieć, że żona także jest Duchem. I wzajemny szacunek musi rozwijać się na tym poziomie, ponieważ oboje jesteście
świętymi, jesteście Sahaja yoginami. Musicie się nawzajem szanować, ponieważ jesteście Sahaja yoginami. Wszyscy was
szanują, ponieważ jesteście Sahaja yoginami - ci, którzy nie osiągnęli Samorealizacji: "Och, oni są Zrealizowanymi Duszami". Po
prostu pomyślcie, gdy nie byliście zrealizowani, gdyby ktoś wam powiedział: "On jest Zrealizowaną Duszą". Co byście poczuli do
tej osoby? Nie jesteście tego świadomi, ale powinniście być świadomi. Nie powinniście stać się zarozumiali poprzez to, lecz
musicie szanować innych, oni są Zrealizowanymi Duszami, oni są dziećmi waszej Matki. Rozmawiając ze sobą musicie
zrozumieć, że jesteście mężem i żoną.
Całe pojmowanie o mężu i żonie jakie dotychczas mieliście musicie odrzucić. Myślę, że małżeństwo jest jak kontrakt. W
małżeństwie jest: "Jak bardzo on dominuje? Jaką on ma kontrolę? Jaką ja mam siłę? Ile zarabiam? Ile on zarabia, gdzie są
trzymane pieniądze? Po co to wszystko?" To się wydarzy tylko wtedy, gdy nie będziecie sobie ufać. Zatem, ufajcie sobie coraz
bardziej .
Powinno być rywalizowanie w miłości. Powinna być rywalizacja w zaufaniu, w byciu szczerym, w byciu życzliwym, w byciu

pomocnym. Niech będzie tego typu współzawodnictwo i wtedy osiągniecie wyniki. Współzawodnictwo powinno być po drugiej
stronie, zamiast dominacji, zamiast być przestraszonym, zamiast dzielić głupie zachowania.
Muszę wskazać jeszcze jeden punkt, który przydarza się parom małżeńskim, i który jest bardzo, bardzo zły, taki, że oboje
przyjmują rolę bardzo nieszczęśliwych ludzi, Les Miserables. Siadają, płaczą, szlochają: "Och ho ho" beż żadnego powodu. Tak,
jakby cały świat się im zawalił. Są tak zwani wspaniali poeci, jak lord Byron lub inni potworni ludzie, którzy napisali straszne
wiersze tego typu. I oni będą recytować te wiersze: "Najsłodsze piosenki są te, które są najsmutniejsze" i innego typu bzdury: to
nie jest dla Sahaja yoginów. Macie nie robić tego typu bzdur i siedzieć, i ulegać tego typu niedorzecznościom, i radować się
wspólną niedolą.
Teraz nie macie żadnych cierpień. Cokolwiek się wydarzyło, to przeszłość, to koniec. Teraz jesteście nowymi ludźmi, z nową
świadomością, z nowymi rzeczami. Nie macie cierpień. Zatem zapomnijcie o tych wszystkich rzeczach i starajcie się radować
sobą nawzajem. Gdy zaczniecie to robić, siedzieć i radować się niedolą, musicie uciec z tego natychmiast i powiedzieć: "Och
wpadamy w tą samą grę lorda Byrona". Nie chcę już tworzyć lordów Byronów z Sahaja yoginów. Zatem, proszę pamiętajcie, nie
siadajcie, nie rozmawiajcie i nie analizujcie swoich nieszczęść. Nie macie żadnych nieszczęść. Jesteście Duchem.
Jesteście źródłem radości dla siebie i dla innych i nie macie żadnego interesu w tym, aby usiąść, płakać i szlochać i nie wiedzieć
co się dzieje. Nie wiem dlaczego, nie znacie swojego Ducha. Czy nie znacie swojego Ducha? Znacie! Zatem dlaczego nie znacie?
Macie swoją świadomość wibracyjną, więc dlaczego wciąż mówicie, że nie znacie? Musicie wszystko wiedzieć. I musi to być
bardzo pozytywne działanie, aby być szczęśliwym, pachnącym radością i dającym radość innym. To musi być z wami. Inaczej to
wszystko nie ma znaczenia.
Staram się najbardziej jak mogę, aby każde małżeństwo było uroczyste i przepiękne a finalnie odkrywam dwoje siedzących i
dąsających się ludzi. I wyobraźcie sobie dzieci, które mają się narodzić. One pomyślą: "Co to za obrażeni rodzice, o Boże, uchroń
nas od tych płaczących dzieciaków". Nie zaprzepaśćcie wszystkich moich nadziei poprzez takie podejście. Jeżeli macie jakieś
pytania to pytajcie, ponieważ nie wiem, czy mówić dalej. Wyłącz. [mikrofon]
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Urodziny waszej Matki i wszystkie te uroczystości mają głębokie znaczenie, ponieważ przy takich okazjach specjalne wibracje
płyną do atmosfery. Kiedy wszystkie ciała niebieskie, wieczyste Osobowości, Bogowie i Boginie wyśpiewują pochwały, w ten
sposób cała atmosfera wypełniona jest radością i szczęściem. Ludzie również wyrażają swoją wdzięczność. Wyrażanie
wdzięczności i miłości odbywa się na różne, różne sposoby w różnych krajach, ale istota pozostaje ta sama, tylko jej formy się
zmieniają. Istota jest jak ocean, który płynie nieprzerwanie w kierunku brzegów i fale, które dotykają brzegów są ponownie
odpychane i tworzy się ładny wzór. To jest taka spontaniczna rzecz, i jest tak piękna, tworzy piękny wzór w atmosferze.
Wszystkie te fale, kiedy splatają się razem we wzór miłości, łagodzą ludzi, oczarowują ludzi i całość jest bardzo błoga. Przy
takich okazjach tworzy się specjalny rodzaj uczuć, których nie można wyrazić słowami, więc mogą one być wyrażone w każdej
formie. Ale najważniejsza jest ta ekspresja.
Bóg wyraził Siebie przez Stworzenie, poprzez kreację tego Stworzenia. Podczas gdy Stworzenie musi wyrażać swoją
wdzięczność przez wielbienie Go, i to musi trwać wiecznie.
To jest najpiękniejsza gra. Ci, którzy oddają się tej grze wiodą wieczne życie. Takie życie nie kończy się, nigdy się nie przerywa i
wiąże cały Wszechświat swoją piękną muzyką. Szczególnie dzisiaj muszę mówić do ludzi, którzy czują się za słabi, żeby
podążać za Sahaja Yogą, którzy są zmienni, którym brakuje siły, którzy boją się poważnie traktować Sahaja Yogę. Bardzo ważne
jest, żeby zmienny umysł został wyraźnie dostrzeżony - dlaczego jesteśmy zmienni. Przeważnie to jest ego, które wstrzymuje
nas od zrobienia czegoś, co jest bardzo, bardzo ważne. Ta zmienność przychodzi do nas na różne sposoby, jak mówiłam,
jednym z nich jest ego. Zmienna osoba może się bać własnego ego i może przestać praktykować Sahaja Yogę po dojściu do
jakiegoś momentu, bo ego może powiedzieć: "Jak pójdziesz do przodu, to jest tunel, do którego nie możesz wejść. Nie możesz
pójść dalej. To jest bardzo niebezpieczne".
To może być zaprzepaszczone przez wasze lenistwo. Czuję, że lenistwo jest przekleństwem tego kraju. To jest również
przekleństwem Sahaja Yogi. Nie wiem, czy to jest przekleństwem zachodniego Świata, ale lenistwo jest czymś podobnym do
diabła, może powodować, że czujecie się przyklejeni do swojej pozycji i nie pozwoli żebyście z tego wyszli. Na przykład,
wstajecie rano i myślicie: "No dobrze, po co mam wstawać tak wcześnie rano? Nie ma potrzeby, żeby medytować. Zrobię to
jutro". Albo zaczynacie myśleć: "To może być zrobione za miesiąc, to nie ma znaczenia, Mataji jest tutaj, wszystko będzie w
porządku". Ale musicie wiedzieć, że macie w sobie tak wiele niedoskonałości, i że jeśli nie będziecie medytować teraz na
poważnie, jeśli nie zabierzecie się za to na serio, możecie pozostawać w tyle do tego stopnia, że możecie odpaść. Medytacja jest
bardzo ważna po przyjściu do Sahaja Yogi.
Całe swoje życie tylko spaliście. Spanie nie jest takie ważne. Musicie Mi dzisiaj obiecać, że od jutra, każdy z was będzie wstawać
rano i medytować. Sugerowałam, że lepiej jest kąpać się rano, wtedy nie będzie wam się chciało spać. Lenistwo jest takie
przebiegłe, że go nie widzicie. Ono wszystko wytłumaczy. Jeśli powiecie: "Jestem chory" ono powie: "Och jesteś taki chory, że
powinieneś pójść do szpitala". Jeśli powiecie: "Jestem zmęczony" ono powie: "Jesteś potwornie zmęczony". Dlaczego masz być
taki zmęczony? To tylko wasze lenistwo mówi wam: "Jesteś potwornie zmęczony, lepiej nie medytuj teraz, kiedy jesteś
potwornie zmęczony.
Lepiej trochę odpocznij, to jest ważne".
Lenistwo jest gorsze od super-ego i ego. Jest rodzajem bezwładności, która ciągnie was w dół, i tę bezwładność powinniście
odrzucić i wyjść z niej. Ponieważ ono wszystko wyjaśnia, lubicie to lenistwo, ono daje wam trochę komfortu, i chcecie polegać na
waszym lenistwie. Ale Krishna powiedział w "Gicie", że lenistwo jest najgorszą rzeczą, jaka może się ludziom przydarzyć. Jeśli
przyzwyczają się do lenistwa, jeśli je zaakceptują, będą mieć wszelkie wyjaśnienia dlaczego są leniwi. On nazywa je "Alasya" i

według Niego to jest najgorsza choroba dla kogoś, kto ma aspiracje do życia duchowego. Możecie myśleć: "Widzisz, źle się
teraz czuję" czy cokolwiek, lenistwo może wam poddać każdy pomysł. Ponieważ Ja tego nie mam, więc nie wiem jakie pomysły
wam podsuwa, ale lenistwo może podsunąć wam każdy pomysł, który będzie bardzo, bardzo kuszący, bo ono wie, jak zadowolić
wasze ego.
Lenistwo jest czymś, co zadowala ego, pielęgnuje ego i sprawia, że czujecie: "Och jesteś bardzo zmęczony". Czym jesteś
zmęczony? Jesteście wszyscy młodymi ludźmi, co was tak męczy? Tak szybko się męczycie, to nic tylko wasz Pan "Lenistwo"
mówi wam, że jesteście zmęczeni. Będziecie zdziwieni, ale kiedy czujecie się zmęczeni, i macie przebiec dwie mile, to
pobiegniecie. A więc dlaczego lenistwo ma tak niekorzystny wpływ na Sahaja Yogę? Dlaczego lenistwo jest tak bardzo
przeciwko Sahaja Yodze? Powodem jest, że jeszcze nie utożsamiamy się z naszym dobrym samopoczuciem. Nie myślimy:
"Musimy lepiej się czuć, musimy się poprawić, trzeba iść do przodu mamy tu przeszkodę, musimy to zrobić". Nie utożsamiamy
się z naszym postępem.
Przypuśćmy, że w Anglii powiem wam, że jeśli będziecie biegać rano dwie mile każdego dnia, to dostaniecie nagrodę piękności,
to 99.9% ludzi, kobiet w tym kraju, będzie biegać wcześnie rano.
Przypuśćmy, że ktoś powie mężczyznom: "Będziesz Mister Universe, jeśli pobiegasz pięć mil codziennie rano, to nie wiem, ale
99.999% ludzi będzie tak biegać, bo oni utożsamiają się z tego rodzaju konkursem, który jest bardzo materialistyczny, który jest
bez wartości. Ale nawet jak odpuścicie sobie ten konkurs, wpadacie w inny konkurs, [gdzie] wszyscy współzawodniczą, kto
będzie najbardziej leniwy. Oni wstaną rano, rozejrzą się: "Och, Cooly jeszcze śpi, to dobrze, to ja też pośpię". A Cooly pomyśli: "On
jeszcze śpi, ja też będę spać". Więc istnieje wielki konkurs na to, kto pierwszy się obudzi, kto to zrobi. A jeśli ktoś [wcześniej]
wstanie, to znajduje się w tym wady: "On wstał, ale co z tego? Tylko napił się herbaty" albo "Tylko rozmawiał". A co z tobą? Ty
byłeś ciągle w łóżku! On przynajmniej wstał, a że rozmawiał, to nie ma znaczenia. Ale był obecny. A co z tobą, który wciąż
drzemiesz w łóżku?
To tak jak z dziećmi, to znaczy, to jest takie dziecinne, żeby o tym rozmawiać z takimi intelektualistami jak wy, takimi oczytanymi
ludźmi na wysokich stanowiskach. Nie wypada Mi, Matce takich wspaniałych ludzi, o tym rozmawiać, ale czasami stwierdzam,
że Moi Sahaja yogini są jak dwuletnie dzieci, i wtedy muszę im powiedzieć: "Teraz jesteście dorośli". Widzicie, możecie to
wytłumaczyć, ale jak to wyjaśnicie samemu sobie? Jeśli macie wzrastać, jeśli chcecie, żeby wasze drzewo rosło, musicie
zmienić swoje priorytety i swoje identyfikacje. Jeśli macie być Sahaja yoginami pierwszej klasy, musicie na tym skupić swoją
uwagę. Nie wiem, co mam z tym zrobić. Przypuśćmy, że zrobimy tak, to jest bardzo dziecinne, ale muszę tak to powiedzieć,
ponieważ widzę ten problem, zatem "w dniu kiedy nie wstanę rano, będę musiał zapłacić 10 pensów", tak zróbmy. Jeśli macie
dużo więcej pieniędzy, wtedy niech to będzie dziesięć funtów.
Coś w tym rodzaju. Albo możecie powiedzieć: "Tego dnia oddam komuś mój sweter". Zacznijcie od tego. To bardzo łatwe.
Ludzie powiedzą: "Nie Matko, widzisz, kiedy medytuję, dzieje się ze mną coś złego" - to oznacza, że się mylicie, coś jest z wami
nie tak. Więc lepiej usiądźcie i medytujcie.
Muszę powiedzieć, że jeśli nie medytujecie, jesteście bardzo samolubni. O to głównie chodzi. Ponieważ, kiedy tu przychodzicie,
wychodzą z was skorpiony i gryzą Moje stopy. Wychodzą z was węże i gryzą Moje stopy. Czy chcecie Mi to robić? I innym też.
Któregoś dnia, ktoś przyszedł do Mojego domu i Chaya, i wszyscy ci ludzie też tam byli. Miał tak zablokowane czakry, że
wszyscy mieli takie zawroty głowy, że aż się zataczali, i próbowali to oczyścić i wypracować. Jeśli chcecie, żeby Sahaja Yoga
zadziałała w tym kraju i na Zachodzie, musimy rozumieć naszą własną wartość, i musimy to wypracować. Za każdym razem,
kiedy macie coś na czakrach, kiedy spotykacie Mnie i macie zablokowane czakry, to jak macie poczuć Kundalini? Musicie
wiedzieć, jak Kundalini się porusza wewnątrz was. Wiedzieć gdzie jest, jak wysoko się wzniosła. Powinno być przynajmniej
dziesięć takich osób, to jest minimum, bo tak ciężko tutaj pracowałam. Nie wiecie tego, ale nie pracowałam tak wiele lat w
Indiach i tam przynajmniej 80% ludzi czuje ruch Kundalini - ona jest tutaj, ona jest tam, tam jest.
A niektórzy ludzie czują się zbyt zadowoleni ze swoich postępów. To jest tak, jakby cała grupa ludzi szła gdzieś, powiedzmy
przeciągać linę. Nawet [jeśli] jedna osoba przesuwa się o dwa kroki naprzód, niż tam gdzie jest, cała grupa się porusza. My nie

widzimy ludzi, którzy przyciągają linę, a to co zawsze widzimy "to jak możemy konkurować z osobą, która [nic nie robi]?" Jeśli on
się porusza o dwa kroki do tyłu, my możemy zrobić trzy kroki wstecz". Taka postawa nam nie pomoże. Wiecie, że Sahaja Yoga
jest jedyną drogą, jedyną metodą, którą Łaska Boża wam dała, przez którą przekształcicie cały świat, a te leniwe wałkonie, jak
oni mogą pomóc Sahaja Yodze? Lenistwo jest dzisiaj najgorszą rzeczą. Wiem, że dzisiaj nie jest dobry dzień, aby mówić o
wszystkich tych rzeczach, ale musicie Mi wszyscy przyrzec, że porzucicie swoje lenistwo - Swaha. Właśnie to widziałam, kiedy
spotykam was ludzie, macie blokady [na czakrach].
Kolejną rzeczą, która jest przeciwko Sahaja Yodze jest - mówiłam wam setki razy, nie wiem jak wiele razy - to jest obgadywanie
innych Sahaja yoginów. Wszyscy jesteśmy nieodłączną częścią jednego ciała, powiedzmy, że jesteśmy częścią jednej ręki. I jeśli
ten palec zacznie obgadywać tamten palec, co z tego wyniknie? Obgadywanie siebie nawzajem jest bardzo złą rzeczą. Więc
dzisiaj postanówcie też: "Nigdy nie będziemy nikogo obgadywać, ale za to zwrócimy uwagę na siebie - jaka jest nasza sytuacja".
Widywałam ludzi przekazujących uwagi o innych, podczas gdy sami mają wielkie problemy na czakrach i nie martwią się tym.
Jak zamierzacie się w ten sposób ulepszyć? Jeśli nie zwrócicie uwagi na siebie samego, i zwracacie uwagę na innych, nie
możecie się poprawić. Więc następna obietnica powinna być: "Nie będziemy obgadywać innych Sahaja yoginów". Ale żaden
Sahaja yogin nie powinien przyjmować niczego za pewnik.
Musimy naprawdę ciężko pracować. Więc drugi nawyk mówienia źle o innych Sahaja yoginach, nawet myślenia źle, powinien być
Swaha. Absolutnie przecinacie włókna tkaniny Sahaja Yogi, która została tak pięknie utkana. Wiem, że bylibyście bardzo hojni
dla Mnie. Możecie być bardzo hojni, daliście mi bardzo piękny obraz, jestem wam bardzo wdzięczna. Ale spróbujcie być tacy
wobec innych - hojni. Powinniście być naprawdę ze sobą związani, wtedy zobaczycie, co możemy stworzyć. Widzieliście, jak
ładnie zrobiliśmy wystawę. Wszyscy byli zachwyceni. Wszyscy byli zadowoleni, że tak dobrze wam poszło.
To było takie radosne i wszyscy gratulowali, dzwonili do Mnie. Mówili: "Jacy oni są razem? Nie było żadnych kłótni, żadnych
konfliktów, niczego. Tak to ładnie zrobili".
Więc powiedzcie swojemu umysłowi: "Jak śmiesz myśleć przeciwko Sahaja yoginowi". Czy wiecie, że wszyscy jesteście
Świętymi najwyższego kalibru? A tego rodzaju nędzne, bezsensowne zachowanie, na tak niskim poziomie, jak możecie to robić?
Ja mogę mówić źle o innych, mogę powiedzieć: "On jest zły", tylko po to, żeby was przetestować. Tak wiele razy to robiłam, żeby
zobaczyć, co sądzicie na temat kogoś innego. Jeśli mówię, że ktoś jest zły, nie odzywajcie się.
Ja tak mówię z dwóch powodów. Po pierwsze, jeśli czujecie sympatię do tej osoby, mówię wam: "Nie sympatyzujcie". Bo
czujecie sympatię do niewłaściwej osoby. Albo po prostu was testuję. Więc zanotujcie w swoich głowach, jeśli mówię, że to nie
jest dobry człowiek, miejcie to na uwadze: "Czy sympatyzuję z tą osobą?" Ta negatywna sympatia jest bardzo powszechna. Tak
więc trzecia obietnica powinna być taka, że nie będziemy sympatyzować. Jeśli sympatyzujecie, "sym-pathize" znaczy, że
"dzielicie patos innych" [popieracie ich]. Powinniście tylko dzielić radość drugiej osoby. Nie będziemy sympatyzować z innymi, z
nikim, ale będziemy dzielić radość innej osoby. W części, która jest radością innej osoby, będziemy dzielić i patrzeć na radość.
Spróbujcie zobaczyć dobre strony. Niektórzy ludzie po prostu tego nie widzą. Oto jak dominujecie jedni drugich. To jest złe. We
wzroście o tak istotnym znaczeniu, bardzo ważne jest by wiedzieć, jakie są jego istotne części. Jednak jeśli kładziecie nacisk na
jedną istotną część, to nie możecie wzrastać, bo wszyscy jesteście razem wspierani.
Więc trzecia rzecz jest taka - musicie obiecać, że nie będziecie już więcej sympatyzować z nikim innym. Nikt z was nie może
kochać tak, jak Ja mogę kochać. I jeszcze powinniście wiedzieć, że jeśli macie sympatie, to w ogóle nie ma takiej potrzeby. Ale
powinniście mieć uczucia dla wszystkich.
Teraz każdy człowiek ma charakter i temperament. Oprócz jego "ja", istnieje jego Duch, który jest czysty, w swojej własnej
formie, daje wam tylko wibracje, mówi co jest właściwe a co nie. Ale każdy ma charakter, to jest ważne, ponieważ światło, które
płonie w świecy może być w innym stylu, jeszcze innym odmiennym stylu. To ładnie wygląda, różnorodność ładnie wygląda, daje
wam piękno. Więc musicie znać swój charakter. Szanujcie swój charakter i cieszcie się charakterem drugiej osoby. Wasze
charaktery naprawdę Mnie cieszą, i to jak słodko się z nimi obchodzicie. Ale temperament nie jest waszym prawdziwym "ja".
Musicie się pozbyć temperamentów.

Temperamenty są czymś okropnym. Porzućcie swoje temperamenty, ale zachowajcie swoje charaktery. Charakter jest czymś
wspaniałym, jest taki słodki, widzę w osobie charakter i czuję - jak to się dzieje, że oni nie utożsamiają się ze swoim charakterem,
tylko z temperamentem? Przypuśćmy, że ktoś ma taki temperament, że mówi głupstwa - to jest temperament. Wtedy po prostu
mówcie: "Co tu się dzieje? Dlaczego mówię te głupoty? Lepiej jeśli się tego pozbędę". Ktoś ma taki temperament, że szybko się
złości - więc lepiej dopilnujcie, żeby temperament nie stał się waszym charakterem. Ale niektórzy ludzie są na tak niskim
poziomie, że nawet w ich charakterze widać, iż coś się tam kotłuje, co oznacza, że ich temperament stał się jednym z
charakterem. Starajcie się [je] rozdzielić.
Przede wszystkim odseparujcie się od swojego temperamentu, w stronę swojego charakteru, i w tym charakterze zapalcie swoje
światło. Zobaczycie jacy będziecie piękni, będziecie się bardziej cieszyć sobą nawzajem. Kiedy jesteście ze Mną, wiem o was
wszystko, bez wątpienia. Wszystko. Wiem, co się dzieje w waszych umysłach, czytam wasze myśli. Czytam wszystko, ale to co
widzę, to jest wasze światło. Potem widzę wasz charakter. Nie przejmuję się waszym temperamentem, ale przychodzi czas, że
temperament staje się bardziej dominujący. Kiedy się z nim utożsamiacie: "Jestem taki! Jestem owaki! I co robić? Taki jestem!
To mi się przydarza. Ja...Ja...Ja...Ja".
A więc czwartą decyzją powinno być - nigdy więcej "Ja". Nie będziemy mówić "Ja", "Ja myślę", "Ja wierzę". Kim ty jesteś? "Ja
wierzę" - ale kim ty jesteś? Czy jesteś Jezusem Chrystusem, żeby twoje wierzenia i wiara były takie wielkie? Powinniśmy mówić:
"My wierzymy", "My jesteśmy tacy".
Musimy teraz poruszać się jak jedno ciało, z naszymi różnymi charakterami musimy mówić "My". "My, którzy jesteśmy
nierozłącznymi częściami jednej osobowości". Więc zawsze mówmy: "My" i tak oto musimy wiedzieć, że temperamenty są tym,
co oddziela nas od wszystkich. Temperamenty mogą być takie, że ktoś jest płaczliwy. Wtedy ta osoba pozostanie płaczliwa,
żebym nie wiem jak łamała sobie głowę. Jeśli ktoś jest przerażony, zawsze będzie tak przerażony. Powiesz cokolwiek przerażony. To jest bezużyteczne. Po co takim być? Bądźcie normalni.
Jeśli macie taki temperament, bądźcie normalni. To nie jest dobre. Parę osób jest agresywnych, ma wybuchowy temperament.
Taki ktoś będzie ciągle tracił panowanie nad sobą. To jest właśnie jego temperament, nie jego charakter. Charakter ujawnia się
w drobiazgach. Pokażę wam charakter. Powiedzmy, że osoba ma bardzo hojny charakter. On powie coś, co będzie bardzo hojne.
Osoba, która ma kochający charakter, taka osoba zrobi coś, co pokaże, że jest bardzo kochająca.
A więc najpierw dowiedzcie się, jaki macie charakter. Przypuśćmy, że jesteście kochającą osobą, więc dlaczego nie pokochacie
siebie nawzajem? Dlaczego nie mówić o miłości? Dlaczego nie być uprzejmym? Tłumimy to, i identyfikujemy się ze swoim
temperamentem. A kiedy identyfikujecie się ze swoim temperamentem, są problemy, problemy i problemy. One są jak bańki
mydlane. Te temperamenty nie mają wartości, nie mają znaczenia, są bezużyteczne. I to one są największymi zabójcami
radości. Jeśli macie jedną osobę, która jest wybuchowa - to przepadło.
Będzie się tylko liczyło, że ta osoba ma temperament – oni wszyscy uciekną. Ludzie mają swoje własne sposoby działania, ale
trzeba się łączyć, trzeba się poddać Całości. Musimy się nauczyć poddawać Całości nasze małe, małe sprawy i wtedy będziecie
zdziwieni, że staniemy się tak sympatyczni, tak zintegrowani - pomimo naszych różnych charakterów. Musicie zachować wasze
różne charaktery, różne style mówienia, różne style chodzenia, różne style ekspresji. Ale jeśli charakter nie jest ujawniony, cała
rzecz jest tak brzydka, tak okropna, jak cuchnące, gnijące teraz liście. Ale jeśli usuniecie te liście, te stare liście, te bezużyteczne
liście, to znajdziecie pod spodem piękną trawę. Więc nikt nie powinien się utożsamiać ze swoim temperamentem. To jest bardzo
ważne dla Sahaja Yogi.
Musicie wiedzieć, że ludzie przyjdą do Sahaja Yogi z waszego powodu, nie ze względu na Mnie. Oni nie mogą Mnie zrozumieć.
Jestem ponad nimi. Mówię coś o siódmym piętrze. Oni po prostu nie rozumieją. Oni będą rozumieć Was, nie Mnie. To jest
bardzo ważne, być może wy ludzie nie zdajecie sobie [z tego] sprawy. Przypuśćmy, że nie bierzecie Sahaja Yogi na serio, nie
robicie nic w tej sprawie. Jesteście ciągle bardzo przywiązani do rzeczy. Nie chcecie robić tego, nie chcecie robić tamtego, nie

chcecie oddać tego czy tamtego. Wtedy ludzie powiedzą: "Och, on jest Sahaja yoginem". "Jak on może to robić?
Co on osiągnął?" Wy możecie powiedzieć: "Czuję Błogość, Matka dała mi Błogość", a oni powiedzą: "Nie, nie widzimy tego na
twojej twarzy". Ciągle krytykujecie siebie nawzajem. Ciągle myślicie o sobie nie wiem co, łapiecie na czakrach tu i tam. Więc to
wy, wy jesteście odbiciem Sahaja Yogi, nie Ja. Oni będą wiedzieć, zobaczą [i powiedzą:] "W porządku, Ona jest w porządku".
Widziałam ludzi z Mojej rodziny, którzy mówią: "Och, Ty jesteś ponad. Nikt nie może do Ciebie dotrzeć, więc i my nie będziemy
próbować". Ale jeśli zobaczą, że są ludzie, którzy coś osiągnęli, wtedy oni też przyjdą. Prawda?
Więc jesteście jak ludzie, powiedzmy, że Ja znajduję się na siódmym piętrze a wy na pierwszym piętrze, wy wszyscy. Po czym
wchodzicie na trzecie piętro i ludzie zaczynają was widzieć. Ludzie na pierwszym piętrze nie mogą widzieć siódmego piętra, ale
kiedy jesteście przynajmniej na trzecim piętrze, oni powiedzą: "Och, jest trochę ludzi na trzecim piętrze, chodźmy!" To jest
właśnie tak, ponieważ ludzie mogą zobaczyć to, co mogą zobaczyć, oni nie widzą tego czego nie mogą zobaczyć. Więc kiedy
widzą w was przemianę, widzą w was to piękno, wtedy wiedzą, że istnieje Sahaja Yoga.
Więc dla Sahaja Yogi musimy poświęcić pewne rzeczy i powiedziałam wam już, że musimy poświęcić wszystkie nasze śmieszne
przyzwyczajenia czy temperamenty, że dzisiaj musicie zdecydować: "Rzucam to", i jak wam powiedziałam, dzisiaj mamy
specjalne błogosławieństwa, to się wypracuje. Musicie stać się bardzo dobrymi Sahaja yoginami. Nie możecie tego zrobić
porównując się z innymi. Nie możecie tego zrobić przez rozmowy z innymi. To jest twoje własne, to ty sam musisz poświadczyć:
"Czy jestem w porządku? Czy jestem dobrym Sahaja yoginem? Czy naprawdę robię postępy?" Musicie robić postępy, jeśli nie
robicie postępów to nie wzrastacie. Każdy z was musi wzrastać i wzrastać i wzrastać.
A więc kulminacyjnym jest dzień, w którym jesteśmy bardzo szczęśliwi. To jest pierwszy raz, kiedy Moje urodziny są świętowane
w Londynie, po raz pierwszy za granicą, i wszyscy hinduscy yogini z pewnością za Mną tęsknią. Jestem pewna, że wszędzie za
Mną bardzo tęsknią, więc musimy też o nich pomyśleć. Pomyślcie o innych Sahaja yoginach, co teraz robią. Myślcie o nich - to
sprawi, że będziecie się czuli szczęśliwi. Tylko usiądźcie i pomyślcie o innych, a będziecie szczęśliwi myśląc o tych ludziach, bo
oni też są waszymi braćmi i siostrami. To jest takie miłe, że macie tak wielu braci i sióstr, którzy mówią tym samym językiem.
Więc musimy wyjść poza to ograniczenie, że jesteśmy w Anglii - nie, my jesteśmy wszędzie, i możecie w swojej medytacji
myśleć o wszystkich tych ludziach, którzy tam są. Ustabilizujcie swoje relacje z nimi. Ugruntujcie wzajemne zrozumienie. Piszcie
do nich. Tak jak mamy korespondencyjnych przyjaciół, możecie nawiązać korespondencyjne przyjaźnie i zacząć pisać do ludzi.
To będzie bardzo dobry pomysł, jeśli zaczniecie coś takiego. Ale pisanie listów jest jeszcze jedną rzeczą, w której jesteśmy
całkowitymi leniami.
Widzicie, Ja piszę o wiele więcej listów niż ktokolwiek, pomimo faktu, że jestem taka zajęta. Wiecie jaka jestem zajęta. Pomimo
to piszę listy. Ale widzę, że angielscy Sahaja yogini nie mają czasu na pisanie listów. Nikt nie może uwierzyć, że nie mają czasu
na pisanie listów. Po pierwsze musimy zdecydować, żeby unikać myślenia "to za wiele". Jak dużo jemy, jak dużo czasu
spędzamy na rozmowach z innymi, postanówmy, zauważmy to, i wtedy będziecie zaskoczeni, że znajdziecie czas, zobaczycie,
że możecie zaoszczędzić mnóstwo czasu. To jest tak, jak osoba, która ma mało pieniędzy, siada i robi budżet. W ten sam
sposób robicie budżet swojego czasu. Jesteście zawsze zajęci - robiąc co?
Więc znajdźmy ten czas, czas w którym możecie pozwolić sobie na wzrost, ten czas, który jest potrzebny dla waszej osobistej
uwagi, który jest potrzebny dla waszej ewolucji, na to musicie przeznaczyć czas. To jest wasza powinność, bo jesteście teraz
Zrealizowanymi Duszami i jesteście za to odpowiedzialni.
Dla tego, najlepszą rzeczą jest sięgnięcie do mądrości. Usiądźcie kiedyś, zaczerpnijcie mądrości i przemyślcie to: "Mataji dała
nam Realizację, w porządku. Kiełkowanie się zaczęło, w porządku. Gdzie jesteśmy? Jak daleko zaszliśmy? Czy mamy chociaż
korzenie czy nie? Czy wyrastają pędy czy nie? Gdzie jesteśmy?" Dowiedzcie się tego o sobie. Wiem, że Mataji was wszystkich
ciągnie, i że każdy z was jest w to wciągnięty.
Musicie radośnie podążać w jakimś kierunku, ale jeśli wkładacie swoją siłę motywacji, każdy z was, ani jedna osoba nie powinna

pozostawać w tyle, bo jej ciężar będzie ciągnął nas do tyłu, czyż nie? To dlatego mówię, że to jest samolubne. Jeśli ktoś
pozostaje w tyle, musimy ponownie ciągnąć jego ciężar. I co się dzieje, to jak w tej opowieści, że osoba robi trzy kroki do przodu i
pięć kroków do tyłu. Kiedy dojdzie do mety? Nigdy nie dojdzie. Kiedy dojdzie? Widzicie, takie pytanie można zadać w
matematyce: "Kiedy on dotrze?" Tacy ludzie idą do tyłu szybciej niż do przodu. Więc każdy musi zdecydować: "Idę do tyłu, a
muszę iść do przodu".
W taki sposób pomożecie całemu wzrostowi, i to będzie idealna rzecz dla Sahaja Yogi. Tak więc wasz indywidualny wzrost
powinien być w porządku, i wasz kolektywny wzrost powinien być w porządku Niewiele potrzeba. Musicie medytować. Musicie
siedzieć w Nirvichara. Musicie porzucić swoje myślenie. Próbujcie być w Nirvichara, próbujcie być w Nirvichara, a będziecie
zaskoczeni, jak to rozkwitnie. W przyszłym roku, chcę zobaczyć o wiele więcej ludzi przychodzących. Oprócz tego, chcę
zobaczyć, że wszyscy będą robić postępy. Widzicie, nawet gdy będziecie mieć tysiące ludzi marnego gatunku, co z tego
wyniknie? Co z nimi zrobicie?
Musicie mieć ludzi wysokiego gatunku, ludzi, którzy będą to wypracowywać, którzy wezmą się za to. Ci, którzy się identyfikują,
ale niczego nie wypracowują są bezużyteczni. Zatem wszyscy muszą działać, muszą ciężko pracować. Nie krytykujcie innych,
nie sympatyzujcie, ale idźcie coraz dalej w swoim rozwoju. Któregoś dnia dowiedziałam się, że słowo "Ashram" oznacza miejsce,
w którym mieszkają asceci. Ashram to jest miejsce, do którego, jeśli tam idziecie, nie zabierajcie swojego bagażu. Należy tam
zabrać bardzo niewiele rzeczy. Powinniście mieć dwie albo trzy zmiany ubrań mieszkając w ashramie. Widzicie, ashram to jest
miejsce, gdzie uczycie się żyć w umiarze, gdzie uczycie się jak kontrolować swoje zmysły, jak kontrolować swoją uwagę. Ale
tam, co jeszcze mamy robić?
Zobaczmy, co robimy, żeby kontrolować naszą uwagę? Najlepsza rzecz, jaką możecie zrobić w ashramie - to traktować siebie
rygorystycznie, absolutnie rygorystyczne traktowanie: "No dobrze, jesteśmy w ashramie, idźmy na całość". Wstajecie wcześnie
rano, róbcie to czy tamto, i wypracowujecie to w taki sposób, żeby dopilnować, aby po opuszczeniu ashramu, być całkowicie
udoskonalonym. Taki powinien być ashram. Ale wygląda na to, że jak ludzie idą do ashramu to pogarsza się ich stan. To jest
zaskakujące. I nawet powiedzieli Mojemu mężowi. On powiedział: "Co to za ashram macie, że ludzie tam idą i łapią [na
czakrach]? Co to za ashram?" Przyczyna jest taka, że ludzie, którzy są w ashramie muszą utrzymywać pewną dyscyplinę, i
wstawać rano i nie oddawać się częstemu popijaniu herbaty.
Wszystko musi być w równowadze, kontynuujcie ograniczanie. Możecie wszystko zredukować. Widzicie, jeśli możecie
redukować cukier, to będzie dobre. Powiem wam, jak rzucić herbatę, to bardzo łatwe. Przede wszystkim przestańcie słodzić połowa z was przestanie.
Potem przestańcie dodawać mleko do herbaty - wtedy druga połowa przestanie, i wtedy przestaniecie pić herbatę. Tak to
wypracujecie. Ale nie trzeba iść w taką skrajność, żeby przestać pić herbatę. Druga skrajność jest taka, że bez herbaty nie
możecie ze sobą rozmawiać, za każdym razem powinna być herbata. Teraz, właśnie teraz nie mieliście żadnej herbaty, ale
przyjemnie sobie siedzicie.
Odkąd wstaliście rano, wyglądacie bardzo świeżo i ładnie, nikt nie jest zmęczony. Ale potem: "Jestem zmęczony, muszę się
napić herbaty". Wszystkie te rzeczy działają razem. Więc trzeba mieć bardzo, bardzo praktyczne podejście do Sahaja Yogi, i
relacji Sahaja Yogi do nas samych. W przyszłym roku skończę 58 lat. Nie wiem, czy będę w Londynie czy gdzie indziej, albo być
może będziemy świętować w Indiach. Możliwe, że wszyscy pojadą do Indii, ale to nie będzie ładnie wyglądało, jeśli tutejsi Sahaja
yogini przyjadą ze Mną, i tamtejsi Sahaja yogini będą zaszokowani i popatrzą na was i powiedzą: "Co to jest? Dlaczego tak się
zachowujecie? Nie rozumiemy", to nie będzie przyjemne. Następnym razem tego nie zrobimy.
Kiedy tam pojedziemy następnym razem, będziemy lepiej oczyszczeni, w lepszym stanie. Dlaczego w tym nie rywalizować?
Zamiast lenistwa, dlaczego nie rywalizować? Jeśli on wstaje o czwartej rano, dlaczego nie wstać za piętnaście czwarta? Albo
chociaż za pięć czwarta? Zacznijmy rywalizować w tych rzeczach i to się wypracuje. Jeśli chcecie to zrobić, to jest bardzo łatwe.
Ale jedziemy do Indii i wszyscy mówią: "Sahaja yogini z Londynu, O Boże!" Co za kłopot, oni tu jadą, będziemy musieli ich czyścić,
to czy tamto, tego rodzaju rzeczy". Jak dotąd mieli [z wami] bardzo dziwne doświadczenia.

Na następny raz, prosiłabym was wszystkich, żebyście wytrwale przygotowywali się przez rok. Spróbujcie tylko przez jeden rok,
nie więcej. Jeśli macie studiować powiedzmy, medycynę, musicie to robić przez siedem lat. Cokolwiek macie robić, musicie
studiować latami, już to zrobiliście! Więc przez jeden rok skrupulatnie dopilnujcie, żeby żyć z innymi w radości, szczęściu i
przyjaźni z innymi i z samym sobą, w pełnej wytrwałości i rygorystycznej dyscyplinie. Tylko wtedy to się wypracuje. Z innymi w
miłości, przyjaźni i słodyczy. Z samym sobą, w pełnej rygorystycznej dyscyplinie. Jeśli macie wybuchowy temperament, stańcie
przed lustrem i spójrzcie na siebie, kiedy jesteście źli - wtedy, pozbędziecie się tego. Wtedy wszelkiego rodzaju choroby mogą
być wyleczone.
Jeśli macie jakiś problem, zapytajcie Mnie, powiem wam jak to zrobić, jak przekłuć swoje ego, mogę wam wszystko powiedzieć
indywidualnie. Ale przychodźcie z tymi problemami, mówcie: "Matko, taki mam problem, taki mam problem, robię to czy tamto,
nie wiem jak to rozwiązać?" I to się wypracuje. Ale przez potępienie samego siebie też tego nie rozwiążecie. To jest taka moda,
"jestem niedobry, jestem do niczego", to jest moda. Jesteście całkiem w porządku, nic z wami złego się nie dzieje. Jedynie to
musicie wypracować i musicie iść w górę. Od tego roku zaczynając, na przyszłym roku kończąc. Musimy obiecać, musimy
obiecać w dniu urodzin Shri Mataji.
Daliście Mi te ładne, piękne rzeczy. Bardzo Mi się podobają, tak piękne wypowiedzi. Ale muszę wam powiedzieć, że tym razem
daję wam dyscyplinę Sahaja Yogi. Zdyscyplinujcie się. Dyscyplina jest bardzo ważna. Jeśli siebie nie zdyscyplinujecie, będziecie
jak drzewo, które nie może właściwie rosnąć. Musicie siebie dyscyplinować. Jeśli nie chcecie siebie dyscyplinować, będziecie
tylko przychodzić na Moje programy i nie będę miała z was żadnego pożytku. Musicie rozwinąć swoją głębię, musicie wejść w to
głębiej i to ma być wypracowane. W tym roku będziemy mieć o wiele więcej programów, o których już mówiłam innym ludziom.
Możecie się od nich dowiedzieć. Jedziemy do Paryża, jedziemy do Szwajcarii. Jedziemy do Ameryki i będziecie mieć dużo
czasu. Ale nawet jak nie macie pracy, kiedy jesteście sami, możecie to wypracować. W każdej chwili musicie nad tym pracować.
W tym roku naprawdę musicie się poświęcić, rok poświęcenia, dla całkowitego polepszenia siebie, wypracowania tego,
spotykania się regularnie i działania. Nie tylko pisania. Na przykład, każdy przychodzi na spotkania komitetu. Każdy dyskutuje,
zapisze to na papierze, w porządku. "Musimy robić to, musimy robić tamto, wszyscy będziemy wstawać o czwartej rano" i
wszyscy chrapią do szóstej, tego rodzaju rzecz nie pomoże.
Musimy to wypracować, ponieważ to jest właśnie dla nas. To jest taka piękna rzecz. Trochę wysiłku i jak dużo radości, trochę
wysiłku i jaka osobowość! Trochę wysiłku i jaka siła! Trochę wysiłku i jaka kolektywna moc! Więc trochę wysiłku: "Czy
przyłożyłem się, czy mogę zrobić więcej?" I porzućcie tę ideę "jestem zmęczony". Nikt nie dostanie ataku serca, uwierzcie Mi.
Żadne serce nie przestanie bić, uwierzcie Mi. Macie wiele energii, ale włóżcie ją we właściwy kanał. To pomoże nam wszystkim.
Chciałabym również uzyskać od was sugestie. Usiądźcie i porozmawiajcie ze sobą o zorganizowaniu innych programów. Jadę
też do Brighton, załatwiliśmy już daty dla Brighton. Ale też inne miejsca, gdziekolwiek chcecie żebym pojechała. Powiedzmy
Edynburg albo inne miejsce. Jestem tutaj w maju, czerwcu, lipcu, w tym czasie jestem tutaj. Zrobimy to, w takich terminach, jakie
Mi podacie. W tygodniu mogę pojechać, w czasie weekendów będzie raczej trudno. Zarezerwowaliśmy już Paryż i te rzeczy na
weekendy. Ale weekendy są dla Mnie trudne, bo mam inne sprawy, którymi muszę się zająć.
Teraz, kiedy jestem z wami, róbcie co tylko chcecie. Ale przede wszystkim ważne jest, żebyście byli zupełnie w porządku.
Musicie nauczyć się Sahaja Yogi, musicie ją znać, musicie być ekspertami. Widywałam ludzi, którzy przybyli dopiero wczoraj i
stali się wielkimi ekspertami, podczas gdy inni, którzy wlekli się przez siedem lat, nadal się [wleką]. Wszyscy musimy nad tym
pracować i musimy wierzyć w siebie tak jak Ja wierzę w was. Bardzo w was wierzę i mogę zobaczyć piękny czas, który razem
spędzimy i będziemy się naprawdę dobrze bawić. Absolutnie będziemy się cieszyć.
Nie miejcie żadnych lęków, nie róbcie niczego, co mogłoby innym ludziom popsuć humor. Albo jesteście agresywni albo
nieagresywni. Ale to nigdy tak nie jest. Jeśli jesteście agresywni, wtedy porzucicie agresję, i stajecie się osobą nieśmiałą.
Nieśmiałość nie ma żadnej wartości w Sahaja Yodze. Co Ja mam robić z nieśmiałymi ludźmi - nieśmiałymi, zmęczonymi,

wyczerpanymi? Jeśli jesteście zmęczeni, weźcie środek wzmacniający, wyzdrowiejcie. Każdy z was powinien dobrze się poczuć
i zobaczyć, że naprawdę osiągacie ten lśniący blask wewnątrz. Nie wierzycie, że wasza Matka pracuje bardzo ciężko. Ona musi
bardzo, bardzo ciężko pracować z wami ludzie, i muszę was naprawdę wyciągać, naprawdę wyciągać. Ale pomimo tego
widzicie, że jestem szczęśliwa, bo widzę coś bardzo pięknego, coś co jest w was takie słodkie, takie miłe, takie wspaniałe, i kiedy
to widzę mówię sobie: "To wszystko w końcu odejdzie, widzicie to jest jak suche liście, one muszą odejść, jesień minie i
nadejdzie wiosna". Więc widzicie, zapominam o tym i nie martwię się tym, że tyle się napracowałam, jak dużo muszę jeszcze
wypracować.
Ufajcie sobie nawzajem, kochajcie siebie nawzajem i dawajcie więcej miłości i zrozumienia, i żadnego sympatyzowania. Nie
wiem, jak wam nieprzerwanie dziękować za to, że tak to ładnie i skutecznie zorganizowaliście. Ludzie są bardzo szczęśliwi i
czekamy z niecierpliwością na jutrzejszy program 24-go i to będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężki dzień dla nas wszystkich.
Więc po dzisiejszym dniu, będziecie wiedzieć, że jesteście teraz w o wiele lepszym stanie. Dbajcie o to. Zróbcie sobie bandan.
Przepaszcie się i "do przodu chrześcijańscy żołnierze". O to chodzi, tacy musimy być.
Jesteśmy ludźmi, którzy kochają. My kochamy. My rozprowadzamy miłość. My emanujemy miłością, i musimy być tym
wyobrażeniem, że kiedy ludzie nas widzą, oni powiedzą: "To są właściwi ludzie". Nie musimy nosić specjalnych ubiorów ani
niczego takiego, tylko widząc jak wy rozkwitacie inni ludzie muszą wierzyć, że jesteście wielcy. Już pokazaliście waszą
wspaniałą pracę na tej wystawie i ludziom się podobało, jaka nastąpiła w was przemiana, i że jesteście tacy wspaniali.
Naprawdę im się podobało, że wykonaliście tę pracę tak dobrze i systematycznie. A więc muszę wam znowu przypomnieć w tym
dniu, że musicie obiecać Matce: "Matko, obiecujemy, że w tym roku będziemy bardzo ciężko pracować. Będziemy bardzo
współczujący, pełni dobroci".
Nie śmiejcie się z ludzi] - to nie należy do was, to nie w ten sposób trzeba robić. Widzicie, nie powinniście się śmiać, to nie są
dobre maniery. Tylko spróbujcie zobaczyć, co osoba mówi.
Nawet jeśli jest głupia, nie ma co się z niego śmiać. Tylko zobaczcie co mówi, jakie ma nastawienie, i wszystko to stworzy
bardzo, bardzo piękny wizerunek wszystkich Moich dzieci, które bardzo kocham. Będę kochać, kochać i kochać. Cokolwiek się
stanie, będę wasza. Ale zawsze, w Mojej miłości proszę was… nie mogę czuć się szczęśliwa, dopóki nie będziecie tacy jak Ja.
Rozumiecie?
Dziękuję wam bardzo.

1980-0608, Mowa do Sahaja yoginów, Subtelność
View online.
Mowa do Sahaja yoginów, Subtelność, 08.06.1980 Dollis Hill Ashram, Dollis Hill, Londyn, Wielka Brytania Tylko osoby o
subtelniejszej osobowości są w stanie zrozumieć wartości Sahaj Yogi, trzymać się wartości Sahaj Yogi, i zachować je w tym
rozpadającym się świecie. Świat jest w kawałkach i każdy działa w kierunku własnej destrukcji. Wszystkie wartości, których
przestrzegają ludzie, są wartościami przyziemnymi. Większość wartości jest całkowicie przyziemna. Więc dla Sahaj Yogi
musimy mieć ludzi, którzy próbują uzasadnić swoje subtelności. Tacy subtelniejsi ludzie zawsze byli trochę inni niż pospolity
tłum, i ci ludzie, zawsze wyrażają siebie w taki sposób, że już samo ich istnienie sugeruje, iż próbują scementować cały świat. W
pewnym sensie możecie to poczuć. [Marathi] Ci, którzy czują, że jest w nas element, który sprawia, że śmiejemy się z głupoty
innych, tych, którzy postrzegają siebie samych bardzo poważnie robiąc pewne rzeczy. Ale nam wydaje się raczej głupie to
marnowanie przez nich życia. To są ludzie o innym kalibrze. Najpierw ci ludzie, o tym formacie i takim dynamizmie w sobie,
ustabilizują się w Sahaja Yodze, a nie ci pospolici przyziemnego typu. Ale ponieważ nasze drzwi są otwarte dla wszystkich, bo
nie ma żadnych opłat ani nic takiego, przychodzą ludzie wszelkiego rodzaju. A kiedy przyjdą, nie wiedzą, czego chcą. Niektórzy z
nich mogą być najgorsi ze wszystkich. Niektórzy mogą wejść tylko po to, żeby zabrać trochę rzeczy, po prostu coś ukraść; to
możliwie. Widziałam różnego rodzaju ludzi przychodzących do Sahaja Yogi. Kiedy tacy ludzie odkryją, że coś jest dostępne,
przychodzą i odchodzą. Jeszcze inni, którzy tu przychodzą, być może to tacy, którzy są wyjątkowo przyziemni, ale mogą myśleć,
że mogą tu nawiązać jakieś relacje; [że] poprzez uzyskanie kontaktów z różnymi ludźmi mogą to wykorzystać i zarobić na tym
trochę pieniędzy. Więc myślenie o pieniądzach to coś bardzo przyziemnego, to jest bardzo przyziemne. Jeśli ludzie są
nastawieni na pieniądze, wtedy Sahaja Yoga się w nich dobrze nie wypracowuje. Jeśli zawsze myślicie o pieniądzach, o swoim
ubezpieczeniu, o tym, w jaki sposób dywan jest zniszczony, to się stało, tamto się stało: tacy ludzie są bardzo trudni. Ale jeszcze
niżej niż ci, są ludzie, którzy tu przychodzą, aby mieć z Sahaja Yogi jakiś rodzaj korzyści. Tacy przyziemni ludzie również
przychodzą, a kiedy odkryją, że nie mogą zrealizować swoich planów, oni odchodzą. Teraz trzeci typ ludzi, którzy tu przychodzą,
przychodzą po jakieś materialne korzyści od Sahaja Yogi, może także zysk fizyczny: gdy ktoś jest chory, więc przychodzą z
powodu choroby. To bardzo przyziemny sposób patrzenia na rzeczy: przyjść do Sahaja Yogi, aby się wyleczyć. Więc oni znikają
kiedy zostaną wyleczeni. To całkiem głupie, czyż nie?! Potem niektórzy ludzie przychodzą z myślą, że "może dzięki
błogosławieństwom Matki nasze problemy finansowe zostaną rozwiązane". Tylko z tym pomysłem! Również ich problemy
finansowe zostają rozwiązane i oni odchodzą. Ale niektórzy z nich nie, niektórzy z nich nie mogą poradzić sobie z tym, co chcą
mieć, wtedy się denerwują. Najwyższym kalibrem, o najsubtelniejszej formie, jest ten, kto szuka jedynie Sahaja Yogi, po prostu
szuka zjednoczenia z Bogiem, niczego więcej; to jest największy kaliber. Ten kaliber pracuje ciężko. Ma bardzo skoncentrowany
wysiłek. Bardzo szybko rozumie Sahaj Yogę. Jedyną rzeczą jest to, że z powodu zachodniego nawyku myślenia, niektórzy ludzie,
choć mają kaliber, kręcą się w kółko; myślą o tym, dyskutują o tym, kłócą się o to, a potem zatrzymują się w tym punkcie. W
przeciwnym razie będzie się krążyć wokół siebie. Mają kaliber, mają wzniosłość, zdecydowanie mają. Mają w sobie tę rangę,
czują swój żywioł, ale nadal to trwa jako nawyk, ponieważ są do tego przyzwyczajeni; nieustannie krążą w kółko. Oni muszą się
ustabilizować. Ale kalibru osoby, która po prostu chce być, stać się, nic nie może powstrzymać, ponieważ ona [osoba] jest w
pewien sposób subtelna; w swoim życiu czuje subtelności nieświadomości. Czuje swoje archetypowe wizerunki tych Bóstw. Ona
je znała. Miała w sobie te erupcje. Utożsamia się i rozpoznaje subtelności, które czuła i porównuje je z Sahaja Yogą i Sahaja
Yoga dociera do niej w ten sposób. Teraz te subtelności, które wam opisuję, przychodzą do was nie przez wysiłek umysłowy w
tym życiu, ale przychodzą do was z doświadczeń wielu żyć, przez które przeszliście, i jak tylko zbliżycie się do Sahaja Yogi,
zaczynacie je wchłaniać. To jest najwyższy kaliber. Ale ponieważ drzwi są szeroko otwarte, najbardziej przyziemne elementy
mogą również wejść. Ale czasami przychodzą w ten sposób i odchodzą w ten sam sposób. Niektórzy z nich przychodzą do
połowy drogi i cofają się. Niektórzy z nich wchodzą i wychodzą z innej strony. Ale ci, którzy zostają, są ludźmi z natury
subtelniejszymi. To jest bardzo subtelne wydarzenie. Jeśli straciliście swoje subtelności: powiedzmy, jak niektórzy ludzie,
pracując ciężko palcami, stają się niewrażliwi. Nawet poprzez fizyczny brak szacunku dla swoich palców, stajecie się nieco
niewrażliwi, nawet gdy otrzymacie Realizację, możecie nie czuć tak dobrze wibracji. Ale to nie jest takie ważne. Oczywiście dla
Realizacji musicie odczuwać wibracje. Ale być może również z przyczyn zewnętrznych, a może z powodu jakiegoś problemu
fizycznego, możecie znaleźć się w sytuacji, w której możecie nie odczuwać zbyt dobrze wibracji. Ale w waszych umysłach nie
powstaną wątpliwości, z powodu braku wibracji. Po prostu pomyślelibyście: "Tak, wibracji tam nie ma, muszę doprowadzić do
porządku moją czakrę Vishuddhi. Ale one tam są". A nawet jeśli pojawią się wątpliwości, subtelna osoba będzie z tym walczyć,

będzie spierać się z tym, ale przyziemna osoba tego nie zrobi. Subtelna osoba jest odważnym człowiekiem a jej odwaga
pochodzi z wbudowanej zdolności do tej subtelności. Nie ulega wątpliwościom. Po prostu to widzi i walczy z tym. Ona nie
poddaje się temu. Ale Sahaja Yoga jest taką wspaniałą rzeczą, że nawet ci ludzie, którzy czasami wyglądali bardzo przyziemnie,
nagle ukazują się z tak piękną manifestacją subtelności, że jest to zaskakujące. Ale to jest wyjątkowe. Umysł i ludzki mózg, jest
subtelny w pewnych aspektach i przyziemny w niektórych punktach; to jest najbardziej zaskakujące. Może [ze względu na]
pochodzenie, może… (Czy możecie ją wziąć do tyłu. Bo wiecie, to przeszkadza. Nie? Teraz zabierzcie ją do tyłu, w porządku?
Dobrze! Po prostu zróbcie jej miejsce, żeby usiadła, dobrze? Przepraszam! Potem wezmę cię na kolana, co?) (Jest bardzo
nieszczęśliwa, opuszczając to miejsce!) Widzicie, to jest bardzo subtelny temat. Proszę skupcie swoją uwagę. Jeśli zostanie
stworzony geniusz. Albo można powiedzieć… Nazywają to niezwykłym uzdolnieniem, ale Ja nazwałbym to geniuszem. Jest
różnica między niezwykle uzdolnionym a geniuszem: niezwykle uzdolniona jest to osoba, która przez krótki okres życia, nagle
staje się bardzo utalentowana, a po pewnym czasie talent znika. I wyjątkowo utalentowana osoba może być absolutnie bardzo,
bardzo nisko pod względem umysłowym; bardzo nisko. Tak się dzieje w przypadku opętania przez jakiegoś ducha. Ale osoba,
która jest geniuszem, jest osobą, która ma tę wrażliwość. Umysł pokryty myślami, który jest pogrubiony, który jest pospolity,
może zostać cienki w niektórych punktach i może być bardzo wrażliwy na pewne sprawy. Na przykład, niektórzy ludzie mogą być
bardzo wrażliwi na muzykę, niektórzy na sztukę, inni na ludzi, a niektórzy na inne rzeczy, co może uczynić ich niezwykłymi
ludźmi. Ale te subtelniejsze sprawy, które tworzą waszą osobowość, zawsze sygnalizują w waszej istocie, że jest coś ponad, co
formuje pewne wyobrażenia w was. Tacy ludzie są ich świadomi, że są pewne odzwierciedlenia, które formują te subtelne
pomysły w was i one wywołują w was nowe perturbacje, i kiedy zaczynacie je czuć, jesteście zmuszeni gdzieś je wyrazić. Tak
powstają poeci, muzycy i wielcy mistrzowie. Teraz kształtowanie tych subtelnych pomysłów to kolejna praca. Ale piękno tych
subtelnych pomysłów jest takie, że mają one charakter uniwersalny. Gdyby takie nie były, nie przemawiałyby one do wszystkich.
Więc jest w nich coś uniwersalnego i ta uniwersalność, kiedy przejawia się lub kształtuje się w jakiejś ekspresji, wtedy jest
absorbowana uniwersalnie. To zależy od osoby, jak blisko jest tych obrazów i obrazu swojego Ducha. Jeśli taka osoba jest
Duszą Zrealizowaną, wtedy ekspresja ma charakter niebiański. Kształtowanie tych wyrażeń, zależy oczywiście od otoczenia,
innej atmosfery, tradycji i wszystkiego, w czym żyli ludzie. To jest jego uformowana część. Ale uniwersalna esencja wszystkiego,
ten element, który jest uniwersalny, przejawia się w szczególny sposób. Im bardziej osoba jest bliższa swojej Jaźni - to nawet
kształtowanie ma bardzo uniwersalny charakter. Wtedy taka osoba nie stara się być tak ukształtowana przez tradycje. Ale
tradycje, które przyszły dzięki medytacji, lub przez Dusze Zrealizowane, zdecydowanie dają większą szansę ekspresji. Tak więc
formowanie rozwija się stopniowo, w każdym kraju, w każdym miejscu, aż osiągnie punkt, w którym ludzie zaczynają rozumieć je
w medytacji. Są dwa rodzaje formowania: jeden to formowanie, które pochodzi z zewnątrz, a drugie od wewnątrz. Formowanie,
które pochodzi z wnętrza, może być z nauk wielkich mistrzów, którzy są Duszami Zrealizowanymi, i waszym własnym
zrozumieniem pracy tych wielkich mistrzów. Innym stylem może być to, że widzicie, co produkowali wszyscy ludzie, oni wszyscy,
i zgodnie z tym formułujecie waszą ekspresję. W drugim sposobie, oni mogą być zrealizowani lub mogą nie być zrealizowani.
Teraz, kiedy przychodzimy do Sahaja Yogi, nawet osoba, która nie jest geniuszem, która nigdy nie była geniuszem, która nie
miała pojęcia o jakiejś szczególnej ekspresji w życiu, może uzyskać Realizację i może uzyskać najwyższy stopień Realizacji.
Może o wiele więcej niż geniusz, ponieważ geniusz mógł stać się przez ten czas osłem. Jego ego musiało być tak
napompowane, że on może być osłem zamiast geniuszem! Ale Sahaja yogin, kiedy dostaje swoją Realizację, jego Realizacja jest
znakiem, nie jego subtelności, lecz jego Kundalini - w jakim stanie Ona jest. Jeśli Kundalini jest całkowicie zamrożona, oznacza
to, że osoba nie ma pragnienia otrzymania Realizacji, przychodzi do Sahaj Yogi, żeby zarobić na tym trochę pieniędzy, albo stać
się sławnym, albo może być - może być włamywaczem przybywającym jako Sahaja yogin, aby ukraść powiedzmy, moje buty!
Taka osoba może być bardzo trudna do Realizacji. Ale być może z niektórymi ludźmi, którzy mają także pewne podstawowe
problemy, ich Kundalini może być całkowicie zamrożona. Ale ludzie o bardzo zwyczajnym wyglądzie, wiodący bardzo zwyczajne
życie, mogą być bardzo subtelni, znacznie bardziej niż wszyscy ci geniusze, geniusze i osły razem wzięci - ponieważ oni mogą
czuć swoją Jaźń. Tacy ludzie nie oszukują samych siebie ani innych - niewątpliwie. Cała ich postawa wobec Sahaj Yogi jest jak u
osoby, która umiera i z trudem łapie oddech. Oni po prostu walczą o uzyskanie Prawdy. Nie mają innego interesu w życiu, oprócz
dotarcia do Prawdy. Tacy ludzie mogą być bardzo silni, mogą być bardzo różni od normalnych. Mogą myśleć o wielu rzeczach,
że są głupie. Nawet po prostu posiadanie żony, dzieci i rodziny jest dość głupie, prawda? Na tym nie kończy się życie. To dość
głupie, co należy robić. Nie mówię, żebyście to porzucili, ale na tym nie kończy się życie. W porządku, to jest jego częścią, ale nie
możecie się w tym zatracić. Wierzymy, że małżeństwo jest ważne i wierzymy, że w małżeństwie mąż i żona powinni bardzo
dobrze się rozumieć. Między nimi powinna być miłość. Powinna być radość, aby dzieci również czuły bezpieczeństwo rodziny,
aby społeczeństwo się poprawiło. Wszystko to jest w porządku, ale to nie koniec. W Indiach znajdziecie wiele takich rodzin,

gdzie mąż, żona wiodą miłe życie, dzieci są miłe, ich pieniądze są w banku. Kiedy umrą, pieniądze trafiają do dzieci. Potem dzieci
się miło pobierają, potem mają swoje dzieci, pieniądze trafiają do banku. Kiedy umrą, pieniądze trafiają do nich. I tak to biegnie
dzień po dniu. [To jest] niczym, to takie przyziemne. Co nie znaczy, że wierzę w rozwody. Oczywiście to coś bezsensownego. Ale
bycie w małżeństwie po prostu oznacza, że weszliście w życie. Przynajmniej powinniście wejść w życie! To ważne, jeśli chodzi o
to wejście. Zasadniczo. Ale to tylko podstawa, na tym nie kończy się życie! Jeśli jesteście subtelniejszymi osobami, nie
będziecie myśleć jaka jest wasza przewaga finansowa, ani co robicie, o co chodzi, jaką uzyskaliście korzyść. Oczywiście
zobaczycie, że gdy yoga się ustabilizuje, wasza kshema zostanie ustanowiona, wasza pomyślność ustabilizuje się. Widać to
wyraźnie. Trzeba to zobaczyć, aby być wdzięcznym. A kshema jest w porządku, ponieważ nie powinniście się martwić akshemą,
lecz powinniście mieć wolny czas na oddanie się medytacji i Sahaja Yodze, żebyście nie mieli zbyt wielu zmartwień. Tak pojawia
się kshema. Ale kiedy pojawia się także kshema, można zacząć wchodzić w ten sam krąg chciwości, posiadania coraz więcej
pieniędzy, coraz więcej tego, lepszych ubrań, lepszego domu, jak to zdobyć - ten krąg może się rozpocząć. Nie ma temu końca,
więc musicie to odciąć. Nie mówię, że macie mieć tylko jedno ubranie i do końca życia będziecie mieli jedno ubranie, nie o to
chodzi. Ponieważ wiecie, że jeśli coś powiem, ludzie będą przeginać w drugą stronę. Próbuję utrzymać to w centrum, żeby nie
kłaść zbyt dużej uwagi ani na jedno ani na drugie; pobłażania sobie lub ascetyzmu - żadnego z nich. Nie wyrzekajcie się niczego,
ani nie pozwalajcie sobie na wszystko, ale czujcie swoją subtelność, karmcie ją, odżywiajcie ją, dbajcie o nią. Powinniście być
dumni ze swoich subtelności, że macie te subtelniejsze wartości, podczas gdy inni nie mają, a samo to będzie tak
samo-podtrzymujące, że możecie zatrzymać wszystkie te wartości, które otrzymujecie ze swoich subtelności wbrew całemu
światu. Ponieważ świat jest tak rozdrobniony, tak odcięty, że wszyscy czują się samotni. Ale to wcale nie oznacza, że macie być
aroganccy wobec innych, nie powinniście walczyć z nimi. Ale w ciemności świeci światło. Całość jest ciemnością. Jeśli światło
akceptuje ciemność, wtedy staje się ciemnością! Więc światło musi zaakceptować, że "ja jestem światłem i jestem ścieżką" i
powinienem się podnieść. To w żaden sposób nie oznacza żadnej arogancji wobec innych, jakiegokolwiek popisywania się przed
innymi, ale to jest światło. A to światło samo w sobie emituje. Kiedy to się wam przydarzy, to przede wszystkim nie będziecie
nienawidzić siebie, lecz będziecie kochać i szanować siebie, i szanować swoje cnoty, a nie waszą pospolitość. Sama Kundalini
sprawia, że jesteście coraz subtelniejsi. Ale jeśli jesteście jak kamień, to co może zdziałać Kundalini? Teraz możecie zobaczyć,
gdzie jesteście jak kamień. Powinno być dużo poszukiwań serca. Największa epoka kamienia jest dzisiaj. Serce jest jak kamień!
Ono nie drgnie. Kiedy rozmawiacie z innymi, ono nie drgnie. Nie ma w nim fal, nie ma w nim radości. Ono jest jak kamień
usadowiony tam, aby wszystkich uderzać. Widzicie, że każdy kto was widzi [mówi] "O rany! On nadchodzi! Idź drugą stroną
drogi!" "Ale kto?" "Ten człowiek o kamiennym sercu!" I uważacie, że jesteście w porządku, że jesteście bardzo dobrą osobą, bo
macie serce z kamienia. Myślicie, że możecie zdominować cały świat, ponieważ macie serce z kamienia, możecie poddawać
innych zabiegom psychologicznym, milczeć, z nikim nie rozmawiać, krzyczeć na innych i robić co wam się podoba, bo macie
serce z kamienia. I nic się nie dzieje z waszym kamieniem. Teraz to kamienne serce jest znakiem, że nie powinniście już być w
Sahaja Yodze. Musicie mieć takie serce, jak wasza Matka: pulsujące miłością współczuciem, radością, szczęściem, dawaniem.
Taka powinna być postawa, nie racjonalność, nic takiego. To jest uczucie odczuwania bólu innych, odczuwanie ich tęsknoty i ich
aspiracji. Po prostu odczuwanie ich wewnątrz siebie jest ich pragnieniem bycia Całością, bycia samym Oceanem, to samo w
sobie jest tak satysfakcjonujące. Nie powinniśmy mieć swoich ideałów spośród nas. Na przykład: "Ona to robi, więc dlaczego ja
mam to robić?" "On to robi, więc dlaczego ja mam to robić?" To jest bardzo mierne. To bardzo kiepski interes przyglądanie się
innym, martwienie się o innych, rozmawianie o innych. To skrajnie mierna cecha. Osoba, która jest wysokiego kalibru ma
znacznie wyższe standardy, niż porównywanie siebie z innymi. To rzeczywiście jest prawda. Więc jeśli Ja zacznę porównywać
się z wami, to jaka będzie moja pozycja? To znaczy, nie mogę tego zrobić! Wtedy powiecie: "Wszystko jest w porządku dla ciebie,
Matko!" Jest idealnie, zgadzam się, to jest dla Mnie w porządku, takiej jaką jestem. Ale wy również możecie być tacy jak Ja. Ale
jeśli zacznę porównywać i myśleć: "O Boże, co to jest?" wtedy powinnam zrezygnować z robienia czegokolwiek, myśląc: "Gdzie
Ja przyszłam?" Ale kiedy to wiecie, nie porównujecie, tylko dajecie. Kwestia porównania nie powinna się w ogóle pojawić, w
ogóle. To jest tylko uczucie. Ja po prostu czuję. W ten sam sposób wy odczuwacie siebie nawzajem. Nie w sztuczny, układny
sposób: [jak] niektórzy ludzie myślą, że jeśli oddali komuś swoje miejsce, to oni byli naprawdę hojnymi ludźmi, najbardziej
hojnymi ludźmi! Po prostu bądźcie teraz sobą - zobaczmy. Po prostu bądźcie sobą, czyli bądźcie Światłem. Jakie jest to
porównanie? Porównywanie istnieje, gdy nasz kaliber jest mały. Jeśli jest 24-karatowym złotem, co tu porównywać? To jest
absolut. Jeśli jesteście w punkcie absolutnym, nie istnieje porównanie. Więc spróbujcie zobaczyć, że wasz kaliber jest taki, że
jesteście takiego kalibru i nie martwcie się o ludzi przyziemnych. Przyziemni są przyziemnymi i tacy pozostaną, po prostu nie
przejmujcie się nimi. Powinniście mieć wasz kaliber na dobrym poziomie. I to jest najważniejsza część Sahaja Yogi. Dziękuję
wam bardzo. Hę? Oni zawsze mówią Mi, że jesteś w rzeczywistości Bogiem, Bogiem Ojcem jako takim. Cóż, w ogóle tego nie

widzę. W porządku, teraz skierujcie rękę w moją stronę. Zadaj pytanie. Najprostszy komputer. Użyjcie swój komputer i zadajcie
pytanie, skończone. "Czy Ona jest 'E', czyli że jest Tą, która jest pragnieniem Boga Wszechmogącego, w znaczeniu, że jest Ona
Mocą Boga, i to jedynie Ona inkarnuje". Jeśli poczytacie Vedy, jest tam powiedziane, że Ona stworzyła swoje dziecko, a
pierwszym dźwiękiem, który powstał, było dziecko. I ten dźwięk jest dźwiękiem, który nazywamy Brahmą lub Logos, jak oni to
nazywają. Jaka jest więc różnica między Bogiem a pragnieniem Boga? Jaka jest różnica między słońcem a światłem
słonecznym? Jaka jest różnica między księżycem a światłem księżyca? Jaka jest różnica między słowem a znaczeniem? Więc
Bóg Wszechmogący, którego ludzie rozumieją, jest tylko świadkiem. W dniu, w którym te dwie rzeczy się spotkają, nie
pozostanie żaden świat. Dopóty, dopóki one są rozdzielone to wszystko [istnienie świata] ma miejsce. Kiedy się spotykają i łączą
ze sobą, nie pozostaje nic, On po prostu staje się dźwiękiem, Brahmą. Nie możemy tego zrozumieć, ponieważ nigdy nie
widzieliśmy dwóch rzeczy, które połączyły się razem jako Bóg i Jego Moc. Nie możemy zrozumieć czegoś takiego, ponieważ nie
ma z tym porównania. Teraz możecie to racjonalnie zobaczyć, że kiedy ludzie pochylają się przede Mną, ich Kundalini zaczyna
się poruszać. Jest napisane w świętych pismach, że tylko u stóp Adi Shakti to się wydarzy. Nie tylko to, ale wy ludzie, którzy nie
wiedliście ascetycznego życia, ani niczego takiego, dostaliście Realizację, wasza własna moc daje im Realizację. Czyż nie? Nie
ma dziś nikogo na całym świecie, chociaż mogą być jakieś Dusze Zrealizowane, które mogą dawać Realizację w taki sposób jak
wy. Idźcie porozmawiać z jakimiś wielkimi guru: oni wam zazdroszczą. Oni wiedzą kim jestem, powiedzieli ludziom kim jestem,
ale są zazdrośni. Nie rozumieją, dlaczego spośród wszystkich innych, dałam wam te moce, podczas gdy [oni] ich nie mają. Nie
mogą dawać Realizacji, tak jak wy dajecie w ten sposób, w sekundę; nikt nie może. Możecie pójść i spojrzeć na nich. Oni są
wspaniałymi ludźmi, bez wątpienia. Ale wasza Kundalini działa jak odrzutowiec. A oni poruszają się jak słonie, od jednej czakry
do następnej czakry. Kundalini nie porusza się tak, jak porusza się [w was], ponieważ dałam wam władzę. Możecie pójść i
spotkać się z nimi, a oni wam to powiedzą. Są tysiące ludzi, których mają jako uczniów, ale nie wysyłają ich do Mnie. Powiedzieli:
"Matko, znajdziesz [ludzi] swojego kalibru. Tych przyziemnych ludzi zostaw nam. Pokierujemy nimi. Przyślemy ich później.
Właśnie teraz znajdziesz swoich subtelnych ludzi". Dlatego Sahaja yogini są nieliczni, ponieważ na tym świecie jest bardzo
niewielu subtelnych ludzi tego kalibru. Dlatego zawsze proszę, abyście nie odwracali swojej uwagi tu i tam. Ustatkujcie się.
Zostańcie dobrymi Sahaja yoginami. Dopóki naprawdę nie staniecie się dobrymi Sahaja yoginami, nie mogę przejść do drugiej
warstwy, ponieważ pierwsza warstwa nie jest jeszcze ustabilizowana. Martwią się o bezsensowne rzeczy. Mam na myśli to, że
czasami czuję się bardzo nieszczęśliwa widząc, jak walczycie między sobą. To jest takie bolesne, że używacie wobec siebie
ostrych słów. Uważam, że jesteście dla Mnie śmietanką. Idźcie i zapytajcie któregokolwiek z guru, czy potrafi podnieść Kundalini
palcami, tak jak wy! Te moce nie mogą być dane przez zwykłą osobę. Bez wątpienia wyglądam zwyczajnie, muszę. Ale
widzieliście Mnie także w innych formach; to nie jest ważne. Ważne jest to, że powinniście zobaczyć swoją własną
transformację, i jak wiele mocy się manifestuje. Jeśli pójdziecie i powiecie komuś: "Zacząłem dawać Realizację i podnosić
Kundalini". Oni powiedzą: "Jesteś szalony! Jak to możliwe? To niemożliwe!" W ogóle nikt wam w to nie uwierzy. Dostaliście to
tak łatwo. Dlaczego? Ponieważ rozpoznaję w was pewne subtelności. Ci guru Mnie rozpoznają. Oni wiedzą o Mnie. Oni wiedzą
kim jestem. Mówią to innym. Jest ich tak wielu. Opowiedziałam wam historię kobiety stąd, amerykańskiej kobiety. Ona czasami
może przyjść. Myślę, że ją poznaliście, prawda? Niektórzy z was ją poznali. Poszła do Rangunu spotkać się tam z jakąś duszą
bardzo wielkiego kalibru, który mieszkał na górze i nie chciał spotykać się z wieloma ludźmi. Ale ona poszła tam i on naprawdę
okazał jej szacunek. A gdy weszła, on powiedział: "Usiądę na niższym poziomie niż twój". Więc ona nie mogła zrozumieć.
Powiedział: "Ponieważ widziałaś Matkę na własne oczy. A ja nie. Będę musiał umrzeć, aby przyjść i zobaczyć Ją ponownie". A
potem ona była zaskoczona. Ale przede wszystkim wiedzcie, że macie w sobie te moce. Zatem wiedzcie, że je macie, ponieważ
was wybrałam. W porządku? Dobrze! Zobaczcie teraz! Tylko jedna sprawa: pozbądźcie się swojego ego, które daje wam
pomysły. Czasami widzicie, one przychodzą jak wielkie balony! Więc powiedzcie sobie: "Och, panie ego, proszę odejdź! Dostałem
te moce, ponieważ Matka mnie wybrała, Ona mnie kochała, odżywiała mnie, i uznała mnie za swoje dziecko". To jest fakt! Nikt
nie może uwierzyć, że możecie dawać Realizację. Idźcie i powiedzcie komukolwiek. Powinniście! Ale oni wam nie uwierzą. Jeśli
te kwiaty mówią: "Mogę stać się lampą w latarni morskiej". Nikt w to nie uwierzy, ponieważ światło w latarni morskiej jest
wytwarzane w specjalnej fabryce, specjalnej i wyjątkowej. Ale przypuśćmy, że ten kwiat tak mówi, lub jeśli ten kwiat mówi:
"Potrafię wyleczyć twoje choroby". Nikt by nie uwierzył, ale może. Kiedy dzieje się coś fantastycznego, musicie wierzyć, że
istnieje Boska aktywność i działa tak dynamicznie. Jedyną rzeczą [jest]: nie marnujcie energii na przyziemne pragnienia,
przyziemne błądzenie i chaos. Starajcie się być coraz subtelniejsi. Nie mogłabym was o nic prosić. Teraz pomyślcie o tym z
punktu widzenia Boga. Macie otrzymać Realizację. To jest kłopot, wiecie! Ktoś musi podjąć się tego kłopotu dawania Realizacji.
Znacznie łatwiej jest zostać raz ukrzyżowanym, ale dawać Realizację setki razy, wszelkiego rodzaju dziwnym Kundalini, które
mają być podniesione, nie możecie sobie wyobrazić! A potem, po daniu Realizacji, powiedzenie wam wszystkiego o tym:

rozszyfrowanie wszystkich czakr, aby pokazać wam wszystkie czakry, opowiedzenie wam wszystkiego o Bóstwach, tych
archetypach i o wszystkim. I każde słowo o tym jest prawdziwe i to działa, działa. Eksperymentowaliście i to odkryliście. Ktoś
musi zstąpić. To było moje zadanie, aby przybyć. Nie mam nic przeciwko, jak powiedziałam kiedyś, gdy ktoś z was zajmie moje
miejsce, będę bardzo szczęśliwa, że będzie Sahaja yoginem siedzącym w ten sposób! Naprawdę, mówię wam! Będę
najszczęśliwszą osobą. Dam wam pięć takich girland i wszystkie kwiaty z targu wam przyniosę, gdybyście mogli tu usiąść i
wykonać za Mnie tę pracę. Bardzo łatwo jest wątpić, ale czy możecie wykonać tę pracę? Nie, nie możecie. Taki jest problem z
umysłem Zachodu, że on wątpi. W co wątpicie? Co tu jest do wątpienia? Nie mogę wątpić w siebie, to jest bardzo trudne. Kiedy
wiecie, że to jest herbata, jak możecie wątpić? Jeśli macie wątpliwości, cóż mogę zrobić? Jak to udowodnić? Najlepszym
sposobem jest zrozumienie mojej miłości. Dzięki temu zrozumiecie Mnie lepiej. O wiele łatwiej jest zrozumieć Mnie przez swoje
serce niż przez wasze mózgi, ponieważ jestem bardzo dobra w ich niszczeniu; i prowadzę z wami wiele gier, przez co naprawdę
daję wam bardzo trudny czas. Bo jeśli zaczniecie myśleć, sprawię, byście myśleli więcej. Jeśli zaczniecie wątpić, sprawię, byście
wątpili bardziej. Więc najlepszą rzeczą jest to zobaczyć. Jak powiedziałam kiedyś, cokolwiek jest w następnym pokoju, lepiej
pójść i zobaczyć niż siedzieć tutaj i wątpić, albo to zaakceptować i siedzieć tutaj. Nie! Idźcie i przekonajcie się sami. I sami to
widzieliście. Ale pomyślcie tylko, jak potężne to jest. Po prostu usiądźcie i pomyślcie, jakie to jest wspaniałe, jak dynamiczne! Że
widzieliście to na własne oczy! Tylko pomyślcie, że poczuliście to. Że jesteście ludźmi, którzy to mają. Jesteście pierwszymi,
którzy to poznali. Mogą być tysiące i tysiące później, i cały Wszechświat może to przyjąć, ale wy jesteście pierwszymi.
Poprawcie swój kaliber. Wznieście się! Myślę, że jeśli możecie dać Mi odejść, chciałabym już iść, ponieważ cały dzień naprawdę
bardzo ciężko pracowałam. Ugotowałam i zrobiłam to. Co się z tobą dzieje? Ty jeszcze więcej? Wciąż więcej? Lepiej! Zachowaj
to! W porządku. Czy mogę teraz odejść?
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Co się dzieje w innych lokach
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30 czerwca 1980
Opowiem wam o tym, co dzieje się w innych lokach [loka - rejon w zaświatach lub subtelny wymiar egzystencji zwyczajnie
niedostępny percepcji żyjących na Ziemi ludzi], których nie widzimy, których nie jesteśmy świadomi. To może was trochę
przestraszyć. Ale nadszedł czas dla nas, aby wiedzieć, jak jesteśmy umieszczeni w stosunku do całości? Jakie są plany
Boskości? I jak będziemy je spełniać?
Teraz większość z was tutaj to zrealizowane dusze. Niektórzy z was przyszli po raz pierwszy; również uzyskacie swoją
realizację. Ale wspólnym punktem jest to, że jesteście osobami poszukującymi - poszukiwaczami Boga, osobami poszukującymi
spokoju, poszukiwaczami miłości. To punkt wspólny. Ale to poszukiwanie przyszło do was, nie dla waszego wyłącznego dobra,
dla indywidualnego wzrostu lub dla niektórych osiągnięć w miejscu, z którego nie ma powrotu, ale to jest sąd ostateczny, z
którym wszystkie istoty ludzkie muszą się zmierzyć. Muszą przez to przejść i wytrwać, osiągnąć swoje miejsce w Królestwie
Bożym.
Dziś siedzicie przede Mną; byliście ze mną przedtem i dużo wcześniej. Ale dziś, zwłaszcza, gdy jesteście ze mną, musicie
zmierzyć się z tym i zobaczyć na własne oczy, że jesteście w stanie znieść prawdę, prawdę ostateczną, prawdę
błogosławieństwa Boga. Ale też możecie wejść do Królestwa Bożego i trwać w nim pod Jego panowaniem ze wszystkimi Jego
mocami płynącymi przez was. Zostało to obiecane wcześniej. Wszystkie obietnice będą spełnione. Wszystkie Pisma Święte
zostaną potwierdzone i będą udowodnione.
Musimy jednak wiedzieć, że trwa wielka wojna między szatańskimi siłami i siłami Boskimi a wszystkie te szatańskie siły
symbolizowane jako diabły - w sanskrycie nazywa się je rakshasami, asurami - narodziły się na tej Ziemi aby zburzyć królestwo
Boże. Wyobraźcie sobie! Jakie ambicje! Ale one chcą zburzyć królestwo Boga w waszych sercach. Królestwo Boże istnieje i
istnieć będzie, to jest wieczne. Stworzyło Wszechświaty po Wszechświatach. Stworzyło ludzi od ameby do tego etapu.
Przywiodło was do tego miejsca tutaj, abyście dzisiaj otrzymali swój ostateczny cel. To wszystko dzieje się teraz.
W tym krytycznym momencie, w tej chwili, gdy właśnie macie zamiar wejść do królestwa Bożego, wszystkie te siły chcą
ściągnąć was w dół. Wasza mądrość pozwala wam zrozumieć, że siły te są bardzo subtelne, bardzo przebiegłe poza waszym
pojmowaniem. Nawet po wejściu w stan samorealizacji, zauważyliście, jak one działają na was, jak próbują przeciągnąć was,
ściągnąć was w dół. Ta wojna nie jest rozgrywana na planie waszej świadomości, jak było wcześniej. Powiedzmy, że wtedy
pojawił się jeden rakszas – w porządku - trzeba go zabić, przyszedł jako rakshas, przyszedł jako diabeł, został zabity, skończone.
Ale w dzisiejszych czasach przychodzą jako Godlimen, jako Bóg mężczyzn - jak ich nazywają, jako Bóg kobiet. Nazywają siebie
Boskimi - guru. Przybyli pod płaszczykiem religii. Te starożytne rakszasy urodziły się i weszły w umysły ludzi. Zawładnęli
umysłami tysięcy i tysięcy poszukiwaczy. Wyobraźcie sobie tę sytuację, tak bardzo niepewną i tak niebezpieczną. One weszły do
umysłów ludzi, którzy są poszukiwaczami, którzy mają przyznane to królestwo, którzy mają być na tronie, którzy mają zostać
ukoronowani, byli niszczeni, torturowani przez te straszne siły.
A ponieważ nie są w waszej świadomości, nie można ich zobaczyć, nie możecie ich poczuć, nie można ich zrozumieć, jak bardzo
są niebezpieczne. One się nauczyły wszystkich metod wejścia w wasze ego lub do waszego superego – aby wpływać na was. W
tej wojnie wszyscy muszą walczyć. Jeśli mamy się w pełni ustabilizować w królestwie Bożym, musimy wiedzieć, że musimy
zwalczyć wszystkie te siły ściągające.
Sahaja Joga nie jest przeznaczona dla bezużytecznych ludzi, nie jest przeznaczona dla ludzi, którzy nie mają odwagi, nie jest
przeznaczona dla tchórzy. Ona nie jest przeznaczona dla osób, które uganiają się za pieniędzmi i tymi wszystkimi rzeczami
materialnymi - zwłaszcza pierwsze osoby, które są założycielami Sahaja Yogi. Muszą być ludźmi wielkiego kalibru o wielkim
pragnieniu osiągnięcia stanu swojego wyzwolenia, ponieważ są tymi, którzy uratują całą ludzkość. Są zbawicielami. Są jedynymi
którzy będą manifestować zbawienie tej zatraconej ludzkości.
Ci, którzy są słabi mogą być umocnieni, ponieważ energia tkwi wewnątrz nich. Ci, którzy nie są zdrowi mogą być wyleczeni. Ci,
którzy mają zburzenia mentalne mogą dojść do siebie. Ale nie ma tutaj miejsca dla tchórzy. Musicie być ludźmi odważnymi i
pogodnymi. Po pierwsze dlatego, że reprezentujecie tę siłę, która walczy dla Boskości, dla Boga Wszechmogącego, jesteście

Jego rękami.
I musicie być również mądrymi. Głupi ludzie nie są dobrzy. Głupota nigdy nie pomoże wzrastać. Musicie być mądrymi ludźmi.
Bezużyteczni ludzie, ci, którzy gonią za bezsensownymi rzeczami, niech idą tam, gdzie chcą. Wrócą, gdy przyjdzie ich kolej i
czas. Nie musi być was wielu, garstka może uratować świat, ale muszą to być ludzie mocni i absolutnie ustabilizowani w swoim
zrozumieniu możliwości ich Ducha oraz mocy ich Ojca, który jest Wszechmogący.
Nie martwcie się o to, co było, zanim otrzymaliście swoją realizację. Ci, którzy zastanawiają się nad tymi rzeczami nie osiągną
wiele. Przeszłość jest przeszłością, jest skończona. Teraz wy stoicie przede mną, a ja przed wami. To jest prawda.
Nie mogę dać wam pełnej wizji wielkiej wojny, która trwa i tego jak będziecie uratowani (ocaleni). Burza zbliża się do łodzi, w
której umieściłam Moje dzieci. Starajcie się, utrzymywać w centrum, utrzymywać środek ciężkości we właściwym miejscu. A
kiedy będziecie wystarczająco silni, to będziecie wiosłować ze Mną. Nie wolno wam nienawidzić siebie. Nie torturujcie siebie i
nie czujcie się winnymi, bo przez to stajecie się jeszcze bardziej winni. Cóż jest takiego, że czujecie się winni? Nie rozumiem.
Wyobraźcie sobie wojownika i żołnierza z poczuciem winy w czasie, kiedy trwa wojna. Musicie być pełni entuzjazmu i pełni
męstwa. Wyrzućcie wszystkie te małe, drobne rzeczy, które niszczą waszego Ducha. Nie ma miejsca dla tych wszystkich
modnych rzeczy poczucia winy. To jest słabość Zachodu.
Jeśli macie szybko się rozwijać i jeśli chcecie, aby to wszystko osiągnąć to czas jest bardzo krótki, musicie zrozumieć, że nie ma
czasu na figle-migle, jak to nazywacie. Ale nie ma również czasu na kręcenie się w kółko. Musicie się ustabilizować. Teraz.
Musicie to osiągnąć.
Tyle zrealizowanych dusz rodzi się dzisiaj, jako dzieci we wszystkich społecznościach. Nawet w Rosji – możecie to sobie
wyobrazić? Rosjanie przyjdą do Sahaja Yogi. Byłam tam. Mogą być pierwszymi dlatego, że zdali sobie sprawę z całego bezsensu
tzw religii i religijności oraz wszystkich bezsensownych fałszywych ludzi, którzy głoszą religię. Nie ma miejsca dla fałszywych
guru w Rosji, nie ma miejsca. Również dla prawdziwych guru nie ma miejsca. Więc musicie tam wejść poprzez ich dzieci a dzieci
rozpoznają Sahaja Yogę. W ciągu dziesięciu lat wszystko musi się zacząć.
Nie ma znaczenia, jak to zrobicie. Musicie to zrobić. Dla mnie i dla Boskości jesteście najważniejsi. Nie ma znaczenia, czy jest
straszne trzęsienie ziemi i kilka budynków upada. Nie ma znaczenia, dla Boga. Ważne jest to, jak wielu jest świadomych? Ilu
rozwija się? Ilu jet ustabilizowanych?
Dla tych, którzy są strachliwi nie ma miejsca w Sahaja Yodze. To oznacza, że nadal są igraszką w rękach tych negatywnych sił.
Wyobraźcie sobie, przerażeni ludzie, którzy przychodzą jako wojownicy Sahaja Yogi? Wszystkie moce, które macie w sobie
zaczną się objawiać kiedy pokażecie waszą waleczność. Jeśli nie jesteście jeszcze gotowi podnieść ręki, to jak wasz miecz
będzie działać?
W Indiach, teraz są tysiące i tysiące Sahaja joginów. I rozwijają się w szybkim tempie. Musicie to zobaczyć teraz na Zachodzie,
jak zamierzamy się rozwijać i jak zamierzamy się ustabilizować? Potrzeba czasu na Zachodzie, nie ma wątpliwości aby się
ustabilizować. Jednak realizacja jest znacznie szybsza. Hindusi – zawsze to powtarzam - oni są trudnymi orzechami do
zgryzienia. Nawet Brytyjczycy są tacy w porównaniu do innych Europejczyków. Ale ci, którzy dostali realizację także, czasami,
bardzo szybko spadają. Kiedy Brytyjczycy dostają realizację to okazuje się, że wszystko jest w porządku. Oni są dobrzy. Może
jest coś w ich tradycji. Niestety nadal potrzebujecie zbyt wiele czasu na osiągnięcie waszej realizacji. Dlaczego potrzebujecie tak
dużo czasu na osiągnięcie waszej realizacji? Po prostu pragnijcie tego, to powinno zadziałać. To tylko dzięki waszym
pragnieniom, można obudzić. Pragnijcie tego z waszego serca, a nie na pokaz.
Teraz jest moda na to aby być poszukiwaczem. Ale to nie chodzi o modę, to jest silna potrzeba. Nie możecie żyć bez tego.
Musicie się o tym przekonać. Próbujecie czegoś innego. Ludzie popełniają samobójstwa, ponieważ nie udaje się im znaleźć
swojego własnego znaczenia. I dlatego bardzo ważne jest, aby wziąć Sahaja Yogę, nie tak jak w centrum handlowym, jak zakupy
guru, ale bardzo poważnie, aby tam znaleźć swoje znaczenie, a wtedy wasz cel, a potem manifestacja waszego celu, musi się
zdarzyć.
Sahaja Yoga na Zachodzie rozpoczęła pracę w trzech fazach. Po pierwsze - aby ludzie otrzymali swoją realizację, aby zobaczyli,
co jest z nimi nie tak. Co jest nie w porządku? Ich uwaga została skierowana do wewnątrz, dzięki czemu będą mogli zobaczyć,
że mają problemy. Jeśli nie czujecie swoich problemów a ktoś mówi wam, że macie problemy, macie ochotę uderzyć tę osobę,
bardzo. Lepiej będzie dla was samych zobaczyć, że tam jest problem. Gdy zauważycie problem w sobie, będzie chcieli się go
pozbyć. Ale jeśli nie widzicie problemu, myślicie, że robicie bardzo wiele wspaniałej pracy i że jesteście bardzo wielcy i jesteście
zupełnie w porządku. Albo jeśli widzicie również niektóre z wad, ponieważ niektórzy ludzie piszą, że to jest złe, że tamto jest złe,
to macie poczucie winy (stajecie się winni).
Oba sposoby są błędne, ponieważ jeden sposób prowadzi do ego, drugi sposób prowadzi do superego. Więc tylko poprzez

przebudzenie zaczniecie widzieć w sobie, po której jesteście stronie? Jaki jest problem? Zaczynacie sądzić siebie. Pierwszy sąd
rozpoczynacie od siebie. Panie taki to a taki, oceniaj siebie. Tutaj jesteście lustrem teraz zobaczycie wszystko takim jakie jest.
Więc oceniacie siebie i chcecie się tego problemu pozbyć, nie chcecie tego więcej.
Wtedy pojawia się drugi kłopot, kiedy zaczynacie osądzać innych. Najpierw osądzacie innych, jesteście przerażeni: "O Boże!
Straszne wibracje, uciekajmy. Złapiemy [negatywności]!”
Stopniowo jednak staniecie się odporni. "Ha! Znamy ten typ, znamy tamten typ, znamy i tamten typ, znamy ów typ, wszystkie te
typy znamy." Na tym etapie już nikogo nie nie potępiacie, ale kochacie i w tej miłości cieszycie się. Ponieważ chcecie, aby inni się
pozbyli swoich problemów, pomagacie; dzielicie ich problemy na początku. A radość dawania realizacji innym rozpoczyna swoje
działanie w was.
Teraz problem zaczyna się, gdy się rozglądacie, mówię o zachodnim społeczeństwie. Odkrywacie, że wasze społeczeństwo jest
w zastoju. Jaki jest problem? Dlaczego społeczeństwo jest w zastoju? Co się stanie? Jakie podstawy straciliśmy? Jaka część
egzystencji człowieka jest stracona? Dlaczego? Dlaczego? Więc odkrywacie rzeczy dotyczące waszych instytucji małżeństwa,
waszych relacji z innymi. To się musi ustabilizować. To musi dawać radość, prawdziwą radość z towarzystwa i miłość.
A w trzeciej fazie wielcy, którzy starają się być urodzeni na Ziemi, tak wielu z nich. Są tutaj. Właśnie tutaj, obserwując. Oni muszą
się urodzić. Wy musicie stać się rodzicami tych dzieci. Mają zamiar wysadzić wszystkie te siły szatańskie, ponieważ wiedzą
jakie one są i w jaki sposób je zniszczyć. Są ekspertami. Widziałam tak wielu z nich i wy widzieliście również. Wiedzą, co to jest
Kundalini. Wiedzą, jak ją podnieść i wiedzą, jak unicestwić tych wszystkich ludzi. I wtedy całe społeczeństwo zrealizowanych
dusz wyprowadzi ludzkość.
Nie wszyscy muszą być przyprowadzeni do Sahaja Yogi; zostaną oni opuszczeni. Musimy mieć wystarczającą siłę przyciągania
w nas. Tak więc ci, którzy przychodzą do mnie wcześniej, mają większą odpowiedzialność niż ci, którzy będą przychodzić
znacznie później, po dziesięciu latach. Oni po prostu w to wskoczą.
Jesteście tymi, którzy będą to robić. Tak więc doceńcie swoją wartość i nie próbujcie potępiać siebie za nic. To jest zabronione
w Sahaja Yodze, wiecie o tym. Wszyscy jesteście świętymi. Tak wielu świętych siedzących tutaj, wyobraźcie sobie! Bogowie
śpiewają. Anioły zraszają was całą ich radością. Co to jest za spotkanie? Cóż to jest za siła? Pomyślność tego spotkania działa
nie tylko w Anglii, nie tylko w Europie, ale w całym Wszechświecie. Ale kanały muszą być wystarczająco silne, aby to
zamanifestować. Dlatego dzisiaj postanowiłam, że "Muszę powiedzieć coś naprawdę ważnego".
W dniu 27 będziemy mieli dużą Puję, jak wiecie, [Guru Puja, 1980-07-27] i chciałbym, abyście pomyśleli o tym, co dziś mówiłam. I
chciałabym też, abyście oświadczyli wewnątrz siebie, że ustabilizujecie tę mahajogę na tej Ziemi. Że przyniesiecie
błogosławieństwa tego złotego wieku na Ziemię, która została stworzona w tym celu. Całe stworzenie znajdzie swoje własne
znaczenie.
Niech Bóg Was błogosławi

1980-0926, Modlitwa o Poprawę, Z wykładu "Rady dla yoginów"
View online.
Modlitwa o Poprawę, Z wykładu "Rady dla yoginów". Chelsham ashram, Londyn (UK), 2.09.1980 https://youtu.be/oI7MeWjKPo8
Musicie wiedzieć, że reprezentujecie Mnie.Spróbujcie przyswoić sobie niektóre z Moich cech. Czy kiedykolwiek narzekam na
jedzenie? Niektóre z Moich cech. Musicie wykazać się cierpliwością. Najlepszym sposobem byłaby modlitwa. Modlitwa jest
bardzo ważną sprawą dla Sahaja yoginów. Módlcie się z serca. Przede wszystkim musicie prosić Matkę o siłę: "Daj mi siłę,
żebym był szczery i nie oszukiwał samego siebie". Oszukujecie siebie od rana do wieczora."Daj mi siłę, abym stawił sobie czoła i
z całego serca, starał się poprawić." Bo te defekty nie są wasze, one są na zewnątrz. Jeśli odpadną, poczujecie się dobrze,
będziecie doskonali. Powinniście poprosić o przebaczenie, módlcie się o przebaczenie. W modlitwie powiedzcie: "Przebacz mi,
byłem ignorantem, nie wiedziałem co robić,popełniałem błędy, więc proszę przebacz mi". Pierwszą rzeczą, o którą trzeba prosić
jest przebaczenie. Drugą rzeczą, o którą prosicie: "Daj mi słodki język, abym stał się komunikatywny z innymi,żeby oni mnie
szanowali, lubili i cieszyli się moją obecnością.Daj mi siłę.Daj mi miłość, daj mi to piękno kultury i piękno zrozumienia,żeby każdy
mnie kochał i chciał ze mną przebywać". Proście o to. W modlitwie proście: "O Panie, daj mi poczucie bezpieczeństwa mojego
Ducha,żebym nie czuł się niepewnie, nie dręczył innych lub nie wpadał w złość.Daj mi poczucie własnej godności, żebym nie czuł
się poniżanyi żeby nikt mnie nie poniżał". Jeśli jesteście na wyższej pozycji, nikt nie może was poniżyć. Wy jesteście poniżeni
tylko przez waszą głupotę i zwątpienie. Proście o siłę: "Daj mi stan świadka, daj mi zadowolenie". Proście Mnie o satysfakcję.
"Pozwól mi czuć zadowolenie z tego co posiadam,cokolwiek mam, cokolwiek jem, ze wszystkiego.Zabierz moją uwagę od tych
wszystkich rzeczy." Wiecie, że wasza uwaga jest w brzuchu i ci, którzy są bardzo mocno zainteresowani jedzeniem, i tak
zachorują na wątrobę. "Gdziekolwiek podąża moja uwaga, proszę,daj mi siłę, żeby ją odciągnąć. Chittanirodha.Naucz mnie, jak
unikać rzeczy, które mnie kuszą,które odciągają moją uwagę, które odciągają moje myśli.Daj mi stan świadka, abym mógł
zobaczyć całe to przedstawienie.Nigdy nie pozwól mi dokuczać innym i krytykować ich.Pozwól mi widzieć moje błędy, a nie
innych.Pozwól mi zobaczyć, dlaczego ludzie nie są ze mną szczęśliwi.Daj mi siłę posiadania słodkiej mowy i natury,żeby inni
lubili moje towarzystwo, cieszyli się moim towarzystwem.Pozwól mi być kwiatem a nie cierniem." Musicie się modlić. Wszystkie
te modlitwy wam pomogą. Następnie poproście o największą modlitwę: "Proszę trzymaj mnie z daleka od ego,które podsuwa mi
pomysły, że jestem lepszy od innych,które zabiera mi moją łagodność i pokorę.Daj mi naturalną pokorę,dzięki której będę mógł
dotrzeć do serc innych ludzi". Musicie tylko pochylić głowę i dotrzeć do swojego serca. Musicie pochylić głowę. Musicie tylko
pochylić głowę i dotrzeć do swojego serca, gdzie rezyduje Duch. Bądźcie z tym. Jeśli w jakikolwiek sposób ranicie swoje ego lub
ranicie czyjeś ego - to jest to samo. Będziecie zachowywać się w ten sam sposób, w ten sam egoistyczny sposób.Więc
spróbujcie zrozumieć, że te rzeczy muszą zniknąć. Najlepiej jest modlić się i prosić o pomoc. Modlitwa to bardzo ważna rzecz,
módlcie się z całego serca:"Boże, daj mi siłę i wzrost, abym mógł czasami zadowolić naszą Matkę.Chcemy sprawić przyjemność
naszej Matce, chcemy widzieć Ją szczęśliwą". Jedyną rzeczą, które tak naprawdę Mnie uszczęśliwi to…że tak jak Ja kocham
was, wy pokochacie siebie nawzajem.

1980-0927, Letargia (przed korektami)
View online.
Letargia, 27 wrzesień 1980r., Londyn, Anglia
Tłumaczenie z ang. wg tekstu 1997r; ostateczna korekta wg kasety audio 4 grudnia 2012r.
Opowiadałam wam o turze, która bardzo udała się, chciałabym abyście to usłyszeli zanim zacznę mój dzisiejszy wykład.
Wczoraj mówiłam o dwóch sprawach, które powinniśmy zrobić w Anglii, a które należy zrozumieć, ponieważ każdy kraj ma
swoje własne problemy i absorbujemy te problemy. Rzecz w tym, że nasza praca szerzy się bardzo szybko i ludzie przyłączają
się do niej. Stwierdziłam ze zdziwieniem, że w Europie gleba jest o wiele bardziej urodzajna i jak tylko ludzie otrzymają realizację,
stają się fantastyczni. Chcę powiedzieć, że oni myślą, iż jest to coś takiego, czego oni oczekiwali i rozumieją Sahaja Yogę o wiele
lepiej, niż my rozumiemy tutaj. Choć wasza Kundalini unosi się bardzo wysoko, widziałam to, to postęp nie jest tak zadowalający.
Byłam w Indiach i powiem wam, jakiego rodzaju ludzi mamy i jaki postęp sami czynią.
Jak powiedziałam, głównym problemem naszego kraju jest letargia, a letargia to jest to, co powinniśmy w jakiś sposób pokonać.
I ta letargia jest w istocie sataniczną siłą, ta letargia nie pochodzi tylko od materii. Ona pochodzi z ludzkich dominacji nad
Duchem, ale w istocie jest ona sataniczna, ponieważ ona zatrzymuje wasz rozwój, a tego należy uniknąć i aby uciec przed tym,
należy być naprawdę czujnym w stosunku do niej, bo ona zdradliwie wchodzi w was. Krishna mówił, że najgorszym złem tego
świata jest alasya, co znaczy - letargia. „Alasya pijayete" - wszystko pochodzi od alasyi. Według Niego, najpierw wchodzi w nas
letargia i z powodu tej letargii stajemy się ułomni(występni).
A wówczas schodzimy również na prawą stronę z powodu letargii, bo aby uniknąć letargii, schodzimy za bardzo na prawo. Tak
więc, według Niego, wszystko zaczyna się od letargii, po czym ten człowiek traci sens życia z powodu letargii. A to jest nasza
szczególna cecha. I to jest nasz realny problem - letargia, ponieważ Sahaja Yoga to jest to, gdzie my mówimy, że jest kriya. Wy
nie powinniście nic robić, nie trzeba wkładać wysiłku, wszystko wychodzi bez wysiłku, spontanicznie, dlatego myślimy, że
wszystko będzie się wypracowywało dla nas spontanicznie.
Tylko po raz pierwszy Kundalini budzi się spontanicznie, ale już za drugim razem nie, tylko pierwszy raz. To znaczy, że Ja to
powinnam robić lub też Moja fotografia powinna to robić, i tak się dzieje, ale potem wy powinniście pracować, powinniście
utrzymywać waszą Kundalini na powierzchni, powinniście rozumieć, na czym polegają wasze problemy, dokąd trafiacie. Chcę
powiedzieć, że indywidualnie każdy z was jest dziełem sztuki, indywidualnie. Ale z powodu letargiczności jesteście pokryci
chmurami, a po drugie z powodu letargii izolujecie się, odseparowujecie się, letargia również daje nam ego (z powodu letargii
dostajecie również ego), ponieważ rzucacie się na każdego, kto rzuca wyzwanie letargii, nie podoba się wam taki człowiek.
Ale nawet ci, którzy nie są letargiczni, mają uwagę nie na rozwoju duchowym, zabiegają oni, jak wam mówiłam wczoraj, o inne
sprawy, które nie są ważne dla życia duchowego. Zwracamy zbyt wielką uwagę na inne sprawy, a nie na nasze życie duchowe.
Dlaczego tak jest? Dlaczego jest tak, że my zwracamy więcej uwagi na sprawy materialne, na wygody materialne, na osiągnięcia
materialne, na materialistyczne natrętne idee, dlaczego? Powinniśmy myśleć o tym, dlaczego nie poświęcamy właściwej uwagi
naszemu rozwojowi duchowemu. Przyczyna leży w tym, że utożsamialiśmy się z materią, że przechodziliśmy przez ten cykl,
myśleliśmy, że powinniśmy osiągnąć rozwój materialny. W ten sposób doszliśmy do rewolucji przemysłowej. Stworzyliśmy
społeczeństwo zdominowane przez produkcję, pojawiły się maszyny. Widzimy, że maszyny zaczęły panować nad nami.
Chcieliśmy utożsamiać się z tymi mechanizmami, a to jest nieprawidłowe. Maszyny dały nam również letargię, bo posługujemy
się wyprodukowanymi przez przemysł przedmiotami. Nasze ręce nie pracują, nasze ręce ogłuchły (nie czujemy wibracji),
straciliśmy wszelką umiejętność pracy przy pomocy rąk, możemy tylko jeździć autobusem lub samochodem, zupełnie nie
chcemy chodzić pieszo. Ta mechanizacja i zbyt duże wykorzystanie materii uczyniły nas samych czymś w rodzaju materii.
Staliśmy się materią, nie potrafimy żyć bez niej, do takiego stopnia utożsamiliśmy się z nią. Jeśli po realizacji wy wciąż jeszcze
utożsamiacie się z materią, wówczas tracicie swoją realizację. Dlatego należy zrozumieć, należy w pełni sobie uświadomić, że
materia jest absolutnie wtórna.

Oczywiście, gdybyście nie otrzymali waszego ciała, nie moglibyście otrzymać realizacji, wy musicie mieć ciało, ale materia na
zgrubnym poziomie nie ma znaczenia. Materia subtelna jest dobra dla nas, ona jest ważna, tak jak ważne jest to palące się
światło. Dobra jest woda w oceanie. Niebo, otwarte niebo, powiedzmy, tutaj ono nie jest zbyt dobre, ale jeśli pojedziecie na wieś,
tam ono jest lepsze. Matka Ziemia na przykład tutaj, nie wiem, jaka ona jest, ale w Indiach, w określonych miejscach Matka
Ziemia bardzo mocno wchłania nasze materialne identyfikacje. Tak więc materia utożsamiała się z nami, my ją wykorzystujemy,
żyjemy z nią; oto dlaczego jest nam tak łatwo powrócić do tego właśnie materialnego cyklu. I my w to wpadamy, poświęcamy
temu więcej uwagi.
Teraz, gdy mówię, abyście więcej nie zwracali na to uwagi, idziecie w drugą stronę, w bardziej subtelny sposób, wy dosłownie
wskakujecie w nałogi (niemoralność, rozpustę). Powiedziałabym w nałogi, niechlujstwo, nieczystości, brudy, niewłaściwe
zajmowanie się czymś. Tak, że z jednej skrajności wy popadacie w drugą. Będąc zaś w centrum, powinniśmy zrozumieć, na
czym polega materia, po czym powinniśmy się starać utożsamić siebie z naszym Duchem.
Co to jest materia, spróbujmy to pokazać, czym jest materia i to, co jest tworzone w materii. Materia, jak wiecie, utworzona jest z
pięciu elementów. Znacie te pięć elementów, z których zbudowane jest nasze ciało. I tych pięć elementów znajduje się na prawej
stronie ludzi i one albo popychają was na lewą stronę, albo ściągają na prawą. Chcę powiedzieć, że kiedy zaczynacie
wykorzystywać tę materię, stajecie się stopniowo letargiczni, stajecie się jej niewolnikami, to tworzy nawyk. Jeżeli wy
korzystacie z krzesła, to nie potraficie siedzieć na ziemi, jeżeli przyzwyczailiście się do luksusowego życia, nie będziecie mogli
mieszkać bez wygód i to jakby was zniewala.
Druga sprawa, jeżeli wy spróbujecie pokonać materię, stajecie się zbyt aktywni w stosunku do materii, robicie wszystko w
należyty sposób, robicie wszystko dobrze i solidnie, jesteście zbyt skuteczni w wykorzystywaniu tej materii, wówczas rozwija się
wasze ego. A kiedy rozwija się wasze ego, oddajecie się przemocy, ponieważ jeśli więcej produkujecie, to powinniście uciec się
do przemocy, bo inaczej nie wiecie, jak to wszystko sprzedać. Stajecie się agresywnym biznesmenem lub też krajem, który stara
się sprzedawać te rzeczy, który stara się wziąć górę nad innymi krajami przy pomocy swoich materialnych osiągnięć. Stosując
przemoc wysuwacie się naprzód, ale co dzieje się z wami samymi? Nic innego, jak to, że stajecie się materialistami, a
materialiści nie mają serca, osoba materialistyczna nie ma serca, ono po prostu wysycha, a oni rozumieją tylko pieniądze,
pieniądze i pieniądze. Nie wykraczają ponad to. Dlatego nadmierne przywiązanie do pieniędzy jest również materialistyczne,
zbyteczne tracenie pieniędzy jest również materialistyczne, a najgorsze ze wszystkiego jest nieprawidłowe wykorzystywanie
pieniędzy. Dlatego, waszą naturą jest bycie materialistą; wy zaczęliście od tego, bycie człowiekiem materialistycznym jest w
naturze ludzkiej, bo zaczęliśmy od materii. Ale rozwój jest również naturą ludzką. Jak naturalną sprawą (przyrodzoną) jest bycie
zwierzęciem, tak jeszcze bardziej naturalnym (przyrodzonym) jest bycie Sahaja yoginem. Obie te sprawy są częścią natury;
pytanie jest, jaką drogą pójdziecie? Schodami możecie wchodzić do góry, lub schodzić w dół. Jeśli macie iść do góry,
powinniście patrzeć w górę.
Co tworzy w was te pięć elementów? One tworzą w was pięć czakr, albo można powiedzieć sześć czakr. I te pięć elementów,
kiedy tworzą one czakry, one również dają nam wsparcie, abyśmy mieli asany dla Bóstw, siedziby dla Bóstw, aby te mogły wejść
w nas (przyjść do nas). Dlatego są one ważne; ale jeśli wy macie zaproponować Bóstwu krzesło, to nie dacie Mu jakiegoś
brudnego krzesła, dla Bóstwa dacie dobre, najlepsze z posiadanych.
Dlatego powinniście wiedzieć, że kiedy wykorzystujecie materię, powinniście się upewnić, na ile ona sprzyja nam (na ile jest
pomyślna). Powinniście wiedzieć, czy przedmioty którymi się posługujecie są dla was pożyteczne, czy nie. My zaś na chybił trafił
kupujemy ubrania, na chybił trafił kupujemy rzeczy. Jeżeli możecie, korzystajcie z waszej świadomości wibracyjnej przy zakupie
rzeczy, aby wiedzieć, co kupujecie. To powinno dobrze wyglądać, ponieważ piękno i pomyślność idą ręka w rękę, to nie są dwie
różne rzeczy; bo piękno jest tym, co daje radość waszemu Duchowi, pomyślność jest tym samym, jest tym, co daje radość
waszemu Duchowi. Całe inne piękno nie jest pięknem. Dlatego Sahaja yogin musi wykorzystywać całą materię, która jest
pomyślna. Przy czym pomyślną (dobroczynną) materię, jakakolwiek by ona nie była, jest ona ważna i zawsze należy ją
utrzymywać na najwyższym poziomie. Na przykład moja fotografia - ona jest bardzo pomyślna (dobrze oddziaływująca), więc wy

nie powinniście rzucać na ziemię, nie powinniście deptać po niej. Tu także są różne gradacje (stopniowanie) pomyślności. Ale
jeżeli chodzi o wasze ubranie, ono jest bardzo ważne, ponieważ wy obecnie jesteście świętymi. Wy jesteście świętymi, czy wy to
sobie uświadamiacie?
Czy rozumiecie, że powinniście mieć szacunek do samego siebie? Jesteście teraz świętymi. A cóż za ubranie nosicie? Wy nie
jesteście włóczęgami, wy nie jesteście tułaczami, nie jesteście ulicznikami, dlatego powinniście się przyzwoicie ubierać. Mówię
do każdego z was, że powinniście nosić coś godnego, a nie niegodnego. Ubranie powinno być dostojne, ponieważ wy jesteście
obecnie świętymi, nie jesteście już osobnikami wałęsającymi się po ulicach, jesteście świętymi, wybranymi przez Boga. Dlatego
wasz ubiór nie powinien być absurdalny lub w jakiś sposób dziwaczny, lecz powinien przydawać wam godności. Nie jakąś
fałszywą, lecz naturalną godność. Zwracajcie uwagę na wibracje waszego ubioru. Noście stroje waszego kraju. Nie powinniście
nosić czyjegoś ubrania lub czegoś takiego, ale ubranie powinno być interesujące, ono powinno wam przydawać dostojeństwa i
poczucia szacunku. Powinno ono wzbudzać szacunek do was, tak powinniście się ubierać. Oto w czym leży pożytek z ubioru.
A teraz przejdziemy do czegoś innego, obojętnie do czego, z czego wy korzystacie, np. wasz dom. Wasz dom powinien być pełen
radości, to powinien być godny dom, gdzie ludzie przychodziliby, aby odczuwać tam pełen komfort, aby było im wygodnie
siedzieć; z kolei zbyt duży komfort jest przeciwko Sahaja Yodze. Spartańskie warunki też nie są potrzebne, kiedy nic nie macie,
co moglibyście posłać na ziemi lub coś w tym rodzaju. Powinno wam być wygodnie, ale nie powinno to być ucieleśnienie
komfortu, bo komfort ukradkiem przenika w was. Komfort to jest coś, czego Anglicy powinni raczej szczególnie unikać; oni nie
powinni pozwalać swojemu ciału na wygodną pozycję, to im dobrze zrobi.
Pośród Anglików szczególnie rozpowszechniony jest „łazienkowy nałóg”. Widziałam to. To jest tak przesadne, byłam zdziwiona
kiedy przychodziłam na przyjęcie, to mogłam wam powiedzieć, kto jest właścicielem domu: Anglik czy nie. Jeżeli gospodarzem
jest Anglik, to łazienka jest wykonana bardzo dobrze, będą tu ręczniki do wszystkiego, mydło do wszelkich możliwych celów;
chcę powiedzieć, że są niezwykle drobiazgowi. I Ja natychmiast wiem, że zrobił to jakiś Anglik, ponieważ oni są bardzo
świadomi, jeżeli chodzi o łazienki, chociaż oni się nie kąpią. Tylko w Anglii widziałam domy z sześćdziesięcioma sypialniami i ani
jednej łazienki. Teraz, oczywiście oni zaczęli to zmieniać. Kąpiel, to nie ich specjalność, ale łazienki - jest to u nich coś
szczególnego i nawet jeśli postawicie im tam w łazience wygodny fotel, to oni nie odmówią sobie siedzenia tam. A jeśli chodzi o
łazienki, to należy wypracować taki nawyk, że powinniście w ciągu 10 minut wszystko zrobić w łazience i wyjść z niej.
Teraz, kiedy Ja mówię, że powinniście się kąpać, nie znaczy to, że wcześnie rano idziecie, bierzecie prysznic i wychodzicie, nie,
to nie to. Powinniście kąpać się na godzinę przed wyjściem z domu. Ma to także związek z pożytecznością. Teraz jesteście
świętymi, więc używajcie wody, tak często, jak chcecie, myjcie ręce po 10 razy, to jest bardzo istotne. Aby podtrzymać swoje
wibracje na należytym poziomie, powinniście myć ręce, ale teraz w Indiach są ludzie, którzy myją ręce po 64 razy (wyliczone) co
do jednego. Muszę uprzedzić o tym myciu rąk, tak jak lekarze myją swoje ręce, to są ludzie, którzy myją i myją ręce. Nie ma
potrzeby, abyście zdzierali sobie skórę z waszych rąk, ale jeśli myjecie ręce w miarę możliwości często, to dobrze.
Chcę powiedzieć, że jesteście świętymi, ale wy jesteście również dziećmi i Ja muszę rozmawiać z wami jak z dziećmi, które są
święte, to jest poważna komplikacja, ale wy jesteście ludźmi dorosłymi i możecie niekiedy czuć się urażeni także sposobem, w
jaki Ja rozmawiam z wami. Ale ważne jest to, abyście to rozumieli, że jesteście świętymi; więc jak powinniście odnosić się do
materii jako święci? W domu nie powinno być brudu. Brud nie jest oznaką świętości. Skąpstwo, brud; możecie przyjść do
czyjegoś domu i znaleźć tam nieszczęsne żebractwo. Tego rodzaju przedmiotów nie powinniście mieć, powinniście mieć
odpowiednie talerze, odpowiednie rzeczy, a nie potłuczone talerze. Wszystkie te rzeczy powinny być czyste, schludne, w miarę
możliwości ręcznie robione i nawet jeżeli nie możecie dostać ręcznie robionych, to powinny one być czyste i pomyślne.
Jeżeli będziecie mogli dostać rzeczy ręcznie robione, to jest najlepsze, to jest bardzo dobry pomysł, jeżeli będziecie mogli
dostać rzeczy ręcznie robione i jeżeli będziecie mogli ich używać, to by było bardzo dobre. Pojechaliśmy zobaczyć ashram
Gandhiji, to było proste miejsce, ale bardzo dobrze zrobione. W tych sprawach bardzo dobrzy są Japończycy, można się od nich
wiele nauczyć. Musimy uczyć się od wielu ludzi. Z powodu wpływu Zen, Japończycy przyswoili sobie estetykę życia. Domy mają
bardzo proste, ale wszystko jest bardzo wygodne i oni wiedzą, jak zrobić dom, aby wyglądał on pięknie i jak traktować ludzi, aby
poczuli się wygodnie.

Do materii należy odnosić się z szacunkiem, ponieważ jest ona stworzona przez Boga; ale trzeba szanować to, co jest godne
szacunku, a nie wszystko jak leci. Nie wszystko w materii należy szanować. Na przykład, jeśli oglądacie malarstwo określonego
rodzaju, które jest nieprzyjemne, to ono jest nieprzyjemne i powinniście odmawiać oglądania takiego rodzaju malarstwa.
Powinniście unikać oglądania podobnych obrazów, bo one nie przyniosą wam żadnej radości, żadnego szczęścia, z tego nic
dobrego nie wyniknie.
Jedna ze spraw, o której Mi zawsze mówią, polega na tym, że Sahaja yogini, nie posiadają istoty własnej osobowości, a to jest
bardzo ważna sprawa. Osobowość jest tworzona przez materię. Jeżeli nasza osobowość nie jest w porządku, ludzie od razu to
zauważą. Jeżeli wszystko to, co jest w nas, staje się pomyślne, natychmiast pojawia się osobowość. Gdziekolwiek byśmy nie
byli, ludzie od razu rozpoznają czyjąś osobowość. I ta osobowość, to jest błogosławieństwo materii dla nas. W tym sensie
powinniście szanować materię. To, jakie ubranie nosicie, jak rzucacie ubrania na podłogę, rozrzucacie je tu i tam, to jest
mieszkanie jak dla osłów lub dla świń jest niedopuszczalne dla Sahaja yoginów. Sahaja yogin powinien być schludny, powinien
szanować swoje ubranie; nie powinno być także i tak, że swoje ubranie szanujecie do tego stopnia, że wyrzucacie ubranie
innych; inni są także Sahaja yoginami. Powinniście szanować siebie nawzajem, bo jesteście świętymi, jeżeli szanujecie samych
siebie - powinniście również szanować i innych. I jak tylko zaczniecie okazywać szacunek, to materia, której istotą jest wasza
uwaga, to znaczy, uwaga jest istotą materii, to uwaga da wam osobowość.
Na przykład niedawno była ze Mną Mary i tłumaczyła Mój wykład; zobaczyła nagle jakieś kwiaty i zaczęła je poprawiać.
Powstała bardzo dziwna sytuacja. Wszyscy byli zakłopotani: co się dzieje z tą kobietą. Ale ona teraz to zrozumiała, a Ja
wyjaśniłam jej, że kiedy ona mówi, powinna mówić z pełną koncentracją (uwagą), powinna obserwować swoją uwagę, gdzie jest
wasza uwaga? Jeżeli wasza uwaga jest na pieniądzach, to nawet jeśli Ja będę mówiła o sprawach najważniejszych - wy
będziecie myśleli o pieniądzach. Jeżeli wasza uwaga będzie na czymś innym, to nawet jeśli Ja mówię o czymś, wy będziecie
myśleli o czymś innym.
Nasza osobowość, powinna być taka, aby nie odciągać niczyjej uwagi i nie wprowadzać w błąd. Rozumiecie Mnie? Jeżeli wasza
osobowość jest dziwna, jeżeli zachowujecie się jak żartowniś lub clown lub w dziwny niechlujny sposób to uwaga każdego
obecnego człowieka będzie zakłócona. Jeżeli jesteście nazbyt wystrojeni, uwaga również będzie zakłócona; jeśli natomiast
jesteście w stanie pełnej obecności, wówczas gdziekolwiek byście nie stali, ludzie będą czuli, że oto stoi ktoś wielki i wtedy
zaczyna pojawiać się szacunek. Naprawdę, do was dosłownie płynie szacunek i to jest coś tak niezwykłego, że nawet nie wiecie,
jak ludzie będą starali się wam pomagać i jak to wszystko działa.
Jeżeli wasza uwaga jest zdominowana przez materię, ludzie mogą zauważyć to; należy to bardzo uważnie obserwować,
ponieważ kraje te osiągnęły bardzo duży postęp w rozwoju materialnym. I co się dzieje? Wszelka materia przyciąga do siebie
waszą uwagę. Idziecie ulicą, na której stoi jakaś kobieta lub ktoś coś sprzedaje, coś się dzieje cały czas, a gdzie jest wasza
uwaga? Rozumiecie, to jest ich praca, ona ma przyciągać waszą uwagę, bo w jaki sposób oni mają was eksploatować? W
przeciwnym razie nie mieliby racji bytu. Dlatego oni produkują towary, reklamują je i robią to w taki sposób, aby odciągnąć waszą
uwag. Jest to siła, która działa przeciwko waszej uwadze. Dlatego na tyle, na ile jest to możliwe, utrzymujcie waszą uwagę
prosto przed sobą lub na Matce Ziemi.
Jeżeli będziecie potrafili kontrolować waszą uwagę, to będziecie potrafili również poradzić sobie z dominowaniem materii nad
wami. Najlepsze, co możecie zrobić, to kierować waszą uwagę na waszego Ducha. Jeżeli zaczniecie kierować waszą uwagę na
Ducha, czystość waszego Ducha sama z siebie uczyni waszą uwagę bardzo czystą i przepiękną. Uwaga powinna być na Duchu i
wy stajecie się zdolni do podtrzymywania na nim swojej uwagi. Nie jest to obecnie trudne, ponieważ Kundalini osiągnęła już ten
poziom (doszła do tego stadium). Gdybym wam to powiedziała przed realizacją, zapytalibyście w odpowiedzi: „Matko jak mamy
to zrobić?”, ale teraz, kiedy otrzymaliście realizację, starajcie się kierować waszą uwagę na Ducha; przede wszystkim oznacza to,
że kiedy Kundalini się unosi, zaczynacie patrzeć na swojego Ducha, lub można powiedzieć, że kiedy wy otrzymujecie realizację,
wy widzicie waszego Ducha, w tym sensie, że wasz Duch zaczyna płynąć przez was; zaczynacie obserwować jego przepływ i
wszystkie te sprawy. Ale potem, po pewnym czasie, powinniście wejść w swojego Ducha i widzieć wszystko przez okno Ducha,

rozwijając wasz stan świadka, charakterystyczny dla Ducha.
Jeżeli rozwijacie swój stan świadka, to poprzez stan zachowania uwagi stajecie się Wiedzą, Prawdą. Kiedy przedmioty
materialne stają się wiedzą, estetyka materii zaczyna dawać wam radość, wy nie chcecie tego posiadać, ale one zaczynają
dawać wam radość i nawet jeżeli wy chcecie je mieć, to tylko po to, aby się nimi nacieszyć i oddać komuś innemu. To się dzieje
w taki sposób, bo to istnieje po to, aby dać wam radość i wy chcecie oddać ją komuś innemu. Kiedy rozwijacie wasz stan
świadka, to przychodzi do was, nie trzymajcie rzeczy dla siebie, lecz z radością ofiarowujecie je i dzielicie z innymi, dzielicie się. I
wtedy powinniście wiedzieć, że staliście się świadkiem, wy się tym upajacie. Stan świadka jest to stan Shri Krishny, Viraty. Kiedy
zaczynacie się dzielić z innymi waszymi rzeczami, jest to dobra sprawa. Istota Puji również polega na tym, jak pokonać nasze
materialne nastawienie. Puja nie jest niczym innym, jak pokonaniem naszego topornego materializmu. Kiedy chcemy posiadać
dla siebie jakąś materię, powinniśmy wiedzieć, że jest ona dawana nam przez Boga. Wszystko należy do Boga. Przypuśćmy, że
dajemy kwiaty Bogu. Koniec końców jest to dzieło samego Boga, cóż więc my dajemy? Pokazujemy Bogu światło lub też robimy
aarti Bogu. Cóż to jest? Wszystko to jest zaledwie światłem bożym. Cóż więc my czynimy? Cóż my czynimy pokazując Bogu
światło, poprzez pokazywanie Bogu światła? Oddajemy cześć światłu w nas samych. To element światła w nas samych się
rozjaśnia, element światła jest tu, na Agnyi. Kiedy wykonujecie aarti lub kiedy stawiacie światło przed Bogiem, kiedy pokazujecie
Bogu światło, w was rozjaśnia się element światła. Kiedy ofiarowujecie kwiaty, rozjaśnia się Mooladhara. Kiedy ofiarowujecie
miód, wtedy wasza uwaga staje się oświecona. Po cóż więc dajemy to Bogu, przecież koniec końców Bóg niczego nie
potrzebuje? Ponieważ Bóg jest tym, który się upaja, wy się nie upajacie, wy nie potraficie się rozkoszować, to Bóg w was się
rozkoszuje. Kiedy Bóg jest tam, to ten, kto się rozkoszuje w was, jest to wasz Duch. I tak, wszystko to, co sprawia zadowolenie
waszemu Duchowi, wszystko to jest wykorzystywane podczas Puji, wszystko to należy dawać.
Dajecie ryż i wszystkie te sprawy zostały już odkryte, że przez to wy dajecie ryż Devi. Ryż należy Jej kłaść na kolana. Czym jest
ryż, troszkę ryżu dla Devi? Dając ryż, odczuwacie zadowolenie z przyjmowania pożywienia lub też pożywienie, które daje wam
zadowolenie. Nie znaczy to, że macie Mnie obsypywać rzeczami, to wcale nie oznacza tego. Ja próbuję wam powiedzieć to,
żebyście robili to z godnością oraz ze zrozumieniem, że wy ofiarujecie Mi ryż. Ludzie nie rozumieją, dlaczego należy dawać Bogu
ryż. Koniec końców po co dawać Mu liście palmowe? Co On będzie z nimi robił? Jeżeli Chrystus był Synem Boga, co za sens był
w tym, aby dawać mu liście palmowe? Lub też dawać Mu olej, przygotowywać Mu kąpiele w oleju lub nacierać Jego stopy
olejem? Wszystko to jest ze względu na was. Teraz w Sahaja Yodze zostało to udowodnione: kiedy nacieracie Moje stopy, to wy
czujecie się lepiej, nie Ja. Nacieracie Moje ręce, to wy czujecie się lepiej, kiedy kłaniacie się Mi do stóp, to wy czujecie się lepiej.
Co to jest, co robisz? Refleksologia, wielka nazwa, refleksologia. Ona zna się na stopach. Pewnego dnia powiedziała, że chce
przyjść i pomasować Mi stopy. Ja powiedziałam dobrze, przyjdź. Ona przyszła pomasować Moje stopy i zamiast Ja powinnam
czuć się bardziej zrelaksowana, to ona im dłużej masowała, to czuła się bardziej zrelaksowana.
Tak więc, teraz rozumiecie, że kiedy wy robicie coś dla Boga, to do was przychodzą błogosławieństwa, to wy otrzymujecie
błogosławieństwa. Jakikolwiek mielibyście problem, oddajcie go do rozwiązania Bogu. Oddawajcie także to, co przynosi wam
zadowolenie, a zadowolenie przyjdzie do was. Te kwiaty, które wy Mi ofiarowujecie, jest to na Mooladharę. One działają na dwie
czakry: Swadishthan i Mooladharę. Oto dlaczego kwiaty są tak ważne. Dają wam one dobry Swadishthan, jeżeli kwiaty są
przepiękne, wówczas działają one na Swadishthan. Kiedy roztaczają one aromat, wtedy leczą one Mooladharę. Chcę
powiedzieć, że kwiatów jest bez liku, ale pomyślcie o tym, co wy robicie, aby poprawić wasze czakry.
Inna rzecz, która także powinna być stosowana, to jest ghee (klarowane masło). Wy wiecie, po co jest używane ghee. Shri
Krishna bardzo lubi ghee i masło. Dlatego kiedy nacieracie Moje stopy masłem, poprawia się wasze Vishuudhi, wy to wiecie, nie
Moje, Moje jest w porządku. Ja nie mam problemów. Ja mam tylko jeden problem, że wy jesteście w Moim wnętrzu (we Mnie,
wewnątrz Mnie) i kiedy wy macie problemy, Ja również mam problemy, bo te wibracje powinny płynąć do was, tak więc Ja
przygotowuję wibracje tu, w sobie jako odtrutkę i one powinny płynąć. To jest bardzo subtelna sprawa, którą należy zrozumieć,
jak poruszać się od fizyczności do Ducha. Poruszacie się dzięki temu, że najpierw oświecacie swoje czakry. Wraz z oświeceniem
waszych czakr, wasze Bóstwa stają się szczęśliwe, prasanna. Czyniąc Bóstwa szczęśliwymi, utrzymujecie otwarte przejście dla
Kundalini. Dając przejście Kundalini, Kundalini unosi się i wówczas wasza uwaga zaczyna zlewać się z waszym Duchem. I tak,
krok po kroku, posuwacie się od materii do bardziej subtelnej materii, od subtelniejszej materii ku waszym czakrom, od czakr ku

Bóstwom, od Bóstw do Ducha. Po czym Duch odczuwa rozkosz sam z siebie; dlatego wy już więcej nie musicie nic robić, po
prostu pozostawcie waszego Ducha Duchowi.
Oto dlaczego wszystkie te sprawy były zalecane. Ludzie zaś nie potrafili dostrzec związku. Myśleli oni: „Po co mam dawać coś
Bogu, koniec końców wszystko to jest Jego". I zaczął się spór: „Po co mamy stawiać światło? Nie ma potrzeby". Ale to jest
ucieczka. Gdzie wy jesteście, na jakim etapie? Jesteście na etapie, na którym powinniście się uwolnić od przywiązania do
materii. To samo odnosi się również do Sahaja Yogi. Powinniście zrozumieć pełną wizję Sahaja Yogi. Wy wykonujecie bardzo
dużą pracę. Nie jesteście mali, wy wykonujecie bardzo dużą pracę, ponieważ to jest rozwiązanie dla całej ludzkości, jest to
rozwiązanie wszystkich problemów: politycznych, ekonomicznych, wszystkich, o czymkolwiek byście nie wspomnieli. I nie tylko
to, ale im więcej będziemy mieli ludzi, to może was zdziwić, ale Ja będę mogła dokonać o wiele więcej. Kolektywnie Ja mogę
leczyć raka, jeżeli jest was więcej i jeżeli wy jesteście czystymi ludźmi. Ale wasze kanały są tak pełne problemów, że nic przez
was nie płynie. Jeżeli wy się oczyścicie, kolektywnie Ja będę mogła zahamować rozprzestrzenianie się raka, bo moglibyśmy
rozprzestrzeniać więcej wibracji i co się dzieje? Lewa i prawa strona Viraty stają się bardziej czyste. I ataki z lewa i z prawa, które
powodują raka, wszystkie te okropne choroby, również się zmniejszą, ponieważ staje się ich mniej. Ale wy nie pojmujecie swojej
odpowiedzialności, co wy robicie. Idziecie na rękę satanicznym siłom. Nie zwracając uwagi na swoją czystość, nie zwracając
uwagi na swój rozwój duchowy, wy Mi zupełnie nie pomagacie, bo te wibracje nie płyną. One powinny płynąć przez was, gdybym
Ja mogła się z nimi uporać - nie musiałabym biegać za wami. To powinno płynąć przez was, wy jesteście kanałami, lecz jeśli wy
nie podtrzymujecie swojej czystości, skromności i pokory w stosunku do tego, wówczas nic z tego nie wyjdzie, wy Mi w tym w
ogóle nie pomagacie. Dlatego, aby zlokalizować wasze problemy, należy odwiązać się od waszych ograniczonych/małych
problemów i zająć się problemami wielkimi, które będziecie rozwiązywali.
Ja będę mogła w pełni uporać się z rakiem, jeżeli będę miała 21.000 Sahaja Joginów, całkowity koniec będzie z rakiem, trąd Ja
już kontroluję, kontroluję już i raka, on się cofnie, również na poziomie kolektywnym. Chcę powiedzieć, że statystyka o tym
milczy, ale on się zmniejszy. Jest to lewostronny atak i im bardziej będziecie próbowali schodzić na lewo, tym więcej będzie
ataków. Prawostronne ataki są również bardzo różnorodne wojny. Wszystkie te wojny i podobne im sprawy mają miejsce
dlatego, że idą one z prawej strony. Wszyscy ci agresywni ludzie, tacy jak Hitler i jemu podobni, napadają na nas. Jak bardzo
powinniście wyrastać ponad swoje malutkie „ja”, wy wszyscy musicie to zrozumieć i nie zajmować się bzdurami, którymi się
zajmujecie. W tym celu naprawdę musicie się intensywnie postarać. Nawet jeśli musicie wstać wcześnie rano, powinniście
wstawać i to robić. Musicie uświadomić sobie waszą odpowiedzialność - to jest najważniejsze. Ludzie są teraz zajęci tylko
swoją pracą: gdzie pracujecie, ile zarabiacie, jak długo do niej dojeżdżacie, o której wychodzicie do pracy i temu podobne;
wszystko to nie jest dla was ważne.
Nie oznacza to, że powinniście zrezygnować z waszej pracy i że ashram powinien zacząć ponosić za was odpowiedzialność,
wcale nie. Oznacza to, że wykonujecie swoją pracę, otrzymujecie pieniądze, pieniądze są potrzebne dla naszego działania. Ja
potrzebuję pieniędzy, wy to wiecie, jak dużo pieniędzy potrzeba dla całej tej pracy. Mamy tak wielkie projekty w całej Europie, a z
tak małą ilością pieniędzy jest to niemożliwe, ale my jakoś to robimy. Tak więc potrzebne są nam pieniądze, wy powinniście je
zarabiać, powinniście dawać, powinniście dawać pieniądze, tu zaś ludzie nie chcą dać nawet 10 funtów, są i tacy. Jak Ja będę z
nimi rozwijała Sahaja Yogę? Jesteśmy tak przywiązani do pieniędzy, tak subtelnie. Nie rozumiemy, że powinniśmy dawać
pieniądze i powinniśmy to robić i nie tylko pieniądze. Pieniądze to nie jest jedyne rozwiązanie, powinniśmy sami być kanałami.
Niektórzy ludzie mają pieniądze i wówczas wydają je w nieprawidłowy sposób i pieniądze wydawane są na darmo. A to są
drogocenne pieniądze, to są dobroczynne pieniądze i idą one w pewne ręce i w odpowiednie miejsce. Powstają z tego powodu
problemy.
Te pieniądze nie Mnie są potrzebne, wiecie o tym bardzo dobrze. Ale dla waszej własnej poprawy powinniście dawać pieniądze.
Zapytajcie go, on jest bardzo hojnym człowiekiem. Ja nie potrzebuję od was ani jednej kromki chleba. Przeciwnie, Ja chętnie
wydaję Moje własne pieniądze, wiecie to dokładnie. Ale wy musicie zrozumieć, że ta robota musi być wykonana i dlatego
potrzebne są wam pieniądze. Nie mam potrzeby mówić wam, że wy powinniście płacić pieniądze. Nigdy nie mówiłam tego
Hindusom, nie mówiłam nigdy, oni nigdy nie sprawiają Mi problemów, będziecie zdziwieni, w jaki sposób oni rozwiązują swoje
problemy, jeden Bóg wie. Oni nie są bogatymi ludźmi, ale nigdy się nie kłócą z powodu pieniędzy, nikt nie mówi o pieniądzach,
nikt nic Mi nie mówi, nic podobnego, nikt nie naciska, nikt nie używa nieprawidłowo, nie kontroluje kogokolwiek, wszyscy dobrze

pracują.
Pieniędzy nie trzyma jeden człowiek, rozumiecie, ale dwoje, troje ludzi, i wszyscy wiedzą, ile mają pieniędzy. To jest ważny
szczegół. W celu rozwiązania tego problemu wy dajecie Mi ryż, rzeczywiście, Ja was proszę. Umieszczacie ten ryż na Moim sari,
wy dajecie Mi go pięć razy, a Ja odpłacę wam siedmiokrotnie. Jest to symbol, wiecie, jak te symbole działają, nawet kiedy
mówicie: „Matko, czy Ty jesteś Duchem Świętym?” - to działa, to daje wam realizację. Jeśli przed wami siedzi ktoś tak czujny i
czuły jak Ja, to powinniście wiedzieć, jak pracować używając tych symboli, jak prawidłowo ich używać, z pełną dojrzałością,
zrozumieniem, w odpowiedni sposób.
Bardzo chcecie spełniać Puję. Ale wy przed Pują zawsze wszczynacie jakąś kłótnię. Na początek przychodzi ktoś mocno
opętany i wszyscy zaczynają się kłócić, wyobraźcie sobie. Powinniście się wykąpać, co wy robicie? Rano nie rozmawiajcie z
nikim, bądźcie wstanie skupienia, jesteście w procesie otwarcia Wielkiej Siły, która powinna rozwiązać problemy całego świata.
Dlatego oczyszczajcie się, myjcie się, oczyszczajcie się, żeby wasze czakry były zaangażowane. Ludzie występują przeciwko
temu, bo stają się największymi rytualistami, są mechaniczni, materia staje się dla nich bardzo ważna, ważne jest tylko to, co oni
robią. Ale teraz wy jesteście innymi ludźmi, jesteście Zrealizowanymi Duszami. Nie znaczy to, że powinniście stać się
sanyasinami lub kimś podobnym. Już wam mówiłam, że powinniście żyć jak normalni ludzie, ale bardzo godni ludzie, nie
powinno w was być nic niegodnego, dziecinnego, niepotrzebnego. Nie bądźcie dowcipnisiami, clownami lub dziwacznymi
ludźmi, nic takiego nie jest potrzebne. Powinniście być odpowiednio ubrani. Chcę powiedzieć, że mówię to jak do dzieci:
powinniście mieć osobowość dojrzałych Sahaja Joginów. Wy wszyscy jesteście świętymi, wy tak wiele wiecie, nawet wielu
świętych nie wie tego. Wy możecie pójść i zapytać tak wielu spośród nich.
Jest jednak jedna rzecz, którą oni wiedzą: kim Ja jestem. To jest to, czego wy nie wiecie. Oni to wiedzą, a to jest wielka różnica.
Dlatego, że Ja jestem dla was tak łatwo dostępna, wy nie rozumiecie; dla nich Ja jestem wielka. Jak wam mówiłam wczoraj o
tym, jak ci święci poznali, kim Ja jestem i jak oni przysyłają Mi ludzi do pomocy. Wasza świętość, wasze zrozumienie tego, kim
Ja jestem są słabe. Ponieważ gdyby tak nie było to nie krzyczelibyście w Mojej obecności, nie kłócilibyście się w Mojej
obecności, przyprawiacie Mnie o ból głowy, mówicie Mi o tym, o czym nie należy Mi opowiadać: „On zastukał do moich drzwi” mówi Mi ktoś. „On przyszedł tam i tam i zrobił to i to” - mówi ktoś inny. Nie powinniście w podobny sposób rozmawiać ze Mną.
I znowu mówię, że jesteście przywiązani materialnie. Skąd pochodzi mowa? Z Vishuddhi. Mowa idzie z Vishuddhi, ale zaczyna
się, całe vani, cały dźwięk zaczyna się o wiele niżej. Dlatego, aby wznieść się wyżej, istnieją etapy, stadia tego dźwięku,
następujące jeden po drugim, i kiedy on staje się demą w sercu, w obszarze serca, on tam pulsuje, wy nie czujecie tego
pulsowania, po czym on idzie tu. Tu staje się on vaykhari. Po czym staje się on pashanti, co oznacza, że on widzi, on po prostu
widzi. Potem staje się on po prostu bezdźwięczny i jest w jedności z bytem.
Powinniśmy rozwijać wszystkie te sprawy, ale my nie rozumiemy, że wszystkie te rzeczy, to są nasze atrybuty, które musimy
oświecić, wznieść się i uczynić każdą część, każdy płatek naszego bytu przepięknym. Zaczynacie rozumieć te malutkie, malutkie
sprawy, które są bardzo ważne. Ponieważ Ja mówię o sprawach wielkich, ale nawet maleńka rzecz może absolutnie zamknąć
wasze oczy. Ja mam bardzo wielką wizję, bardzo wielką wizję i ta wizja, może być urzeczywistniona przy waszej pomocy. Nie
myślcie, że wy jesteście zwykłymi ludźmi, gdyby tak było, nigdy bym was nie wybrała. Ale wy również nie wiecie kim jesteście, tak
jak i nie wiecie Kim Ja Jestem. Wy powinniście wiedzieć, kim jesteście i szanować siebie. Nie szanujcie rzeczy materialnych,
szanujcie przede wszystkim siebie i materię w was. Jeżeli będziecie posuwać się w tym kierunku, to myślę, że będziecie lepiej
rozumieli to, co Ja mówię.
Ciało ludzkie to świątynia Boga, ale ta świątynia powinna być oświecona i powinna być pomyślna, powinniście do końca
oczyścić siebie samych tak, aby to była piękna świątynia, aby mógł tam przebywać Bóg. Ale my oszukujemy siebie, rozumiecie?
Kiedy Ja opowiadam, wy słuchacie Mnie i myślicie: „O, Matka mówiła bardzo dobrze, przepięknie” i koniec. Nic nie przenika do
waszego wnętrza, dlaczego? Z powodu letargii. Letargia jest to bariera, która nie pozwala Mi trafić do waszego wnętrza. Jest to
bariera. Jest to bardzo miła rzecz, kiedy po prostu się uśmiechacie, rozumiecie, myślicie: „O, Matka mówi coś dobrego
(pięknego), to jest wielka sprawa, to daje nam szczęście” i tym podobne rzeczy. Ale to nie trafia do waszego wnętrza, jeśli wy nie
chłoniecie. Dlatego próbujecie kierować waszą uwagę na samych siebie i mieć poczucie własnej godności i honor. Czujecie

swoją istotę (obecność). Chodzi o to, że wy musicie być obecni. A kiedy Ja mówię do pewnych ludzi, oni odpowiadają: „Ja wiem,
Matko, ja wiem, ja to robię”. Więc dlaczegóż ty to robisz? To oznacza, że jesteś osobą opętaną, jeżeli wiesz, że to jest
nieprawidłowe i dalej to robisz, to jesteś osobą opętaną. Lepiej zrób szubit samego siebie. Nie chciałabym, żebyście robili ten
szubit, ale czy jesteście na tym poziomie, żeby go nie robić?
Wasz poziom i wasza osobowość powinny być razem połączone, powinny dawać prasanna, rześkość, radość dla innych. Innym
powinno być wesoło w waszym towarzystwie. Obecność jest tym, co możecie zrozumieć, obecność rozporządza rozwagą, która
rozumie, jak należy zachować się w każdej określonej sytuacji. Ona nie jest niemądra. Ona nie będzie się uganiała za jakąś
rzeczą, nie będzie się ona rzucać na jakąś rzecz; jeżeli ktoś mówi, nie będziecie mu przerywać, dominować nad nim, absolutnie.
Kiedy mówicie, nie róbcie tego dramatycznie, teatralnie też nie mówcie, jak ktoś pozbawiony rozumu lub ktoś tam jeszcze;
obecność ma swoją własną równowagę w środku (w centrum), i tę obecność powinno się wyczuwać. Obecność jest bardzo
ważna i po prostu obserwujcie sami, czy jest w was obecność. Niektórzy ludzie są bardzo dobrymi Sahaja yoginami, ale oni nie
mają celu, nie ma w nich dążenia, zupełnie, otrzymują jakieś rzeczy, widzą jakieś rzeczy, ale powinno być w nich dążenie, powinni
oni opowiadać ludziom, robić to w odpowiedni sposób; miły, piękny, tak, aby to działało, oto w czym jest sedno sprawy; bo jeśli to
nie działa, to gdzie sens?
Teraz mam zamiar jechać do Wiednia na 17 dni, nie będzie Mnie tu 17 dni. Ja bardzo tęsknię za wami i tak się niepokoję, bo wy
musicie jeszcze tak bardzo urosnąć. Czuję, że między wami brak jest zrozumienia kolektywności, ludzie są bardzo wybuchowi,
denerwujecie siebie nawzajem, jak to jest możliwe? Wy wszyscy jesteście świętymi, powinniście szanować siebie nawzajem,
powinniście się kochać nawzajem, miło rozmawiać ze sobą, wy wszyscy jesteście świętymi. Kiedy święty spotyka innego
świętego, jak to wygląda? Czy widzieliście kiedykolwiek jak prawdziwy święty spotyka innego prawdziwego świętego?
Powinniście to zobaczyć, nie jesteście do nich podobni. Jest to pierwszy dowód na to, czy jesteście świętymi, czy nie. Wiecie, co
w Indiach robią, jak się spotykają? Obejmują się, upajają się towarzystwem tego człowieka, śmieją się i żartują, i rozumieją, że on
jest im tak bliski duchowo, nikt nie myśli, że ma rację, nikt tak nie myśli. Jak tylko zaczniecie myśleć, że macie rację, a tamten
człowiek nie ma racji, że wy robicie dobrze, a on źle, wszystko jest skończone. Oni tak lubią się wzajemnie, to jest tak, jak jedna
fala się porusza, rozumiecie, oni cały czas się śmieją, cieszą się głośno, oni tak bardzo pomagają sobie nawzajem, dla nich jest
absolutnie nie do pomyślenia; tutaj pod Londynem, mamy zaledwie pięć albo sześć osób; jeden lepszy od drugiego, wszyscy się
kłócą, spierają i dochodzi do bijatyk, czy możecie w to uwierzyć? Oto co się dzieje. Taki wstyd, powiem wam i wszyscy, którzy to
widzieli, mówią: „Matko, jakich Ty masz Sahaja yoginów? Czy oni naprawdę są Sahaja yoginami?” Sprzeczając się, robią to i owo
i nie powiadamiają Mnie o tym wszystkim, tylko częściowo to do Mnie dochodzi, to jest taki wstyd. Oni tam rozbijają sobie
głowy! Tacy uwarunkowani. Czy możecie w to uwierzyć? Nigdy nie znajdziecie takiego Sahaja yogina w Indiach, który tak robi,
nigdy! Nigdy takiego nie widziałam. Każdy, kto próbuje być niepoważny, natychmiast wychodzi poza krąg. Nie ma tworzenia
grup, nikt z nikim nie walczy, nic takiego. Każdy był zaskoczony, co to za dziwni ludzie tam są, jeden lepszy od drugiego. Byli
bardzo nerwowi, ostrzy, walczyli ze sobą. Byłam zaskoczona, jak tak może być? Macie przykład Chaya, ona jest całkowicie
zszokowana i ona nie wie jak naprawdę się zachować. Ludzie krytykują się, robią te rzeczy, a ona próbuje utrzymać równowagę.
Ona zawsze siedzi z tyłu, nigdy z przodu. Jeśli trzeba, to bierze na siebie odpowiedzialność. Tak się stało ostatnio. To jest nie
tylko letargia, to gorzej. Letargia to jest umysł diabła. Jeśli wychodzicie z letargii, to stajecie się gruboskórni. Nigdy w Indiach nie
widziałam takich ludzi. Bardzo rzadko można spotkać ludzi, którzy są gruboskórni. Ludzie nigdy nie rozmawiają głośno i ze
złością. Nigdy! Normalni ludzie są bardzo spokojni. Oni są Sahaja yoginami. Powinniście zobaczyć, jak się cieszą. Dziewczęta,
chłopcy, jak oni się cieszą, miło popatrzeć na to. Musicie spróbować cieszyć się sobą nawzajem.
Najgorsze, co może się wam przytrafić jest to ludzkie ego, to jest najgorsza rzecz, już nawet opętanie jest lepsze. Wtedy,
przynajmniej czujecie poszczypywanie, a ego nigdy nie daje wam takiego odczucia. Nigdy nie czujecie, że macie ego i myślicie,
że jesteście najporządniejszym człowiekiem, że jesteście najlepszym człowiekiem, a tymczasem wasz charakter objawia się
poprzez nos. Ja to potrafię zauważyć: nos zadarty do góry w taki oto sposób. Takie ego, takie ego; to ego Hindusi również
przyjęli od was. Ci, którzy wchodzili w kontakt z wami, powiedzmy, psy, kiedy wchodzą w kontakt z ludźmi, wiele się od nich
uczą. Analogicznie, Hindusi, którzy mieli kontakt z wami, przejęli od was ego. I Ja widzę tę różnicę; na zwykłych, prostych wsiach
ludzie starają się być dobrzy, mili. Jak? Rozumieją pomyślność i życzliwą obecność, która odświeża, uspokaja, pochłania, która
jest przepiękna.

Jak wy możecie to w sobie rozwinąć? Powinniście robić małe aarti przed Moją fotografią, to jest dobra myśl. Kiedy robicie aarti i
ktoś zaczyna głośno śpiewać, stara się przekrzyczeć śpiewanie innych, a potem następny próbuje to robić, tego nie powinno być.
Ja to łatwo zauważam i przy tym nie ma rytmu. Wy powinniście śpiewać w jednej tonacji, w jednym stylu. Postarajcie się, aby to
było jednością, w pełnej zgodzie, pokornie. Rozkoszujcie się tym, że my wszyscy śpiewamy, wszystkie serca śpiewają. Wszystkie
asa są tutaj, aby to robić, jest tak dużo asa, poczujcie tę radość. Nas jest tak wiele i to źle wpływa na innych; oni po prostu to
widzą, że wy zachowujecie się tak, jak właśnie opowiadałam. Chcę powiedzieć, że wtedy wszyscy będą zszokowani. Dlaczego w
Indiach to się rozprzestrzenia? Ponieważ oni widzą tę wzajemną miłość ludzi.
Co się tyczy naszej uwagi, jeżeli wy zwrócicie ją na swojego Ducha, to poczujecie kolektywność; uwaga powinna być na tym, jak
opowiadałam wam wczoraj, jak wiele razy miło rozmawialiście z innymi i ile razy się kłóciliście. Nawet jeśli ktoś mówi coś
ostrego, zachowujcie spokój. Nie żywcie złych uczuć, wszystko jest w porządku, to przyjdzie i pójdzie. Pewni ludzie są negatywni
w tym sensie, że są oni na lewej stronie, a inni są negatywni z tego powodu, że są na prawej stronie. Niekiedy ta kombinacja
działa bardzo dobrze. Kiedy człowiek dominujący próbuje dominować człowieka lewostronnego, oni są wielkimi przyjaciółmi, nie
ma nic lepszego ponad to, bo jeden dominuje, a drugi to przyjmuje, ale jak tylko człowiek lewostronny zaczyna zmierzać ku
centrum lub próbuje schodzić na prawo, człowiek dominujący zaczyna mieć blokady, wtedy stają się oni najgorszymi wrogami
dla siebie. To się zdarza, tak więc bądźcie w pogotowiu. Negatywny lewostronny człowiek powinien starać się przejść do
centrum i dokładnie tak samo człowiek prawostronny powinien się zbalansować.
Jak wy to zrobicie? W jaki sposób powinniśmy to robić? Spróbujmy się przyjrzeć. Człowiek, który zbytnio zszedł na prawo,
powinien spróbować zaprzyjaźnić się z człowiekiem lewostronnym. Człowiek lewostronny powinien starać się być przyjacielski
w stosunku do człowieka prawostronnego; przypuśćmy, zacznijmy od tego. Na czym polega tu kompromis? Człowiek
prawostronny będzie lepszym organizatorem, jest to całkiem możliwe, a może i nie, przynajmniej będzie on lepszym oratorem
lub, być może lepszym przywódcą, możliwe, ale możliwe, że wcale nie, zobaczycie. Może on być tym, który proponuje, który coś
wypowiada, który mówi: „Ja to zrobię, ja się tym zajmę”. Człowiek lewostronny, będzie wystraszony, ale będzie bardziej pokorny,
bardziej kochający, bardziej delikatny. Będzie on o wiele bardziej skłonny do wykonywania poleceń innych. On więc właśnie
powinien wydawać polecenia, a ten inny powinien je wykonywać - oto jak powinno być. Jak rozwiążemy problemy tej pary? Ten,
kto, bardzo mocno zszedł na stronę ego, powinien starać się słuchać człowieka lewostronnego. A lewostronny powinien starać
się wydawać więcej poleceń człowiekowi prawostronnemu. I to powinno być przyjmowane, powinno być wzajemnie zrozumiane,
powinna mieć miejsce umowa: „Dobrze, ja jestem człowiekiem egocentrycznym, a ty - superegocentrycznym; chodźmy,
spróbujmy jedną rzecz: ty staraj się dominować nade mną a ja będę cię słuchać, to będzie działało; jest to psychologiczny
sposób; ty po prostu tak postępuj.” Niech ktoś lewostronny dominuje nad wami, ale tutaj bardzo trudno jest znaleźć człowieka
lewostronnego, tutaj jest ich bardzo mało, bo jak przypuszczam, pewni ludzie są lewostronni, ale kiedy sprawa dochodzi do ego,
oni są gorsi, niż ktokolwiek inny, rozumiecie?
Jest to dość trudne, ale może się znaleźć pomiędzy wami jeden człowiek lewostronny i niech dziesięciu egocentrycznych prosi
go, aby dominował nad nimi. Dopóty, dopóki nie rozwinie on własnego ego, będzie on w porządku, kiedy zaś rozwinie, powinien
zaprzestać tego, ale z pełnym zrozumieniem, obserwując siebie, jak się rozwijacie, jak daleko idziecie. Ta gra powinna być
kontynuowana. Bawcie się ze sobą. Ale jeżeli uważacie, że to wy zawsze macie rację i nikt inny, to nic z tego nie wyjdzie, powiem
wam, bo wy jesteście doskonali; w takiej sytuacji, to Ja nie mam potrzeby tracić na próżno słów. Dlatego najlepiej jest zrobić, co
następuje: „Dobrze, ty rozkazujesz, a ja wypełniam; chodźmy, spróbujmy, popatrzymy, co dobrego może z tego wyjść, ty bądź
organizatorem, a my będziemy to wykonywać. Powiesz nam, jak to trzeba zrobić. Tak, że on będzie kierował się swoim sercem,
a wy swoją uwagą, to będzie bardzo dobrze działało. To będzie dobra kombinacja.
Chodźmy, zdecydujmy, postanówmy, że musimy siebie poprawić i nie mieć negatywnych uczuć z tego powodu, musimy
naprawić bardzo, bardzo, bardzo dużo, bo wasze wzajemne stosunki wydają się być tak złe, jak rak, zupełnie jak rak, który jest
złośliwy. Dlatego starajcie się dostrzec własne ego i nawet jeśli ludzie wam mówią, powinniście powiedzieć: proszę wybaczyć
(lub przykro mi); oni jednak nigdy tak nie powiedzą, powiedzą zaś sarkastycznie: „O żałuję” lub coś w tym rodzaju; powiedzą to z
sarkazmem; z tego również nie ma pożytku. Lepiej już nic nie mówić, niż w ten sposób; popatrzcie sami, co powinniście
powiedzieć. Pojawia się ego: „Proszę, pomówmy o czymś innym i a ja to zrobię".

Chrystus obmywał nogi Swoim uczniom, po prostu pomyślcie o tym. Tak postępuje mądry Sahaja yogin, myje on nogi innemu
uczniowi. Może pamiętacie Aradhnę, Moją wnuczkę. Kiedy byliście w Moim domu, było was, myślę, z osiem lub dziesięć osób;
wzięła ona malutkie wiaderko i myła każdemu nogi, za każdym razem wynosiła je do łazienki, wylewała zawartość, ponownie je
napełniała i przynosiła; robiła to z wielkim zapałem, miała wtedy pięć lat, niecałe pięć lat i myła nogi każdemu, wycierała je i
znowu zmieniała wiadro. Robiła to każdemu po czym podeszła do Mnie i powiedziała: „Nie będę już na nikogo patrzyła, uciekam,
wykonałam już swoją pracę” i wyszła.
Aradhna jest teraz Sahaja yoginką bardzo wielkiego formatu, bardzo wielkiego. Wtedy myślała, że to jest najlepszy sposób, umyć
im nogi; dowodzi to poczucia kolektywności. „Jakaś cząstka we mnie jest nie w porządku, oczyszczę ją. Na przykład, kiedy
pomyślicie o Mnie i o sobie, zrozumiecie, jak intensywnie pracuję nad wami, dlaczego? Dlatego, że Ja was kocham, że wy
jesteście nieodłączną cząstką Mnie. Jeśli wy nie jesteście w porządku, to i Ja nie będę w porządku. Jeśli dobrze to rozważycie,
nigdy nie będziecie myśleli, że ktoś jest niżej od was; lepiej umyć nogi komuś, niż sobie, to będzie słuszna myśl, bo za każdym
razem zmniejszacie wasze ego.
Mahomet wykorzystywał tę metodę, ale najlepiej stosował ją Nanaka. Mówił On: Niech wszystkie sikhi spełniają „sewa” jako
pokutę. Muszą oni robić „sewa”. Na czym polega to „sewa”? W grupie, ktoś powinien - nawet guru, bardzo wielki guru powinien
czyścić buty wszystkim tym ludziom, którzy przychodzili na program. Dawano mu pastę, szczotkę i całą resztę; było to całkiem
niedawno; musiał on czyścić buty wszystkim ludziom, którzy przechodzili obok. Powinien był czyścić ich ubranie, prać ich
rzeczy. Każdy kto jest zarozumiały powinien to robić, jako formę kary; każdy, kto się kłóci i bije powinien to robić, każdy
gruboskórny, gburowaty człowiek powinien to robić, i to działało; oni musieli prać ich ubrania, musieli myć im nogi, nacierać
stopy, masować i czuli się lepiej.
Czy wiecie o tym, ze w Indiach wszyscy Sahaja yogini pracują nawzajem nad swoimi czakrami? Tutaj nikt nie może nawet
dopuścić, że ma jakąś czakrę zablokowaną, widzieliście coś takiego? Dzień w dzień oni pracują, czyszczą się nawzajem, po
czym dziękują: „Dziękuję ci, oczyściłeś mnie”, później zmieniają się i pomagają tamtym, masują im ręce, stopy, ponieważ tamci
wykonują tak wielką robotę. Tutaj tego nie robią. Chciałabym widzieć więcej wzajemnego zrozumienia, wzajemnej Miłości,
wzajemnego przyciągania do siebie, powinniście dążyć do siebie nawzajem, a nie krytykować. Nienawidzę kiedy słyszę
jakąkolwiek krytykę pod czyimkolwiek adresem spośród was, od kogokolwiek z was. Ale kiedy sprawy zachodzą zbyt daleko,
wtedy lepiej Mi o tym powiedzieć.
Wy z kolei powinniście osądzać siebie: co my robimy dla innych. Niektórzy ludzie uważają, że dopóki zachowują milczenie,
wszystko jest w porządku. To nie jest tak. Starajcie się być dobrzy, dawajcie prezenty, rozmawiajcie, jest tyle sposobów
okazywania waszej Miłości. Dawajcie niekiedy kwiaty, postarajcie się odkryć, co dany człowiek lubi, a czego nie, jest to bardzo
dobry pomysł. Nie róbcie tego, co się ludziom nie podoba. Rozumiecie, niekiedy lepiej jest nie robić tego, bo jaki z tego pożytek,
jeżeli popsujecie wasze stosunki? Nie róbcie tego, po prostu określcie, co się temu człowiekowi nie podoba. Oto na przykład
prosta sprawa: Mojemu mężowi nie podoba się, jeżeli Ja wpinam kwiaty w swoje włosy, choć w Indiach, w Maharastrze,
wszystkie zamężne kobiety powinny ozdabiać swoje włosy kwiatami, jest to taki zwyczaj. Ponieważ jednak wyszłam za mąż za
niego, jemu się to nie podoba; w społeczeństwie indyjskim tylko złe (rozwiązłe) kobiety umieszczają kwiaty we włosach. Dlatego
Ja nigdy nie ozdabiam swojej głowy kwiatami, tylko wtedy, kiedy jest to specjalna Puja lub dzieje się to w Maharastrze, wówczas
się zgadzam. Nigdy nie związuję w węzeł i nie umieszczam tam kwiatu, skoro mu się to nie podoba. Dobrze, po co to robić, bez
potrzeby wywoływać konflikty i tworzyć problemy?
Nie próbujcie robić niczego takiego, co by się nie podobało ludziom, czego oni nie chcieliby, abyście robili. Starajcie się unikać
tego, co tworzy problemy, starajcie się robić to, co przynosi zadowolenie innym. Chodźmy, przypatrzmy się temu, jaką metodę
zastosować, w jaki sposób możecie sprawiać przyjemność innym; wasze Bóstwa będą wówczas bardzo szczęśliwe, bo
wszystkie One są jednością, w was, w tej i w tamtej, wszystkie One są jednością. I wszystkie One są szczęśliwe, bo One
wszystkie są połączone ze sobą nawzajem; są natomiast nieszczęśliwe, kiedy próbujecie być niedobrzy w stosunku do siebie
nawzajem, ponieważ wszystkie One są jednością. Gdyby to można byłoby wypracować w należyty sposób, ze zrozumieniem,

wtedy wy wszyscy stalibyście się wielkimi świętymi. Wyobrażam też sobie waszą przyszłość, niektórzy z was staną się bardzo,
bardzo wielcy i niektórzy z was to przyjmą. Jest to pomysł, opracujcie go w stosunku do siebie, jakimi dobrymi ludźmi staniecie
się, chodźmy, zróbmy to. Rozmawiajcie z innymi, niektórzy po prostu milczą, widziałam, oni cały czas siedzą milcząc, oni będą
mieli bardzo złe Vishuddhi, a wy powinniście mówić, powinniście być dobrzy, powinniście być ludźmi o otwartych sercach.
Ta dziewczyna z Jugosławii, ona ma bardzo otwarte serce, dlatego ona Mi się podoba, ona ma wielkie serce. Mówcie z całego
serca, otwarcie, bez wszelkich tajemnic i tego chłodu. Jak to jest po angielsku, ta maniera? Powinno być jakieś szczególne
angielskie słowo dla określenia tego, jak oni są zimni, czy wiecie, kiedy wy tak siedzicie. Może to być duma. Ten typ obecności,
rozumiecie, to jest również specyfika Anglików, czyż nie tak? Jedziecie pociągiem, a oni nie rozmawiają, chcę powiedzieć, że oni
nie pozwalają wam mówić, oni po prostu mrożą was tym sposobem bycia, oni nie mogą znieść kiedy ludzie się śmieją,
uśmiechają lub żartują, nic z tych rzeczy i wy nie wiecie, co z nimi począć. Oni podczas podróży tylko czytają gazety, rozkładają
je i czytają, ale oni wiedzą o was absolutnie wszystko. (Oni nazywają to skrytością, opanowaniem). O, tak, skrytość, to jest
bardzo niebezpieczna rzecz dla Sahaja yogina. Tego, kto jest skryty spotka nieszczęście, on jest nieszczęśliwy. Skrytość. Czy
wiecie, dlaczego? Bo zostajecie sami i na was będą napadały różne buce. Na Mnie również. Wszystkie te buce również wiedzą,
że wy jesteście skryci i będą was atakowały. W żadnym przypadku nie próbujcie być wyjątkowi, bo one będą na was napadały.
Niektórzy ludzie stają się jednak skryci, zamknięci, są wyjątkowi, nawet jeżeli mówią zbyt dużo, rozumiecie, chcą oni być ponad
wszystkimi innymi. Lepiej bądźcie razem ze wszystkimi, tak jest lepiej.
Bądźcie mili dla wszystkich, przyjmujcie żarty innych, jeżeli ktoś z wami żartuje, nie gniewajcie się. Jeśli ktoś z was zażartował, a
wy mu na to: „O zamknij się!” Tak nie można postępować, akceptujcie żart, bądźcie „fajnym gościem”. Język angielski ma jedną
dobrą cechę, to jest umiejętność śmiania się z siebie samego. Rozumiecie, cały ten język znalazł drogę i sposoby, jak śmiać się z
siebie samego, jest to coś wspaniałego, jeżeli chodzi o język angielski. Nie wydaje mi się, aby istniał jeszcze jakikolwiek język, w
którym byłoby tak wiele słów dla opisania tych sytuacji, które bardzo, bardzo zawstydzają. Możecie je zapamiętać, a uczyniwszy
to, wiecie gdzie jesteście, dokładnie wiecie, jakie lekarstwo jest na to potrzebne. Rozumiecie, to jest tak proste. To tak wcina się
w waszą pamięć ,o, to jest to i to jest bardzo interesujące, obserwować te sprawy w społeczeństwie, wszędzie. I chcę
powiedzieć, że opis wszystkich tych spraw został tak przepięknie przedstawiony w waszej literaturze, że inni będą zdziwieni,
jaką umiejętność posiadali ci ludzie. Widzieć siebie takim jakim się jest i charakteryzować ludzi, jak rozwijał się ten charakter i
jak stawało się to problemem społecznym, to zostało przepięknie wykonane.
I to jest mądrość, jest to prawdziwa mądrość Brytyjczyków, mówię wam. Chcę powiedzieć, że możecie to stracić, jeśli zaczną
nad wami dominować te bezsensowne idee. Posiadając jednak tę mądrość i mając takich ludzi, jak Szekspir, świadczy to o tym,
że jesteście krajem wielkich ludzi, jakże może być inaczej? Nie są to jednostki, jest ich wielu. I wy będziecie najmądrzejsi,
dlatego, że macie wyższość pochodzenia, należycie do wielkiego kraju, takiego jak ten i wyobraźcie sobie: cały kraj popada w
mayę letargii. Któż go uratuje? Wy ludzie.
Wszystko, co jest letargiczne, jest przeciwko Chrystusowi, przeciwko Bogu, przeciwko Mataji. Postarajcie się być weseli, pełni
błogości, szczęśliwi, godni, mądrzy i mili. Nie są to różne rzeczy, jest to w istocie jedno i to samo i wiem, oznacza, że bardzo
będziemy rozkoszowali się życiem, że staniecie się bardzo szczęśliwymi ludźmi. Pozbądźcie się przede wszystkim waszej
wybuchowości i gniewu rozumiecie? Co to znaczy, kiedy się mówi: „Jestem zły?” Dlaczego się złościcie? Czy po to, by być
wyniosłym w swoim gniewie, zapalczywości i pobudliwości?
Wszystko będzie wspaniale, jestem pewna, rozwijajcie się; wasz rozwój jednak jest karłowaty, zwalnia swoje tempo z powodu
tych bezsensownych rzeczy. Dlatego powinniście chronić swój rozwój przed wszystkimi tymi sprawami tak, jak chronimy młode
drzewko, roślinkę np. przed mrozem. Mróz jest niczym w porównaniu z tą roślinką, bo roślina rośnie, ale mróz może ją zabić, nie
twórzcie tego mrozu, bądźcie życzliwi; ludzie rosną i spadają; widziałam, jak ludzie się podnoszą, po czym spadają w dół.
Troszczcie się o siebie. Po 17 dniach przybędę tu, żeby was zobaczyć, jak pięknie rozwinęliście się. Cały czas Moja Uwaga jest
na was, pracuję nad wami cały czas. Jestem bardziej z wami połączona niż z kimkolwiek innym, ponieważ ludzie gdzie indziej
widzą Mnie tylko 2 dni i zaczynają płakać, są zagubieni, a Ja widzę was tak często, częściej nawet niż Hindusów.
Niech was Bóg błogosławi.

1980-1109, Diwali Puja, Moce Mahalakshmi (napisy są tylko do 8 min)
View online.
Diwali Puja, Moce Mahalakshmi, 09.11.1980 Hampstead, Londyn ...angielski, w tym sensie, że usiądziemy razem i
przetłumaczymy Puję z sanskrytu na angielski, próbując uczynić ją bardziej zrozumiałą dla was ludzi. Mówią, że jest to dzień
Pujy Mahalakshmi, nie tylko Pujy Lakshmi. Jest różnica między nimi dwoma. Mahalakshmi jest jedną z sił, trzech sił, głównych
sił Adi Shakti. Jak wiecie: Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali. Te siły posiadają moc na poziomie materialnym, ale także na
poziomie subtelniejszym. Więc jak mówią, moc Mahalakshmi osiągana jest po osiągnięciu mocy Lakshmi. Więc Lakshmi... Jest
osiem sił Lakshmi. Gdy Lakshmi narodziła się, wyszła z morza, wielkiego morza, które wzburzyło się tysiące, tysiące lat temu. A
wyszła Ona z morza, ponieważ jest córką morza. Dlatego nazywana jest Neeraja. "Neera" oznacza "wodę" a "ja" oznacza
"narodzona z" Jej narodziny miały miejsce tysiące, tysiące lat temu. Więc co to oznacza? Jakie jest symboliczne znaczenie
Lakshmi, co wyraża? Wyraża świadomość. Lakshmi wyraża świadomość. Jak wiecie, Ona wyszła z morza. Świadomość
najpierw zaczęła wzrastać w morzu. Na początku, życie zaistniało w morzu, a potem zaczęło wzrastać. Bez życia nie ma
świadomości. Najpierw pojawia się życie, ponieważ wszystko jest "jada" [nieożywiona materia], wszystko jest martwe. A kiedy
staje się życiem, oznacza to, że ma świadomość. Więc świadomość zaczęła wzrastać w morzu. Jest to wyrażone symbolicznie.
Na wyższym poziomie, możecie zrozumieć ten sposób. Ale faktycznie na subtelnym poziomie jest na odwrót. A ponieważ
widzimy rzeczy z wyższego poziomu, mówimy, że "tamto jest symboliczne". I rzeczywiście, z innej strony możecie powiedzieć:
"To jest symboliczne". Czy rozumiecie ten punkt? Więc dla Mnie jest symboliczne widzieć, jak życie zaistniało w morzu i jak stało
się świadome. Dla Mnie jest to symboliczne, a dla was jest to symboliczne w odwrotny sposób. Mam na myśli, że gdy widzę coś
z tej strony, to widzę to w ten sposób, a jeśli wy widzicie z tamtej strony, widzicie to w tamten sposób. By to zrozumieć: jeśli
chcecie namalować coś na szkle, jak namalujecie to na szkle? Czy macie jakiś pomysł? Zaczniecie najpierw malować
najbardziej istotne rzeczy, które macie namalować. Na przykład, jeśli malujecie Boginię, najpierw namalujecie Jej ozdoby,
później Jej sari, potem Jej ciało. Będzie to poruszało się głębiej, z tego kierunku, jeśli malujecie na szkle, ponieważ musicie
zobaczyć to z innej strony. Ale przypuśćmy, że macie namalować to na płótnie, wtedy namalujecie to od innej strony. Najpierw
namalujecie ciało, potem sari a potem ozdoby. Więc jedna rzecz jest symboliczna, ponieważ oni widzą to pod swoim kątem. Dla
drugiej osoby, która widzi to pod innym kątem, będzie to absolutnie symboliczne. I jest zdumiewające, że wszystko jest tak
bardzo symboliczne i bardzo podobne. Możecie powiedzieć, że subtelność pozostaje subtelna, wielkość pozostaje wielkością.
Ten, kto jest na subtelnym poziomie, widzi wielkość jako symboliczne wyrażenie subtelności. Teraz Ona narodziła się z morza.
Ona była nazywana Neeraja. Narodzona z morza lub Nira, co oznacza "wodę". Jak wiecie, Moje imię... jedno z nich - jest "Nira". Z
imienia Nirmala jedno imię to Nira, Nima i Nira. W ten sposób mam trzy imona, powinnam powiedzieć cztery imiona. Tym
największym jest Nirmala. Więc co oznacza część Nira? To, że Ona narodziła się w morzu. Imię Mary jest także takie samo.
Maryam lub Mary, nie wiem jak mówicie to po angielsku, ale imię Maryam pochodzi od "morski" od słowa "morski". Słowo
"morski", samo pochodzi od słowa Mary. Więc została Ona nazwana imionami Mahalakshmi, Mary, ponieważ urodziła się w
morzu, dlatego nazwano Ją Mary. Nazywają Ją Mariana, niektórzy ludzie nazywają Ją Mariana, czasami nazywają Ją Miriam.
Wszystkie te słowa oznaczają, że Ona narodziła się w morzu. Więc Ona jest Mahalakshmi. Mary, to jest Mahalakshmi a Ganesha
jest dzieckiem. Teraz spójrzmy jak to działa symbolicznie, że wyłącznie w Diwali czci się tylko te dwie osobowości Lakshmi i
Ganeshę. Czy rozumiecie to? Dla Mnie symbolem Mahalakshmi, jest Mary. Dla was symbolem jest Mahalakshmi. ------------- A
symbolem Ganeshy na zewnątrz jest Chrystus. On symbolizuje Ganeshę. Więc Oni obaj czczeni są tylko w dzień Diwali. W
rzeczywistości, wtedy jest Boże Narodzenie. To jest prawdziwe Boże Narodzenie, które było kiedyś, i był to czas, gdy Dzieciątko
Chrystus narodziło się, a nie 25 grudnia. To nieporozumienie, nie ma to znaczenia, podtrzymajcie to. Nie ma znaczenia, kiedy On
się narodził. Odbywał się tam wtedy bardzo wielki festiwal, a po tym festiwalu On się narodził. Nazywał się Valanan. Nie wiem,
jak nazywacie go we współczesnych czasach. W tym czasie nazywano to w ten sposób. I wtedy narodziło się Dzieciątko i to był
czas świętowania Bożego Narodzenia. To było po prostu z tym powiązane, ale jakoś to zmieniono. Nie wiem jak, jak to
zmieniono. Być może dowiecie się gdzieś, jak prawdziwe Boże Narodzenie zostało przesunięte. Gavin Brown: Tak było. To jest
wiadome. Shri Mataji: W porządku. I symbolicznie, w tym życiu, także w Kali Yudze, dzieją się te same rzeczy, że Mahalakshmi i
Ganesha rodzą się i dlatego właśnie są czczeni. Teraz zapytajcie kogokolwiek, czemu mimo tego, Ganesha i Mahalakshmi są
czczeni w dzień Diwali? Była wtedy najciemniejsza noc. To była najciemniejsza noc, i tej nocy pojawiła się gwiazda. A ponieważ
noc była ciemna, gwiazda była bardzo widoczna dla wszystkich. Była to zimna, bardzo zimna i ciemna noc. Więc symbol Diwali
jest bardzo wspaniały dla Sahaja Yoginów. Po pierwsze musicie wiedzieć, że są cztery dni, które są świętowane w Diwali. Ale w

Maharastrze jest do nich dodany jeden dzień. Pierwszy dzień Diwali nazywa się Dhanatrayodashi, jest to trzynasty dzień
księżyca. Ponieważ ten dzień jest pierwszym dniem, kiedy Lakshmi narodziła się trzynastego dnia. Oznacza to, że Ona narodziła
się jako Gruhalakshmi, jako pani domu. Teraz jest osiem Lakshmi, o których można przeczytać. I powiem wam później, jakie jest
ich znaczenie. Jednym z nich jest Gruhalakshmi. Pierszą jest forma Gruhalakshmi. Najpierw Ona rodzi się jako Gruhalakshmi. To
oznacza, że także ludzka świadomość zaczyna naprawdę wchodzić w proces ewolucyjny, gdy zaczynają oni swoje życie
rodzinne. Gdy byli oni przemieszczającymi się włóczęgami, wtedy ich świadomość była taka, jak u zwierząt. Chociaż stali się
ludźmi, byli jak zwierzęta. Wtedy, gdy założyli swoje rodziny, Gruhalakshmi zaczęła pracować, i w ten sposób po raz pierwszy
został odczuty adwent Gruhalakshmi. Więc jest Ona pierwszą Lakshmi, która się narodziła, i dlatego trzynasty dzień, jest dniem
Gruhalakshmi, pani domu. Trzeba więc iść do sklepu i kupić jakieś przybory lub coś, co ona używa do gotowania w domu. W
Indiach, trzynastego dnia każdy idzie i kupuje garnek lub możemy powiedzieć, coś co nazywacie przyborami do gotowania lub
czymś takim. Mogą też kupić sari, coś złotego albo cokolwiek dla Gruhalakshmi. To jest dzień gospodarstwa domowego. Zatem,
aby osiągnąć Lakshmi, trzeba zrozumieć, że macierzyństwo jest bardzo ważne. Macierzyństwo, jako Gruhalakshmi jest ważne.
Później jest drugi dzień, nawet ważniejszy, ponieważ został zabity Narakasura. Straszliwy Narakasura, jakiego znacie. Ale
naprawdę tego dnia wiele rakshasów zostało zabitych w wielu... To jest dzień ustalony dla zabijania rakshasów! Wtedy są oni
wtrącani do piekła, Czternastego dnia są wtrącani do piekła. Nazywane jest to Naraka Chaturdashi. Jest to dzień, kiedy bramy
piekieł otwierają się. Tego dnia Sahaja yogini powinni spać w nocy, podczas gdy wszyscy robią różnego rodzaju tantrikavidya,
wszysto to jest tego czternastego dnia. Później, piętnastego dnia jest najciemniejsza noc. Jest to najciemniejsza noc, gdy nie
ma księżyca. Faktycznie jest to dzień, gdy oni świętują Deepawali, dzień Diwali. Ale symbolicznie, także w Indiach, Shri Rama
powrócił tego dnia do swego miejsca [do Ayodhyi], i został tego dnia koronowany. Więc znaczenie Diwali jest wyrażone w taki
sposób, że jest to dzień, kiedy Narakasura i wszyscy oni zostali zabici. Wszyscy zniknęli w Narak wrócili do piekła, a ludzie są
teraz od nich uratowani i świętują radość. I to jest czas, gdy narodził się Chrystus. Dlatego właśnie w nocy powinny być zapalane
światła, ponieważ On narodził się o dwunastej w nocy. Więc następnęgo dnia, jest dzień, świętowany w Indiach, tylko w
Maharastrze. Nie wiem, czy ludzie świętują w inny sposób. Nie wiem. Shri Mataji: Czy świętujecie następny dzień? Yogini:
Następny dzień? Shri Mataji: Jest to pierwszy dzień księżyca. Od tej daty przodkowie waszej Matki, Shalivahana, rozpoczęli
kalendarz. Oznacza to, że od pierwszego dnia, pierwszego dnia księżyca, świętowany jest tutaj Nowy Rok. Teraz zobaczmy
symbolikę, Chrystus rodzi się, a następnego dnia świętowany jest Nowy Rok. Jak tylko On się narodzi, powinien rozpocząć się
Nowy Rok. Więc rozpoczyna się następny rok, Nowy Rok. Jest to Nowy Rok w wielu częściach naszego kraju, gdzie rządzili
Shalivahana. Shalivahana byli Moimi przodkami, powinnam powiedzieć, że była to po prostu dynastia, i ta dynastia rządziła w
Indiach od bardzo dawna. Nawet w starych Puranach, napisane jest, że pomagali oni Krishnie w czasie wojny. Znacie całkiem
dobrze całą opowieść o Shalivahana. Więc rozpoczyna się Nowy Rok, dla nas także jest to Nowy Rok. Dla Sahaja Yoginów jest to
Nowy Rok i powinniście to zaakceptować, a wasza Matka, jest z tej dynastii. Mam na myśli, że nie ma to być na was wymuszone,
ale jeśli chcecie, możecie to przyjąć. Potem jest drugi, bardzo ważny dzień: drugi dzień księżyca. To wtedy księżyc wyszedł z
morza. Według tej mitologii, Lakshmi wyszła z morza a razem z nią wyszedł księżyc, który był tylko dwudniowym księżycem,
dwa dni po nowiu. Odbierany był jako brat Lakshmi, ponieważ narodzili się w tym samym czasie w morzu. Więc jest On bratem
Lakshmi. Jest to symboliczne. Jest to bardzo, bardzo symboliczne. Teraz lewa strona należy do Mahakali, i brat powinien być na
tej stronie, na lewej stronie. Będziecie zdumieni, ale tak naprawdę jest On bratem Lakshmi, a nie bratem Mahakali. A ponieważ
jest On bratem Lakshmi, jest On zaakceptowany jako brat wszystkich bogiń, jeden brat dla nich wszystkich. Więc jest On
jedynym bratem, który jest tym księżycem. Jest On więc waszym wujkiem. On jest waszym wujkiem od strony matki. To bardzo
interesujące. Ponieważ mamy szczególne prawo do naszego wujka, możemy zawsze prosić Go o pomoc. I jest długa opowieść
o wzburzeniu, jakie miało miejsce, gdy Shiva zobaczył całą wychodzącą truciznę. Więc wypił całą truciznę, ponieważ był On
jedynym, który mógł ją wypić. I tak bardzo rozgrzała się jego głowa i jego szyja, że chciał czegoś, co by Go schłodziło. Więc
zabrał ten Księżyc i włożył go sobie na głowę. Więc koroną [Shivy] jest księżyc. Teraz zobaczcie, w poniedziałek jest dzień
Sahasrary. Poniedziałek jest dniem księżyca. Poniedziałek jest dniem Sahasrary, ponieważ Sadashiva włożył go na swoją głowę.
I tak właśnie ludzie droczą się z Nim: "Twój szwagier siedzi ci na głowie". To bardzo interesujące. To jest dla was bardzo
symboliczne – nie dla Mnie, ale dla was – że szwagier siedzi na głowie. Ten szwagier jest bardzo ważny, a jeśli szwagier jest w
jakiś sposób zły, wtedy nawet Sadashiva musi pomyśleć dwa razy. Są to bardzo wyjątkowe relacje, które są bardzo słodkie i
bardzo ekspresyjne. Jeśli chcecie to zrozumieć: jest to wasz szwagier - niegrzeczne maleństwo - i jest bratem waszej żony, gdy
chcecie sprawić przyjemność swojej żonie, musicie także sprawić, by wasz szwagier był zadowolony. Więc On powiedział, że
lepiej trzymać Go na głowie. I On umieścił Go tam. Jeżeli dziecko jest niegrzeczne, co z nim robicie? Umieszczacie je gdzieś,
gdzie nie może się przemieszczać. Zawsze zabieracie dziecko na zewnątrz, wynosicie je tam. A On jest bardzo drogi Sadashivie,

który naprawdę kocha Go w wyjątkowy sposób. I ten dzień, jest dniem, gdy wszystkie siostry czczą swoich braci - jest to bardzo
ważne. W dzień Raksha Bandhan, w symboliczny sposób wyrażają pragnienie, że ich brat powinien być dobry. Tego dnia one
czczą swoich braci, naprawdę ich czczą. Są oni zapraszani do domu, przygotowuje się specjalne siedzenia na których siadają, a
później także robione jest dla nich Aarti. Czasami, jeśli oni są bardzo małymi, młodszymi braćmi to są nawet kąpani. Jeśli oni są
starszymi braćmi, również pokrywają całe swoje ciała, a woda jest na nich lana jako symbol i dostają nowe ubrania do noszenia.
I bardzo wyjątkowe jedzenie jest gotowane tego dnia, i wtedy oni mają podane specjalnie jedzenie przed ich mężami. Zawsze
mąż ma najpierw podawane, ale tego dnia brat dostaje jedzenie pierwszy. I potem szwagier jest dużo obśmiewany, a młodszy
szwagier żartuje z męża siostry i to takie miłe zajęcie. To się nazywa Bhau-Bee. I tego dnia brat daje siostrze jakieś rzeczy jako
prezent. On będzie dawał, nawet jeżeli nic nie ma, możecie dać cokolwiek, co by to nie było. Dajecie coś jako symbol waszej
miłości do siostry. I ten dzień dzisiaj, jest tym dniem. To taki miły dzień na puję. To jest dzień, gdy wszyscy się do siebie
dopasowujemy. Ale dla Gruhalakshmi brat jest bardzo ważny. A braterstwo i siostrzane uczucia są podstawą naszej Sahaja
Yogińskiej kolektywności. Jeżeli rozumiecie, że braterstwo i siostrzane uczucia są miłością, która jest bardzo czysta. Nie ma
oczekiwań. To jest tylko miłość. To jest dawanie miłości i branie miłości. I powinna istnieć całkowita czystość wewnątrz nas,
pomiędzy naszymi relacjami, kiedy nazywamy je jako bracia Sahaja yoginów i siostry Sahaja yoginki. I jako że jest pełne
zrozumienie pomiędzy bratem i siostrą w rodzinie, musimy wiedzieć, że jesteśmy częścią rodziny zrodzonej z tej samej Matki.
Nikt nie musi odchodzić i nikt nie musi stawać się kimś wielkim, nikt nie musi poprawiać innych, nikt nie musi powiedzieć:
"Jestem czymś wyjątkowym!" Wy wszyscy musicie pracować razem i znaleźć rozwiązanie pracując razem w pełnej przyjaźni i
jednogłośności. Ktokolwiek się odcina i odchodzi lub staje się czymś innym, wypada z obiegu i jest bezużyteczny dla Sahaja
Yogi. Taka osoba jest całkowicie bezużyteczna! Tym, kto stara wydostać się z rodziny. Wy wszyscy macie się wspierać jeden
drugiego, pomagać sobie wzajemnie, nie krzyczeć na siebie nawzajem lub złościć się na siebie, ufać sobie a nie wynajdować
błędy, traktować się wzajemnie z szacunkiem i miłością. To jest najważniejsza sprawa, której Sahaja yogini nie rozumieją, że
jesteście świętymi i macie się nawzajem szanować. Na przykład, nie możecie wątpić w siebie nawzajem. Nie możecie. To nie
jest dozwolone, to jest zabronione. Macie nie powątpiewać w siebie nawzajem. Tutaj, gdzie powiedziałabym, że jeżeli ktoś
uderzy was w policzek, nadstaw drugi. To tutaj zadziała. W tej Sahaja Yodze trzeba tak robić. Nie krytykować kogokolwiek, nie
poniżać go. Wszyscy jesteście świętymi, czemu tego nie rozpoznajecie? Jak możecie obrażać świętego? Jesteście ludźmi Boga,
uświadamiacie to sobie? Jak możecie poniżać kogokolwiek i mówić: "Oni nie są dobrzy" a "Oni sa dobrzy"? Jeżeli zaczniecie tak
robić, ktoś inny to wykorzysta przeciwko wam i naprawdę was poniży i będziecie w bardzo dużym kłopocie. Nigdy nie wpadajcie
na takie śmieszne pomysły, że jesteście lepsi od innych, że możecie działać lepiej niż inni. Ten, kto zacznie robić lepiej, robi
największą szkodę. Nie ma współzawodnictwa w Sahaja Yodze. Porzućcie te idee współzawodnictwa. Jesteście braćmi i
siostrami. Macie się wspierać, pomagać sobie. Ktokolwiek schodzi w dół, starajcie się popracować nad nimi. Jeżeli odkryjecie,
że ktoś opuszcza się za bardzo wyszubitujcie go. Ale ktokolwiek, kto myśli, że jest wielki, że ma specjalne przymioty: zakładajac,
że ktoś myśli, że jest bardzo porządny, powinien powiesić się na najbliższym drzewie! To jest to, co czasem czuję. Ponieważ w
tym punkcie toczy się czasem tak wiele kłótni! Ale ktoś, kto uwarza, że ma prawo być niechlujny, również powinien powiesić się
na najbliższym drzewie! I powinien pomyśleć: "Robię sobą tylko kłopot innym". Musicie mieć szacunek. Jeżeli nie ma
wzajemnego szacunku, ta bratersko sisostrzana relacja nie istnieje. To jest bardzo słodka relacja, która tak się nieszczęśliwie
składa, że nie nacieszyliście się dotąd. Ale my w Indiach tak. Nasi bracia oddadzą za nas swoje życie. A my oddamy swoje życie
za naszych braci. A nasi bracia mają tak wiele wiary w nas, że jeżeli powiemy im: "Nie powinniście tego robić!" oni wiedzą, że my
to robimy tylko by im pomóc, a nie żeby się popisać naszą wielką ważnością czy dawać wielkie kazania, ale to jest tylko dlatego,
bo my ich kochamy. Ta miłość jest tak ustabilizowana, a jeżeli ta miłość nie jest ustabilizowana, to czym się popisujecie i o co?
Teraz, w pewien sposób, jest bardzo wielki rok dla relacji bratersko-siostrzanych. Jak wyrażacie waszą bratersko-siostrzana
relację? Nie lubie słuchać narzekań, ale widzę, że to jest pełne ego. Powodem jest to, iż ludzie zachowują się w taki sposób, że
nie mogę zrozumieć, że wy jesteście świętymi! Co wam się stało? Jak możecie być indywidualistyczni? Dam wam prosty
przykład, mamy w naszym domu pewien rodzaj roślin, które mogą rosnąć tylko wewnątrz domu, ale kiedy było lato wystawiliśmy
je na zewnątrz one świetnie rosły. Ale kiedy pewnej nocy przyszła nagle zima, one wszystkie absolutnie stały się martwe – tak
byście to mogli nazwać. Więc służący się martwił i powiedział: "Co teraz robić?" Powiedziałam: "Weź je do środka". Wtedy on
odpowiedział: "One nie będą rosnąć". Ja odrzekłam: "Będą". Powiedziałam: "Masz ich cztery czy pięć, złóż je w całość ". I one
zaczęły ładnie rosnąć. Ponieważ cokolwiek brakuje w jednej osobie, jest wspierane przez inną osobę. A to wsparcie, które płynie,
jest tak naturalne i spontaniczne. Jeżeli próbujesz poprawiać innych, zużywasz swoją energię i energię innej osoby. Postarajcie
się jedynie wspierać tę osobę. To właśnie tak się wypracowuje. I właśnie tak to podtrzymuje, to odżywia. Mam na myśli, że to
jest eksperyment, który możecie również spróbować w domu. Jeżeli zbierzecie cztery, pięć drzew razem, które są w slabej

kondycji, będą rosły lepiej. Dlaczego, kiedy uprawiamy nasze sadzonki umieszczamy je razem? Dlaczego nie sadzimy ich
oddzielnie? Widzicie, jeżeli mamy małe ziarno i mamy z nich zrobić sadzonki, nigdy nie trzymaly ich oddzielnie, umieszczamy je
razem w małej grupie. Jeżeli umieścicie je oddzielnie, nigdy nie wzrosną. Potem są one trzymane razem w takich warunkach, aż
wzrosną. Kiedy wyrosną, wtedy tylko są brane z kolektywnej grupy i sadzone oddzielnie. Nie widzieliście jak to się dzieje? I to jest
to, czym jest kolektywność. W tym szczególnym czasie, gdy Sahaja Yoga pojawia się, musimy być znacznie bardziej blisko
siebie. Potem kiedy będziecie bardzo mocni, to jest w porządku, ponieważ wy będziecie mieli lepsze zrozumienie. Ale to jest
takie błędne koło, że w tym czasie, kiedy jesteście słabi, również odpadacie (od grupy). A ta kolektywność jest
wszech-obejmująca. Oczywiście to jest z powodu waszego ego, superego, różnych problemów. Ale tylko razem będziecie
istnieć. Lecz widziałam, kiedy jesteście zahipnotyzowani, zakochujecie się w jedni w drugich, kompletnie, kiedy jesteście
zahipnotyzowani. Ale kiedy jest wolność, nie umiecie się cieszyć waszą kolektywnością. Na wolności, ludziom przychodzi to
bardzo trudno, wtedy ktoś zachowuje się jak asceta, ktoś zachowuje się jak dziwak, ktoś inny jak rozgorączkowany gość, inny
zachowuje się jak jakiś konsul. Nie wiem. Kiedy jest wolność nie wzrastacie prawidłowo razem. Musicie wiedzieć, że musi być
coś w was, co trzyma was poza kolektywnością. Na tym etapie najlepszą rzeczą jest się poddać i szubitować siebie. Kiedy tylko
takie pomysły przychodzą wam do głowy, tylko tak róbcie. To jest sposób, w jaki to się wypracuje. Dziś jest dzień, kiedy musicie
obiecać, dzisiaj, tutaj. Shri Mataji: Gdzie jest Cooly? Nie widzę go. Czy on tam jest? Yoginka: Jemu nie wolno było przyjść Matko.
Shri Mataji: Hmm? Nie przyszedł. Yoginka: wydaje mi się, że powiedziałaś, iż jemu nie wolno przychodzić. Shri Mataji: On nie
przyszedł? Yoginka: Nie było mu wolno Matko. Shri Mataji: Nie było mu wolno? Yogin: Myślę, że Ty mu powiedziałaś, że mu nie
wolno. Shri Mataji: W porządku. Tak powiedziałam. Przykro mi. Powiedziałam, musiałam. Pewne rzeczy muszą być zrobione.
Przykro mi. Ale musicie wiedzieć, że jesteście ludźmi, których specjalnie wybrano. Jakie proroctwa są dla was robione, jeżeli
przeczytacie tego "Miltona" [Williama Blake’a], będziecie wiedzieć – Anglicy. Co za proroctwa! Ludzie Boga tam będą i oni będą
mieć swoich własnych bohaterów i nie będą podążać za tymi Rzymianami i Grekami i ich strasznymi bohaterami. Będą mieli
swoich niewinnych bohaterów i wszystkie te rzeczy, a tutaj odkrywam, że jest rodzaj pasji do spadania. Trzymajcie się razem.
Trzymajcie się razem. Kochajcie jeden drugiego. Zrozumcie ich. Miłość nie hipnozy, ale wolności. W wolności musicie się
kochać nawzajem. Nigdy nie odbieram wam wolności, to jedna rzecz, nizależnie czy upadacie czy wzrastacie. Pierwsza rzecz
jest dla waszej wolności. To jest rzecz, na której będziecie się poruszać. Więc dzisiaj jest dzień, kiedy wy wszyscy macie obiecać
i modlić się, by to bratersko-siostrzane uczucia były ustanowione. Proście o to na tej angielskiej ziemi, to jest Jeruzalem. Proście
o to, by to było ustanowione na ziemi jerozolimskiej. To jest najważniejsza sprawa. I będziecie zadziwieni, że jak tylko to
zostanie ustanowione, Lakshmi zostanie ustanowiona. Zatem, MahaLakshmi ma osiem aspektów. Teraz poczytajcie o tych
ośmiu aspektach. Jak wiele ich jest – zobaczmy! Najpierw podążajcie! Yoginka: Om Twameva Sakshat Shri Adya Lakshmi
Namoh Namah. Shri Mataji: Adya Lakshmi. Adya Lakshmi znaczy Mahalakshmi. Adya Lakshmi. Adi, Adya. Adya Lakshmi jest tą
pierwszą. Wy teraz mówicie, powtarzajcie! Yogini: Om twameva Sakshat, Shri Adya Lakshmi Sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat,
Shri Bhagawati Yogini: Om twameva Sakshat, Shri Adya Lakshmi Sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat, Shri Bhagawati Sakshat, Shri
Mataji, Shri Nirmala Devi, Namoh Namaha. Shri Mataji: Teraz druga. Yoginka: Om Twameva Sakshat Shri Vidya Lakshmi Namoh
Namah. Shri Mataji: Vidya – vidya jest sztuką Sahaja Yogi, którą znacie. To jest vidya. Cała reszta jest avidya. Jak podnosić
Kundalini, jak obudzić wszystkie bóstwa, jak oczyszczać siebie, jak oczyszczać innych. Cała wiedza, cała nauka o tym, zwana
jest vidya, Lakshmi vidyi. Lakshmi to wdzięk, to jest wdzięk. Świadomość, która jest miłosierna. Świadomość, która jest
wytworna. Więc ta Lakshmi powinna z wami być, nie tylko to, że znacie vidyę, ale że macie przy tym wdzięk. Sposób, w jaki
niektórzy ludzie robią rzeczy, przykładowo, niektórzy ludzie po prostu tylko trwają. Cały ten rodzaj nonsensu, który wy robicie.
Czasami sposób w jaki pracujemy [nad sobą] i Ja daję wykład, i ludzie tylko pracują. Wszystko to jest jak najbardziej
kompromitujące i niewytworne. Więc nie powodujcie, by te sposoby wypracowywania spraw wyglądały tak niewytwornie. Mam
na myśli, że nie musicie być w ogóle poważnymi ludźmi, ponieważ Sahaja Yoga nie jest poważną sprawą. To jest zabawa. To
jest zabawa gracji. Musicie być wytworni a nie kompromitujący, to jest bardzo ważne. Jeżeli jesteście bez gracji, wtedy wasza
vidya jest bezużyteczna. Widziałam wielu ludzi, cały czas robiących tak, robiących siak, oni myślą, że to jest zadanie dla ich lewej
ręki, widzicie, oni stali się teraz mistrzami tego zadania. Nie ma w tym żadnej gracji. Trzeba wiedzieć, jak to robić z gracją.
Widzicie waszą Matkę, jak Ona porusza rękoma i stopami. Ani jednego dnia, ani razu nawet w jednej akcji nie znajdziecie Mnie
robiącą coś bez gracji, z wyjątkiem tego, gdy udaję was! (śmiech) Więc to jest to, czym to jest, to jest Vidya Lakshmi. Lakshmi to
gracja robienia wszystkiego. Podaj następną, trzecią. Yoginka: Om twameva Sakshat, Shri- Shri Mataji: …i teraz mogłabyś to
powiedzieć. "Om twameva…" Yogini: Om twameva sakshat, Shri Vidya Lakshmi Sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat, Shri Bhagawati
Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala Devi, Namoh Namaha. Shri Mataji: wiecie, to jest mantra na lewy Swadishthan. Trzecia Yogini:
Om Twameva Sakshat Shri SaubhAgnya Lakshmi Namoh Namah. Shri Mataji: Sau-bha-gya, SaubhAgnya oznacza ‘pomyślny los’.

Lakshmi, która daje wam pomyślność przy każdej okazji. Tak jak daje wam pomyślność w pieniądzach, w życiu, w jedzeniu, w
każdy sposób. Każda pomyślność losu jest dana przez Boga. Tylko Bóg daje pomyślny los. Jeżeli zdobędziecie pieniądze na
jakimś wyścigu, to jest zły los, ponieważ stracicie to następnego dnia lub pójdziecie do pubu, by się od nich uwolnić. Ale jeżeli
otrzymacie prawdziwą [pomyślność], wtedy stworzycie coś, co jest błogosławione i wielkie to jest SaubhAgnya Lakshmi. Teraz
to wypowiedzcie. SaubhAgnya Lakshmi. Yogini: Om twameva sakshat, Shri Saubaghya Shri Bhagawati Sakshat, Shri Mataji, Shri
Nirmala Devi, Namoh Namaha. Shri Mataji: Amruta. Yogini: Om Twameva Sakshat Shri Amrut Lakshmi Namah. Shri Mataji:
Amruta. Amruta znaczy to, co nie umiera. Na tym świecie Lakshmi istnieje jako wasz dobrobyt. Zatem bogactwo, które nie
umiera, jakiego rodzaju jest to bogactwo? To jest Duch. Więc łaską Ducha jest Amruta Lakshmi. Łaska Ducha to Amruta
Lakshmi. Cała reszta rzeczy będzie umierać. I wszystko, co jest czynione poprzez Ducha, by zadowolić Ducha to jest Amruta
Lakshmi, na przykład: miłowanie bliźnich. Kochanie bliźnich ma inne znaczenie w sposób symboliczny, niż wy ludzie to
pojmujecie. Kochanie oznacza dawanie, robienie bez żadnego oczekiwania. Samo robienie i radowanie się tym. Największe jest
dawanie wibracji. To jest Amruta. Wibracje nie umierają. To jest Lakshmi Amrutu. Yogini: Om Twameva sakshat, Shri Amruta
Lakshmi Sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat, Shri Bhagawati Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala Devi, Namoh Namaha. Yogini: Om
Twameva Sakshat Shri Kaam Lakshmi… Shri Mataji: Nie, Gruhalakshmi! Wiecie to. Gruhalakshmi. Yogini: Om twameva Sakshat,
Shri Gruhalakshmi Sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat, Shri Bhagawati Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala Devi, Namoh Namaha. Shri
Mataji: Ha. Yogini: Om Twameva Sakshat Shri Satya Lakshmi Namah. Shri Mataji: Sa-tya - tak jak mówiłam świadomość. Ona
jest tą, która dała wam świadomość. Charakterem Lakshmi jest świadomość. Satya oznacza prawdę. Jako że wzrastaliście w
świadomości, znacie prawdę. Teraz, czym jest prawda? Co to jest prawda? Czego jesteśmy świadomi? Jesteście świadomi tego,
że jesteście instrumentem Boga i że On poprzez was pracuje. Jesteście tego świadomi, ponieważ to płynie przez wasz centralny
układ nerwowy. To jest prawda, której macie być świadomi. Jaka jest inna prawda? To jest to, kim jesteście? To, że jesteście
Duchem. A trzecią prawdą jest to, kim Ja jestem. A czwartą prawdą jest to, kto jest Bogiem? Jakie jest wasze przeznaczenie?
Jeżeli one [powyższe kwestie] staną się wasza świadomością, wtedy dostajecie Satya Lakshmi. Powiedzcie teraz. Yogini: Om
Twameva Sakshat, Shri Satya Lakshmi Sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat, Shri Bhagawati Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala Devi,
Namoh Namaha. Yogini: Om Twameva Sakshat Shri Bhogya Lakshmi Namah. Shri Mataji: Mmm? Yogini: Bhogya Lakshmi. Shri
Mataji: Bhogya Lakshmi. Bho-gya: Bhoga oznacza Tą, poprzez którą się radujecie. To znaczy, że jest to jakby ocean radości był
wokół was a wy jesteście jak ptak, który nie może go wypić. Tylko poprzez łaskę Bhogya Lakshmi możecie się tym cieszyć. Więc
Duch, chociaż się przejawia, wy nie radujecie się swoim Duchem – nawet tak. Cokolwiek widzicie – powiedzmy, że widzicie
kwiat, powinniście być zdolni radować się nim. Wy nie możecie się cieszyć, ponieważ jest myśl. Cokolwiek robicie, jeżeli jest
myśl, nie możecie się cieszyć. Kiedy Duch płynie dostajecie całkowitą radość Właściwie to powinnam powiedzieć, że to ja
jestem tą, która się tym raduje. Yogini: Om twameva Sakshat, Shri Bhogya Lakshmi Sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat, Shri
Bhagawati Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala Devi, Namoh Namaha. Yogini: Om Twameva Sakshat Shri Yoga Lakshmi Namah.
Shri Mataji: Yoga Lakshmi. Moc Lakshmi, która daje wam Yogę. Lakshmi wspiera waszę moc yogi poprzez dawanie wam
świadomości. Moc, poprzez którą dostajecie yogę, jest cała połączona jako Yoga Lakshmi. Tak jak z waszym dostatkiem, który
nie daje wam zadowolenia i wy chcecie mieć yogę. Niezadowolenie, które macie dopóki nie dostaniecie yogi wypływa z Yoga
Lakshmi. Tak więc Yoga Lakshmi jest mocą, która wam daje lub zabiera was ku waszej łasce, poprzez którą idziecie ku yodze to jest Yoga Lakshmi. Oznacza to ten rodzaj satysfakcji, którego poszukujecie, wyraża się w was poprzez tę moc Yoga Lakshmi.
I jak tylko osiągacie waszą yogę, otrzymujecie łaskę. Lakshmi to łaska. Więc otrzymujecie łaskę świętego. Powinniście mieć
łaskę świętego. Powinniście wyglądać jak święty. Wy jesteście świętym. Sądzę, że najlepiej by było, jakbyście sobie napisali na
waszych lustrach: "Jesteśmy świętymi" Jesteśmy ludźmi Boga. Mamy się zachowywać jak święci. Jesteśmy świętymi.
Jesteście, bez wątpienia. Jesteście ludźmi Boga, nie ma wątpliwości, ale właśnie tam musicie skierować własne twarze. Więc to
jest Yoga Lakshmi. Przykładowo osoba, która ma Yoga Lakshmi nie kłóci się jak jakiś szaleniec. Jeżeli ona się kłóci lub
dominuje innych w głupi sposób, wtedy wciąż brakuje jej tego elementu Lakshmi. Jest w tym wdzięk, w całym sposóbie
mówienia. Jak przemawiacie do świętego? W porządku. Yogini: Om twameva Sakshat, Shri Yoga Lakshmi Sakshat, Shri Adi
Shakti Sakshat, Shri Bhagawati Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Shri Mataji: więc to jest osiem
sposobów postępowania, którymi należy się przyozdabiać. To jest szata Sahaja yogina. I wy dzisiaj o to prosiliście. Niech Bóg
wam da tę moc. Jedną rzeczą więcej, która muszę powiedzieć zanim zaczniemy sprawę, jest to, że wokół Lakshmi jest Void. I
chociaż Lakshmi w sytuacji, w której jest negatywność, ucieka, Ona jest przerażona. Ona jest przerażonym Bóstwem. Ona jest
bardzo wrażliwa. Ona nie lubi negatywności. Jak tylko przychodzi negatywność, ona umyka. W ten sam sposób ci ludzie, ci
wielcy święci, którzy narodzili się w Voidzie powiadają, że "ci ludzie, którzy starają się przestraszyć Lakshmi, są ludźmi, którzy są
niereligijni", w tym sensie, że oni piją. Ci ludzie, którzy piją w trzecim pokoleniu, tracą swoją Lakshmi całkowicie. Możecie

zobaczyć teraz rezultaty, ci którzy zwykli wychylać kielicha, teraz przesiadują w pubie nocami. I to jest właśnie tak, że jak raz te
sprawy wkroczą do waszej rodziny czy domostwa, zaczynają korozję waszej Lakshmi. Dlatego musimy zrozumieć, że Lakshmi
jest bardzo wrażliwa w tym punkcie. I Lakshmi jest skrajnie wyczulona na fanatyzm, skrajnie wrażliwa na fanatyzm. Jakiekolwiek
fanatyczne pomysły macie, ona ucieknie. Ona nie znosi fanatyzmu. Jak tylko fanatyzm osiedli się w jakimś kraju, on zaczyna
ubożeć i ubożeć. Należy unikać jakiegokolwiek fanatyzmu odnośnie religii. Dzisiaj tak wielu młodych ludzi jest świadomych
fanatyzmu, ponieważ dzięki Bogu, są straszliwi fanatycy, którzy udowodnili, że fanatyzm jest zły i oni właśnie do tego dochodzą
[że fanatyzm jest zły]. Ale kiedy fanatyzm działa, odejście wszystkich mocy Lakshmi z wnętrza jest pewny i oczywistym znakiem,
że wy naprawdę napraszacie się o raka, naprawdę zapraszacie raka. Również robi to alkohol, ale to jest punkt uruchamiający.
Jeżeli alkoholik jest również fanatykiem, on uruchomi to znacznie szybciej. Sahaja yogini powinni unikać fanatyzmu jak trądu.
Ale nie tylko to, my mamy powstać buntując się przeciwko fanatyzmom wszelkiego rodzaju. To jest właśnie rewolucja przeciwko
wszystkim fanatyzmom życia. To jest bardzo ważne dla ustanowienia Shri Lakshmi. Jakakolwiek religia, jakikolwiek fanatyzm,
który koliduje z inną religią lub w inny sposób ją pomniejsza – ponieważ wszystkie religie są takie same, jednego Boga –
pomniejszanie innej religii lub obrażanie kogokolwiek, jest całkowicie przeciwko Zasadzie Lakshmi. Więc my idziemy, po tym
wszystkim, kiedy wzrastamy ponad to, idziemy ku zasadzie Mahalakshmi. Teraz świadomość, która poszukiwała do Lakshmi
oznacza, że osiągacie pieniądze, osiągacie pozycję by osiągnąć łaskę, jak już osiagnęliście łaskę [tych rzeczy], chcecie osiągnąć
Boga. I to nowe przebudzenie wewnątrz was, to, że chcecie teraz osiągnąć Boga, to jest moc Mahalakshmi. Jedynie poprzez
moc MahaLakshmi, osiągacie swoją świętość, swoją Realizację. To dlatego Ona przybyła na tę ziemię jako Matka Jezusa
Chrystusa. To była Mahalakshmi, nie Lakshmi, ale Mahalakshmi. Niech Bóg was błogosławi [Puja zaczyna się dyskusją i
mantrami] Gavin: Gurushaya Namaha. Istadevata Namah, te wszystkie będziemy czytać na początku. Shri Mataji: W porządku.
Wszystkie imiona Bogów lub wszytskie Bóstwa. Gavin: Om Shri Mahaganapati Namah Shri Saraswati Mataya Namah Gurubhyo
Namah Vedapurushaya Namah Ishtadevatabhyo Namah Kuladevatabhyo Namah Sthandevatabhyo Namah Shri Mataji:
Sthanadevata!

Gavin:

Gramdevatabhyo

Namah

Vastudevatabhyo

Namah

Shachipurandarabhyam

Namoh

Kalkam

Parashuramebhyo Namah Matrupitrubhyam Namoh Adityadinavagrahadevatabhyo Namah Sarvebhyo Devebhyo Namah
Sarvebhyo Bhahmanebhyo Namah Yetad Karma Pradhanadevatabhyo Namah Shri Mataji: Mmm, bardzo dobrze! Wszystkie
Bóstwa w was, zobaczcie wszystkie Bóstwa w was. Widzicie wszystkie Bóstwa w was [przerwano Matce] Shri Mataji: Czemu
ona idzie? Nie rób tak! Yogin: To jest pora by iść i nakarmić jej syna. Shri Mataji: Ha? Przykryj jej głowę. Nie rób tak. Nie nie nie,
zakryj ich głowy. Jane co ty robisz? Yoginka: Ona płakała Matko. Nie jestem pewna czy widzisz, czy ona chce karmić czy
przewinąć. Shri Mataji: Nie nie nie. Sprowokujcie jej żołądek… Zabierzcie ją na zewnątrz. Ona będzie w porządku. Nie zabierajcie
jej na zewnątrz. Ha. Dajcie ją tutaj. Shri Mataji: Ha. Pomóżmy jej. Czy ktoś może przynieść ściereczkę lub coś takiego i ... Gavin:
Teraz robimy dedykację, mówiąc gdzie odbędzie się puja. Więc 9-tego listopada w zimie, piętnastego dnia kalendarza
księżycowego, gdy słońce jest w zwrotniku Koziorożca, czynimy tę puję. Shri Mataji: Dzisiaj jest drugi dzień kalendarza
księżycowego. Właściwie, to zaczął się następny tydzień. Ta data była piętnastego, ale dzisiaj jest drugi dzień księżyca. On the
Shukla Paksha. Shukla Paksha oznacza: wtedy, kiedy księżyc zaczyna rosnąć. Wszystko to jest bardzo ważne, to jest
historyczne, widzicie, dlatego byłoby dobrze to powiedzieć. Idźcie dalej! Gavin: robimy tę puję w Hampstead, w Londynie, w
Anglii, w Europie, na tym świecie, w imieniu wszystkich Sahaja yoginów, Shri Mataji: Pyta cię teraz… Czy ona ma grypę? Ręka na
Swadishthan.

1981-0114, Makar Sankranti Puja
View online.
Makar Sankranti Puja, 14.01.1981, Pune, Indie
Przepraszam, że nie mogłam do was mówić po angielsku - i to dość długo. Dzisiaj jest specjalny dzień Sankrant. Sankr - wiecie
'San' znaczy dobry, święty, a 'krant' znaczy – [Yogin mówi po cichu: 'Rewolucja'. Shri Mataji mówi kilka słów w Marathi]. Kiedy
mówię w Marathi zapominam angielski –
Yogini: Rewolucja.
Rewolucja. Święta rewolucja. Święta. I to im mówię, że Święta Rewolucja oznacza, iż wasza własna Dharma teraz się stabilizuje
poprzez Sahaja Yogę. Wiecie czym jest wasza Dharma. Bo jeśli nie będziecie dbać o wasze własne Dharmy będziecie zgubieni.
Wasze wibracje przepadną. Natychmiast poczujecie, że w waszych poszukiwaniach coś zagubiliście. To będzie miało na was
wpływ i będziecie musieli to poprawić. To nie jest takie trudne.
Ale żeby sprawić, aby to była Sankranta - Święta Rewolucja - musicie zacząć praktykować nową religię, podjąć nowe kroki.
Przede wszystkim, wasz własny krok powinien być oświecony, i wtedy musicie podjąć nowe kroki, aby pójść do przodu. I te nowe
kroki będą różne dla ludzi z Zachodu i ludzi ze Wschodu. Właśnie im powiedziałam o wschodnim stylu i potem wam powiem o
zachodnim stylu. Musimy mieć nowe ideały, nowe style, ponieważ jesteśmy odważnymi ludźmi, jesteśmy dzielnymi ludźmi.
Musimy walczyć na wojnie miłości, poprzez miłość. To jest bardzo delikatna rzecz. Kiedy porusza się księżyc - porusza się
słońce od lewej do prawej strony, to znaczy, że wasze pragnienie staje się waszą akcją. Dzisiaj dostaliście słodką radę, to znaczy
dowiedzieliście się, że musicie mówić słodko, kiedy rozmawiacie z ludźmi, to jest bardzo ważne dla ludzi Zachodu; bo kiedy coś
robicie i organizujecie, to stajecie się rozgorączkowani, Powstaje napięcie i rozwijacie osobowość, która jest sucha, pozbawiona
uczuć. Wiecie, jakby serce dostało furii.
W takim przypadku mówią, żeby zjeść coś słodkiego. Ta słodycz ociepla bo teraz słońce przechodzi na drugą stronę. Wtedy
również, aby przywrócić równowagę oni mawiają: "Mów bardzo słodko. Używaj słodkich słów, używaj słodyczy. Wnieś słodycz
do swojej mowy". To jest bardzo ważne, abyście to zrozumieli.
I to jest jedna z religii, w której musimy zaakceptować, że mówiąc do siebie nawzajem i później do innych, nie będziemy używać
ostrych słów.
Przede wszystkim do siebie nawzajem. Jest wielu ludzi, którzy będą mili dla innych bo inni sobie na to nie pozwolą, ale będą
niemili dla własnych Sahaja yoginów. Bo to jest uniwersalne wydarzenie.
Cała ta rzecz się wypracowuje na poziomie uniwersalnym. Nawet gdy wy coś organizujecie, organizujecie dla całości. Tym,
którzy organizują nie wolno być szorstkim, a tym, którzy nie organizują nie wolno być powolnym. Musimy się poruszać z tą samą
szybkością, z tym samym rozumieniem.
Jest takie dobre opowiadanie w języku Marathi. [Shri Mataji mówi w Marathi] Łowca ptaków wyłożył mnóstwo dobrego ziarna,
żeby skusić pewne ptaki - gołębie , i gołębie nie widziały sieci - pułapki i zleciały się wszystkie, żeby to zjeść. Ale była tam sieć.
Ich łapki zaplątały się w tą sieć. Więc wpadły na taki pomysł: "Wszyscy naraz, z tą samą szybkością odfruniemy, zabierzemy ze
sobą całą sieć i on nas nie złapie". Więc jeden osobnik powiedział: "No dobrze, jak wypowiem 'już', wszyscy wystartujemy z tą
samą szybkością". Jeśli ktoś zwiększy szybkość, zostanie sprowadzony w dół.
W taki sam sposób ma się wypracować Sahaja Yoga; i dlatego, aby utrzymać szybkość sam bądź pokojowy, kochający,
serdeczny. Pokój jest sposobem, którym to osiągniemy. To jest wybuchowy pokój. Przez dawanie kontrastów wprowadzasz
równowagę: wybuch.

Czytaliście również o Bogini - różnych aspektach Bogini. Zawsze jest: "Ati saumya, Ati Raudra" [delikatna jak księżyc i straszna
jak Rudra]. Mówi się o dwóch kontrastach, przez które osiąga się pośrodku równowagę.
Rozumiecie teraz, że Sahaja Yoga jest bardzo unikalną rewolucją. Powiedziałam im też o politycznym i socjalnym [aspekcie] - o
każdym sposobie, w który ulepszymy każdy kraj. I przez to cały świat - cały wszechświat. Później przetłumaczę wam to
wszystko.
Tak więc dzisiaj jest specjalny dzień, wielki dzień, poprośmy - podczas celebrowania tej pujy, poprośmy o to, aby zapisała się w
nas nowa religia, aby utrzymała się ona w nas i próbujcie ją przyswoić. Oni będą przenikać i musicie to zaakceptować; i musicie
wiedzieć, że to jest wielka walka; i to jest bardzo różny rodzaj walki o pokój i miłość.
I dlatego mówią: "Mów słodko. Bądź miły dla innych. Nie bądź sarkastyczny, nie bądź szorstki, ale bądź słodki". Słodycz, która
jest prawdziwa, nie powierzchowna, formalna i na pokaz, ale prawdziwa słodycz.
Niech Bóg was wszystkich błogosławi.

1981-0325, Muladhara i Swadhiszthana
View online.
Mooladhara i Swadishthan. Sydney (Australia), 25 Marca 1981. Witam wszystkich poszukiwaczy prawdy. Na ostatnim wykładzie
wspomniałam trochę o pierwszej czakrze, zwanej mooladharą oraz o kundalini energii, która rezyduje w kości krzyżowej zwanej
sacrum. Jak już powiedziałam, kundalini jest siłą naszego pragnienia pragnienia, które jeszcze nie zostało w was obudzone oraz
zamanifestowane, lecz które się tam znajduje oczekując chwili kiedy będzie mogło się objawić i dać wam możliwość przeżycia
ponownych narodzin, swego rodzaju chrztu, który przyniesie wam pokój. Doświadczycie samorealizacji. To czyste pragnienie
musi połączyć się z waszym duchem. Dopóki to się nie stanie ci, którzy poszukują prawdy nigdy nie będą usatysfakcjonowani,
bez względu na to co będą robić. Ta czakra jest bardzo ważna ponieważ została ona stworzona jako pierwsza w czasie kiedy
Przedwieczny Byt zaczął dzieło tworzenia. Jakością tej czakry jest niewinność. Pierwszą rzeczą która powstała na Ziemi była
niewinność. Ta czakra jest bardzo ważna dla ludzi, ponieważ jeśli chodzi o zwierzęta to są one z natury niewinne, natomiast w
przypadku ludzi, mamy prawo lub można również powiedzieć, możemy wybrać czy porzucić niewinność lub nie. Możemy to
zrobić, możemy ją zniszczyć przez nasze tak zwane poczucie wolności. To centrum jest również odpowiedzialne za naszą
mądrość. Mądrość jest takim słowem, którego znaczenia niełatwo jest wytłumaczyć. Można ją zdefiniować jako równowagę
pomiędzy rozumieniem tego co jest dobre a co złe. Jeśli naprawdę rozumiemy co jest dobre dla nas, dla naszego ducha, to jest
to mądrość. A kiedy to centrum jest aktywne i nie jest zniszczone wtedy naprawdę wiemy co to jest mądrość. Na przykład
osoba, która ma tą czakrę bardzo dobrze oczyszczoną potrafi rozpoznać gdzie jest północ a gdzie południe, ze względu na pole
magnetyczne, które istnieje w Matce Ziemi. A to centrum jest związane z elementem Matki Ziemi. A zatem pole magnetyczne
obecne w Matce Ziemi jest również obecne w tej czakrze. Kiedy ptaki znajdują drogę z Syberii do Australii robią to właśnie przy
pomocy tej czakry, gdyż wiedzą czy poruszają się na północ czy też na południe. Posiadają tą wiedzę wewnątrz i wiedzą w którą
stronę lecieć. Dlatego każdy powinien wiedzieć, że to centrum jest również wewnątrz nas ale zgubiliśmy gdzieś tą zdolność
ponieważ zatraciliśmy ten magnetyzm, który w nas istniał. Osoba niewinna jest jak magnes, przyciąga ludzi do siebie, tak jak
kwiat przyciąga pszczoły. W niektórych rybach odkryto obecność pola magnetycznego a w innych znaleziono magnes trwały,
dzięki któremu wiedzą one w którą stronę płyną. To centrum może zostać zniszczone na wiele różnych sposobów jak już
wspominałam. Spoglądając na diagram, widzicie niebieską linię ciągnącą się od góry do dołu. Reprezentuje ona siłę naszego
pragnienia, oraz emocjonalną stronę człowieka. Kiedy dana osoba zaniedbuje tą stronę innymi słowy zaniedbuje swoje emocje,
wtedy to centrum się blokuje, zostaje zniszczone. Emocjonalna, lewa strona nie jest zbyt dobrze rozumiana przez
współczesnego człowieka. Z przykrością muszę stwierdzić, że kiedy ta czakra zostaje zniszczona, objawia się to przede
wszystkim seksualną impotencją lub nadczynnością, dzięki której ludzie zmieniają się w gwałcicieli itp. Oba te przypadki są
widziane przez Boga tak samo, każdy z nich jest ekstremalny i każdy z nich jest zły. Dlatego nie wiem jak nazwać osoby, które
wmawiają wam, że seks prowadzi do oświecenia. Ponieważ tam znajduje się twoja Matka, to tylko twoja Matka. Jesteś jej
jedynym dzieckiem i jest ona najświętszą ze świętych. Ona jest manifestacją ducha świętego w nas. A jeśli chce się uprawiać
seks z własną Matką... Nie wiem czy ludzie dobrze rozumieją to co chcę powiedzieć. W Indiach to nie do pomyślenia, to jakiś
nonsens. To jest tego typu zniewaga dla twojej Matki. Tak jak niektórzy ludzie próbują znieważyć Maryję przez przedstawianie jej
z Chrystusem w dwuznacznej sytuacji. To jest coś podobnego. Coś co powoduje, że zaczynamy w ten sposób myśleć.
Popełniamy poważny grzech, robiąc to naszej własnej Matce, naszej kundalini. Dlatego na poprzednim wykładzie wspominałam
o ludziach, u których widziałam kundalini tak słabą, miotającą się tak wyczerpaną i mającą poczucie beznadziejności ponieważ
jest ona tak słaba, ponieważ cała boskość danej osoby jest wyczerpana. Nasze poczucie boskości zostało wypaczone i bardzo
zniekształcone, tak bardzo, że potrzebujemy osób, które będą nam wmawiać, że seks jest bardzo dobrą rzeczą, że przez to
dostąpimy zbawienia. Właściwie to w przypadku jednej rzeczy są uczciwi, mówiąc że pójdziemy do bezdennej otchłani a to
akurat oznacza piekło. Po co komu guru od tych rzeczy? Ta sztuka jest w nas. Będąc w Anglii byłam zdumiona ponieważ tam
seks jest wszechobecny. Bez przerwy o nim mówią, od rana do wieczora, nie rozumiem tego. Nawet ważne osobistości. Nic
tylko seks i seks, non-stop, ten temat jest przerabiany w kółko, to odrażające, obrzydliwe. Mówią o seksie ze zwierzętami, z
dziećmi, seksie z... nie wiem co się dzieje z ludźmi. Jak można upaść tak nisko? Nie zdziwiłabym się jeśli za jakiś czas będziemy
mieli łazienki w pokojach gościnnych. Gdzieś są granice naszej prywatności. Tak jak pokój gościnny gdzie przyjmuje się gości.
Jak można dyskutować o tych sprawach, rozmawiać o rzeczach, które są tak osobiste i tak święte. Właśnie w ten sposób
zatracamy tą świętość w nas. To jedna z rzeczy, które się nam przytrafiają ponieważ dostaliśmy od Boga wolną wolę, możemy
robić co nam się tylko podoba. Ale zatraciliśmy również naszą mądrość. Nie wiem kogo winić z tego powodu, może rewolucję

przemysłową, jedno jest pewne, że zatraciliśmy naszą mądrość i nie rozumiemy, że te rzeczy są dla nas szkodliwe. Jeśli by tak
nie było to skąd, pytam się biorą się te wszystkie choroby. Dzięki rozpasaniu seksualnemu, żeglarze mają prawny obowiązek w
każdym porcie do którego zawijają, poddawać się szczepieniom na różnego rodzaju choroby będące skutkiem ich rozwiązłego
życia. Dlaczego nie cieszą się zdrowiem? Tracą siły witalne, cały blask odpływa im z twarzy, Mają zapadnięte twarze i wyglądają
okropnie. To ewidentnie pokazuje jak natura reaguje na takie rzeczy. A zatem należy zrozumieć, że Bóg nie obdarował nas tymi
rzeczami po to żebyśmy je wypaczali ale dlatego, żebyśmy prowadzili dobre, normalne życie w związku małżeńskim, a nie tracili
energię na tego rodzaju sprawy. Ale kiedy ludzie zaczynają o tym myśleć, to sprawy przybierają jeszcze gorszy obrót. Wtedy
nasza uwaga zostaje przeniesiona z lewego kanału na prawy a stamtąd jest kierowana do mózgu. A kiedy to się stanie, można
być pewnym że dana osoba stanie się impotentem. To pewne, od samego początku można wysnuć taki wniosek. Ponieważ ten
proces powinien być spontaniczny. A kiedy zaczyna się o tym myśleć, oczy zaczynają być rozbiegane wtedy nasza uwaga jest
skupiona na czymś co jest tak bardzo spontaniczne i unikalne i co powinno mieć miejsce tylko wtedy, gdy znajdujemy się w
stanie emocjonalnej spontaniczności. Uświadamiane ludzi o tych rzeczach wyszło z mody ale jeśli się tego nie zrobi a popatrzy
się na statystyki dotyczące amerykańskiej młodzieży można się przerazić ile osób cierpi na straszne choroby. Kiedy byłam w
Ameryce odkryłam, że 90% młodzieży która się do mnie zgłosiła cierpiała z powodu tych chorób i większość z nich była
impotentami. To szokujące i trzeba temu stawić czoła a nie mówić, "Oh, nic mi nie jest, wszystko w porządku". tak nie powinno
się podchodzić do problemu, wystarczy spojrzeć na statystyki, które są nam przedstawiane, żeby zobaczyć, że dzieje się coś
złego w tym temacie i poprzez swoją mądrość wyciągnąć odpowiednie wnioski. Jeśli chodzi o drugą czakrę, nazywaną
Swadishthana to ona również odgrywa w nas bardzo ważną rolę. Pierwsza czakra odpowiada za procesy wydalania, posiada
cztery płatki, tak samo jak splot miedniczy, który posiada cztery podsploty a który jest reprezentowany przez tą czakrę.
Następna w kolejności czakra zwana Swadishthanem, posiada sześć płatków, rządzi splotem aorty, który również posiada sześć
podsplotów. To centrum spełnia bardzo ważną rolę w dzisiejszych czasach i zaniedbywanie go może spowodować wiele
problemów. Jak widać ma ono bezpośrednie połączenie z mózgiem i odpowiada za naszą akcję, za kreatywność. Kiedy myślimy
o przyszłości, oddajemy się pracy fizycznej to wykorzystujemy do tego celu tą czakrę. Trzeba mieć świadomość, że w
dzisiejszych czasach ludzie cierpią z powodu wielu chorób ponieważ nie rozumieją jaką funkcję pełni to centrum. Podstawową
funkcją tej czakry jest przekształcanie komórek tłuszczowych na potrzeby szarych komórek w mózgu. Kiedy za dużo myślimy o
przyszłości ciągle planujemy w najdrobniejszych szczegółach co zrobimy to wtedy ta czakra musi bardzo ciężko pracować, żeby
dostarczać bez przerwy nowych komórek dla naszego mózgu. Oprócz tego ma jeszcze inne funkcje do spełnienia. Opiekuje się
wątrobą, śledzioną, trzustką, nerkami oraz macicą u kobiet. Jeśli zaczynamy za dużo myśleć, nie możemy przestać, nasz mózg
wpada w wir ciągłych myśli nad którym to procesem nie mamy kontroli, wtedy to centrum musi to wszystko przerobić i nasza
wątroba wysiada. Kiedy to się dzieje, a musicie wiedzieć, że wątroba jest jednym z najważniejszych organów ponieważ
odpowiada za naszą koncentrację, Chitta. A zatem kiedy nasza uwaga jest osłabiona wtedy w organizmie pojawiają się różnego
rodzaju toksyny. Zarówno w postaci fizycznej jak i na poziomie umysłu, na przykład emocjonalne. Zwłaszcza fizyczne i
emocjonalne toksyny są przetwarzane przez wątrobę. To jej zadanie. Lecz kiedy nie dostarczamy temu organowi odpowiedniej
ilości energii, bo tracimy ją przez zbytnie myślenie, wtedy wątroba jest zaniedbana, nie jest odpowiednio odżywiana i staje się
ospała. Kiedy to się dzieje, wtedy całe gorąco jest w niej akumulowane i dana osoba nie ma żadnych objawów gorączki aż do
momentu kiedy dostaje marskości wątroby i umiera. Gdy pojawia się zbyt dużo myśli to ludzie stają się tym zmęczeni. Myśli
ciągle napływają do głowy, więc żeby to zmienić tłumaczą sobie: "Co zrobić żeby przerwać ten potok myśli, coś co spowoduje,
że uwolnię się na chwilę od tego". Zaczynają wtedy brać różnego rodzaju narkotyki, lub wpadają w alkoholizm itp. Wszyscy
prorocy, którzy byli na ziemi głosili, że alkohol jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia i życia. To dlatego, że wpływa na naszą
świadomość. Wiadomo, że po wypiciu drinka nasza świadomość jest stłumiona lub jesteśmy podekscytowani, to nie jest
normalne. Dlatego też nie akceptowali alkoholu. W Sahaja Yodze nie ma zakazów ani nakazów. Chcę tylko, żebyście przyszli,
dostali realizację a potem sami odstawicie tę używkę. Ten sposób jest dużo lepszy. Na przykład jeśli przeczytacie co mówił
Mojżesz, to zobaczycie, że potępiał on alkohol. To jest bardzo jasno stwierdzone. Nie wiem czy ludzie o tym wiedzą. Nie wiem
czy Żydzi o tym wiedzą. Mojżesz bardzo jasno odniósł się do spożywania alkoholu. Podobnie Abraham potępiał alkohol.
Dlaczego ci wszyscy prorocy o tym mówili? Ponieważ oni wszyscy są w tej części nas, zaznaczonej na zielono, znajdują się w
miejscu, z którego dostajemy nasze wsparcie. Jest ich dziesięciu. Jest dziesięć filarów, które się w nas znajdują. Tak jak złoto
posiada właściwość, która powoduje, że nie śniedzieje, tak i ludzie posiadają dziesięć różnych właściwości. Są one
reprezentowane przez wielkich proroków. Pierwszy z nich jest nazywany Adi Guru, co w sanskrycie oznacza Przedwieczny
Mistrz. Inkarnował na Ziemię jako Abraham, Mojżesz, Lao Tse, Konfucjusz, Sokrates, ostatnio jako Sai Nath of Shirdi. Również
inni wielcy prorocy jak Nanaka, Janaka byli jego inkarnacjami. Wszyscy ci wielcy święci przyszli na Ziemie, żeby pouczać nas jak

być w centrum, jak żyć pełnią człowieczeństwa. Tak jak pierwiastek węgla ma cztery powłoki walencyjne, tam my mamy ich
dziesięć. Musimy je w nas podtrzymywać, to chcieli nam przekazać ci mistrzowie. Ale zauważcie, jeśli z tego miejsca zakażę
picia alkoholu, połowa osób tutaj zgromadzonych wyjdzie. Jeśli powiem, że nie powinno się uprawiać seksu do woli, pięć osób
opuści salę. Tu tkwi problem. Nikt nie lubi słuchać tego typu nakazów, a to bardzo niebezpieczne. Cokolwiek by się nie działo,
należy być w centrum. Należy być zbalansowanym, a można to osiągnąć poprzez unikanie ekstremalnych sytuacji. Prowadzenie
umiarkowanego i powściągliwego życia jest najlepszym sposobem, żeby to osiągnąć. Ale nawet jeśli wam się to do tej pory nie
udawało, to nie ma znaczenia. Kundalini jest tak silna, że cokolwiek byście nie zrobili w przeszłości, i tak dostaniecie realizację.
Ale to inny temat, to co chcę wam teraz przekazać to dlaczego ci wszyscy prorocy o tym mówili. Dlaczego. Mohammed Sahib
jest następną osobą, która mówiła o tym, żeby nie pić alkoholu. Jest jednym z proroków, tą samą inkarnacją, nie ma między nimi
żadnej różnicy. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy Mojżeszem a Mohammedem Sahibem. Mogę to udowodnić za pomocą
wibracji, wy również możecie się dowiedzieć przez wibracje, że to jedna i ta sama osoba, która nauczała tych samych rzeczy.
Tylko ludzie widzą różnicę i walczą ze sobą, nie wiedzieć czemu. Nie mogę zrozumieć dlaczego ich wyznawcy to robią. Oboje
uczyli tego samego. Kiedy Mojżesz przekroczył morze Czerwone i zostało utworzone przejście, symbolizuje ono kundalini, która
żeby się wznieść musi przekroczyć obszar void wewnątrz nas. Ci prorocy włożyli tak wiele wysiłku w to, żebyśmy się dowiedzieli
co to za właściwości, które pozwalają nam być w centrum. Ponieważ tylko wtedy nitka kundalini może się podnieść. Właściwie
to nie tylko jedna nić, czasami widziałam u niektórych osób całą wiązkę idącą do góry. Problem w tym, że czasami nie ma
miejsca, żeby się podnieść. Zatrzymuje się na Swadishthanie i następnej czakrze, która jest w centrum. Tam jest błąd. Nie
ważne. W centrum jest nabhi czakra, co oznacza pępek. A zatem jeśli macie blokadę w tym centrum to oczywiście kundalini,
chociaż wznosi się z ogromną siłą nie może się przedostać i tylko jedna lub dwie nitki jakoś się przecisną i otworzą Sahasrarę
wierząc, że jeśli siódma czakra się otworzy, wtedy dostąpimy łaski i połączenie zostanie wzmocnione. A zatem tutaj tkwi
problem, dlatego ci prorocy głosili, żeby prowadzić życie umiarkowane i powściągliwe, tego też nauczali. Spójrzmy teraz co się
stanie jeśli oddalimy się od centrum. Tak jak widzieliśmy to centrum jest naszą podporą. Zobaczmy co się stanie, jeśli będziemy
dążyli do skrajnie lewostronnych lub prawostronnych zachowań. Zwieńczeniem lewego kanału jest kolektywna podświadomość.
Po drugiej stronie, zakończenie kanału prawego to kolektywna nadświadomość. Po tej stronie znajdują się osoby lewostronne
czyli takie, które są ciągle niezadowolone, chytre, złowrogie, które są martwe i które nie chcą się narodzić. Wciąż chcą tylko
torturować ludzi. Są niebezpieczne i mogą was posiąść. Po prawej stronie znajdują się osoby takie jak Hitler, bardzo ambitne,
które umierają z powodu swoich ambicji i tym podobnych rzeczy. Takie osoby istnieją. Czy znajdujemy się po jednej czy po
drugiej stronie, w skrajnych przypadkach kończy się to opętaniem. To bardzo niebezpieczna rzecz. Ostatnio oglądałam program
na BBC, gdzie mówiono o pewnych naukowcach którzy odkryli, że nowotwór jest wywoływany przez białka pewnego typu,
nazwali je proteina 58, proteina 56 lub podobnie. Te cząsteczki atakują nas z pewnych nieznanych obszarów wewnątrz naszego
ciała, które istnieją w nas od momentu naszych narodzin. Czym są te obszary? Właśnie to próbuję powiedzieć od wielu lat, to
jest lewa i prawa strona, te dwa ekstrema. Co się dzieje z nami, kiedy stajemy się prawostronni? To jest strefa, która odpowiada
za nadmierne myślenie, kiedy myślimy o przyszłości. Jeśli ten stan się utrzymuje to stajemy się osobą bardziej zainteresowaną
przyszłością niż chwilą obecną. Centrum to teraźniejszość. Zaczynamy myśleć o przyszłości. Im więcej o niej myślimy, tym
bardziej przemieszczamy się w tę stronę, stając się osobą skromną, prostą. Myśląc, że jesteśmy taką osobą zaczynamy żyć w
celibacie i robić inne bezsensowne rzeczy. Nic nie pomoże życie w celibacie. Wręcz przeciwnie, taka osoba staje się strasznie
oschła i w końcu umiera na atak serca. Dodatkowo, taki człowiek jest tak uparty i wybuchowy, że bez kija lepiej się z nią nie
spotykać. Ciągle złorzeczą. To znaczy są tak nieświadomi innych osób oraz tego, że wpływają na nie, na ich zdrowie. To jest ich
główne zajęcie, złorzeczenie tej lub tamtej osobie. Są bardzo oschłymi ludźmi, mogą na przykład podjąć się pracy społecznej lub
będą ciężko pracować pomagając ubogim myśląc, że ratują biednych robiąc to lub tamto. Jednak gdy ujrzeć ich w innych
okolicznościach, ma się wrażenie, że zaraz wybuchną. Osoby prawostronne mają bardzo zepsutą wątrobę, mają bardzo
gwałtowne usposobienie i ani krzty słodyczy, nie mają w sobie tego magnetyzmu, którym mogliby przyciągać innych ludzi.
Wszyscy wokół uciekają od takich osób, które potrafią tylko zaprzątać ciągle innym głowę mówiąc zrób to, zrób tamto, nie
zrobiłeś tego, co robisz. Takie osoby cierpią na bezsenność i nie pozwalają spać innym. Myślą, że wszyscy powinni pracować
pod ich dyktando. Są osobami bardzo egoistycznymi, tak jak to jest pokazane. To są właśnie cechy osoby prawostronnej.
Wszelkiego rodzaju uproszczone myślenie o religii może was sprowadzić na tą stronę. Takie upraszczanie jest bardzo
niebezpieczne ponieważ nie pozwala objąć rzeczy w sposób całościowy. Dana osoba może być uwięziona lub opętana przez
schematy myślowe, które utrzymują ją w tym ekstremum. Znam pewną panią, dobrze rozpoznawaną w Indiach, która została
uhonorowana za jej prace społeczne. Pierwszy raz zobaczyłam ją na pokładzie samolotu, bez tych wszystkich nagród itp. Miała
duży bagaż i chciała usiąść w pierwszym rzędzie, lecz stewardessa powiedziała: "Przykro mi ale te miejsca są zarezerwowane

dla chorych dzieci, które lecą tym samolotem i nie możemy ich pani odstąpić". Ich matka była na pokładzie, więc ta pani zaczęła
się z nią wykłócać, mówiąc ile dzieci jest leczonych, co ona sobie wyobraża itp. Biegała po pokładzie i samolot nie mógł
wystartować. Przez pół godziny wykłócała się o to miejsce i byłam zdumiona ile wyzwisk pod adresem stewardessy przy tym
użyła. A podobno jest kobietą, która powinna dostać pokojową nagrodę. Nie wiem, ale według mnie nie było nic co by na to
wskazywało tamtego dnia, wszyscy pasażerowie byli bardzo poruszeni jej zachowaniem. To było naprawdę szokujące zobaczyć
tą osobę, tak wybuchową i tak drobiazgową, wykłócającą się o to miejsce, robiącą awanturę o to lub tamto. Dzięki Bogu udało
się ją wyprowadzić i samolot mógł wystartować ale to pokazuje jak tacy ludzie mogą być porywczy i jak mogą nie zdawać sobie
sprawy z obecności innych dlatego trzeba być bardzo ostrożnym w relacjach z nimi. Takie osoby mogą sprawiać wrażenie
spełnionych w życiu, bardzo zadufanych etc. Lecz potrzeba niewiele czasu żeby sobie uzmysłowili, że to wszystko jest iluzją.
Problemy z własnym ego nie prowadzą do niczego innego jak głupoty. Taka osoba może być bardzo głupia i nie zdawać sobie z
tego sprawy ponieważ za każdym razem zapyta "Co w tym złego?" Raz przyszedł do mnie pewien człowiek ze swoją żoną, miała
raptem szesnaście lat a ten pan miał osiemdziesiąt. Oczywiście myślałam, że to jej dziadek więc zapytałam "Czy to twoja
wnuczka?" Mój mąż mnie uszczypnął i powiedział "To jego żona." więc odparłam "Naprawdę? Przepraszam, nie wiedziałam..."
"Co w tym złego? Mogę mieć żonę, która będzie miała dwa lata, czy to coś złego?". "Nic" odpowiedziałam, "tylko ludzie będą się z
ciebie śmiali, tylko tyle". Ludzie robią wiele różnych głupich rzeczy, a potem mówią "Co w tym złego?" To najlepszy sposób, żeby
usprawiedliwiać sobie własną głupotę, dopóki się nie odkryje, że jest się największym głupcem. Ten rodzaj głupoty pochodzi od
ego, które unosi się i otacza całkowicie mózg, tak że nie widać nic innego oprócz czubka własnego nosa. Mój pokój, mój dom,
mój, mój, mój ... Takie osoby nie widzą, że wokół są inni ludzie, że należy im się odrobina uwagi, szacunku, że należy się z nimi
dzielić. Cały czas myślą o sobie i zostają owładnięci przez nadświadomość. Co się dzieję z duchowością u takich ludzi? Czują,
że ich ciało jest tutaj lecz wstają i siadają na drzewie myśląc, że to jest realizacja lub oświecenie. To nic innego jak wpływ
nadświadomości, która spowodowała to przemieszczenie się naszego ciała. Kiedyś gościłam trzech amerykanów z USA, którzy
byli bardzo znanymi osobistościami. Przyjechali mnie odwiedzić i oznajmili "Matko musisz nas nauczyć jednej rzeczy", odparłam
"Jakiej?" "Chcemy latać". Ja na to "Przecież już to robicie." "Nie, chcemy latać za pomocą ESP (postrzeganie pozazmysłowe)"
Powiedziałam "Nie powinniście tego robić bo zostaniecie opętani przez te duchy, a tego byście nie chcieli". "Tak, cokolwiek to
jest, opętanie czy nie, chcemy to mieć i chcemy posiąść tę umiejętność". Zapytałam "Dlaczego?" Odpowiedzieli "Ponieważ
Rosjanie to robią, eksperymentują z ESP. Dlatego my też powinniśmy". Zapytałam "Jeśli oni pójdą do piekła, to wy też
powinniście?" Odparli "Tak, co w tym złego?" "Nic, możecie tam bardzo szybko się dostać, ale jeśli o mnie chodzi to nie mogę
wam pomóc. Nie przyłożę do tego ręki". Zapytałam jeszcze "Kto was do mnie przysłał?" Odrzekli "Patanjali". Jest pewien
człowiek, dziennikarz, którego zwą Patanjali. Zapytałam "Czy to ten Patanjali was przysłał?" "Tak, właśnie on". Zwykł opuszczać
swoje ciało i odwiedzał różne miejsca. Był dziennikarzem więc przez to zawsze pierwszy miał najświeższe wiadomości. Zwykł
wybiegać nagle ze swojego domu. Pewnego dnia, jego żona była bardzo zdziwiona gdy przyniósł do domu piasek i powiedział
"Wiesz gdzie byłem wczoraj? Na plaży w /?/ i przyniosłem stamtąd ci troche piasku". Przestraszyła się. Zwykł się trząść przy
jakiejkolwiek fotografii Jezusa lub przedstawiającej Boga, w ten sposób, więc przyprowadziła go do mnie i powiedziała "Ten
człowiek trzęsie się a ja nie wiem co się dzieje. Może to choroba Parkinsona. Nie rozumiem co się dzieje, znika w środku nocy.
Zamykam wszystkie drzwi na klucz a on i tak się wymyka, nie wiem co robić, to bardzo niepokojące". Powiedział "Czasami idę i
siadam na drzewie." Ja na to "Naprawdę? Jesteś opętany." Odrzekł "Matko, proszę cię zabierz to ode mnie. Nie chcę tego więcej
robić. Nie wiadomo gdzie jutro wyląduję, to może być dowolne miejsce. Nie chcę tego więcej robić, może moje ciało już nie
wróci." To się dzieje z ludźmi, którzy uwalniają duchy. Kiedy to robią danej osobie, wtedy zatrzymują je w sobie. Przykładowo
dzieci, małe dzieci mogą umrzeć we śnie. Jeśli matka jest tu a jej dziecko w Ameryce i chciałaby porozmawiać ze swoją
pociechą za pomocą medium, to jest to bardzo niebezpieczne. Lepiej z nimi nie zaczynać, to niebezpieczne. Znam taką osobę w
Szwajcarii, zrobiła to swemu dziecku przebywającemu w Ameryce i ono zmarło, we śnie. Ze względu na przesunięcie czasowe,
tutaj jest dzień a tam noc. Robiła to za dnia, a jej dziecko spało. Rozmawiała z nim, słyszała jego głos, robiła z nim różne rzeczy
lecz dziecko zmarło. Nigdy nie przestawajcie z ludźmi, którzy wywołują duchy, wszyscy wielcy tego świata o tym przestrzegali.
Ale niektórzy się tym nie przejmują. "Co w tym złego?" Spotykają się z duchami przez ESP. Z rodzicami, którzy nie żyją, z braćmi i
siostrami. Po co skoro umarli, pozwólcie im odejść. Wystarczy, że torturowaliście ich za życia. Dlaczego nie pozwolicie im być
wolnymi? Pozwólcie im odejść i narodzić się na nowo. Ale nas to nie satysfakcjonuje. Nie, musimy z nimi porozmawiać. Musimy
/?/ trzymać się za ręce, wywoływać duchy. Ale wiecie co się z nimi dzieje? Przede wszystkim nie dostają realizacji. Lub jest to
bardzo utrudnione. Nawet jeśli to się uda, nie obywa się bez problemów. Widziałam ludzi, którzy stawali się obłąkani, ponieważ
obcowanie z duchami to nieczysta sprawa. Załóżmy, że wywołaliście mnie, jestem Hinduską, więc teraz będziecie /?/ Musicie
zdawać sobie z tego sprawę, że nie macie kontroli nad osobami, które przychodzą z tych obszarów i jesteście /?/ Mogą was

opętać. Was, waszą rodzinę i jest faktem, że te straszne zjawiska które działaja lub są wywoływane lub które niby wam
pomagają są przywoływane przez ludzi, którzy biorą od was pieniądze. Ale będą potępieni bardziej niż inni. Media i jasnowidzący
używają tych zjawisk do przywoływania różnych guru z Tybetu itp. Nic bardziej mylnego. Żadna zrealizowana dusza nigdy tego
nie zrobi. Nigdy nie wejdzie w inną osobę. Żaden guru nie posiądzie innej osoby, ponieważ zna cenę wolności. Nigdy. To jest
bardzo niezdrowe. Zarówno dla jednej jak i drugiej strony a przecież życie to jest coś pięknego stworzonego przez Boga.
Zostajecie opętani przez te wszystkie rzeczy oraz czarną magię i /?/ Nie wiem jak osoby wykształcone mogą to robić, być może
przez swoją naiwność. Tak sądzę. Ponieważ w Indiach to wszystko co powiedziałam jest znane. Cały ten biznes związany z
materializacją jest dobrze znany. Oczywiście, młodzi ludzie nie są tak dobrze poinformowani jak starsze pokolenia. Ponieważ
jestem osobą starszą, dobrze o tym wiem. Nazywamy to Branumati, Pret Vidya, Smashan Vidya, Bhoot Vidya, są na ten temat
książki. O tym co te rzeczy mogą zrobić. Czarna magia, voodoo i inne tego typu rzeczy, ale możecie o tym nie wiedzieć. Na
przykład składamy ciała zmarłych w kościołach, to bardzo niebezpieczne. Nie wiem kto to powiedział, gdzie to jest napisane w
Biblii. Nie rozumiem, dlaczego powinno się składać ciała zmarłych w kryptach kościelnych. Jeśli chce się mieć kościół do tego
celu, w porządku, niech sobie będzie. Jesteście żywymi ludźmi, dlaczego siadacie ponad tymi kryptami i macie te wszystkie
duchy oraz siły nieczyste nad swoimi głowami? Tylko zrealizowane osoby powinny być grzebane w kościele. W Indiach jest w
zwyczaju palenie ludzi zmarłych za wyjątkiem zrealizowach osób. Ponieważ dusze tych osób nigdy nie próbują nikogo posiąść.
Nigdy nie próbują przeszkadzać, wręcz przeciwnie, pomagają na wiele różnych sposobów. Nie są bytami, które po prostu przyjdą
żeby komplikować nasze życie ale żeby dać nam wsparcie. Czasami można poczuć się lepiej ponieważ ma się wrażenie, że
zabierają od nas naszą odpowiedzialność, Wtedy rzeczywiście można poczuć ulgę. Na początku czujesz się dobrze, odczuwasz
pozytywne sensacje, "Oh, czuję wewnętrzny spokój", ponieważ ktoś inny zamieszkał w twoim domu i używa go a ty jesteś
pozostawiony gdzieś z tyłu. A potem zdarzają się dziwne rzeczy. Tacy ludzie potrafią włożyć sobie do ust ubranie, wyglądają na
bardzo przestraszonych i zmartwionych. Oczywiście przede mną trzęsą się w ten sposób lub zdarzają się inne rzeczy. Jest
jeszcze druga możliwość, jeśli ci ludzie są opętani, to lewostronni mają jeszcze gorzej. Te osoby są bardzo zaangażowane w
sprawy związane z duchami. Lecz są dwa rodzaje spraw z tym związanych, jedne mogą nas zepchnąć w nadświadomość, inne
nawet w podświadomość i może to się stać bardzo łatwo ponieważ to są niespokojne ciała, te duchy a to się dzieje w
podświadomości. Są bardzo przebiegłe i złe. Na przykład kiedy umiera młoda, niezamężna kobieta to będzie chciała niepokoić
mężatki, z zazdrości. Dlatego są pewne zasady postępowania w życiu i dlaczego powinno się unikać tych rzeczy. Weźmy na
przykład psychiatrów. Oni nie zdają sobie sprawy z czym mają do czynienia. Leczą obłąkanych. Wspominałam o Freudzie, tylko
w połowie rozumiał problem ponieważ wiedział o pragnieniach. Nazywał je uwarunkowaniami. Lecz nie wiedział o ego, więc
mówił że jeśli się ich pozbyć wtedy nie ma się już żadnych uwarunkowań. Wtedy jednak znajdziemy się w znanym już stanie "Co
w tym złego?" Zdominowanym przez ego. Następnie w naszym umyśle formuje się inny stan który ma na celu zniszczenie go.
Zaczynamy mówić do siebie "Jesteś nic nie wart, jesteś bezwartościowy" za każdym razem zabijając nasze ego, aż stajemy się
odludkami. Te dwie rzeczy mogą się zdarzyć jeśli ta czakra znajdzie się w ekstremach. Jeśli to centrum znajdzie się albo po
lewej albo po prawej stronie. Co jest w centrum? Ta czakra odpowiada za kreatywność, kreatywność i wiedzę o boskości.
Wiedzę tę dostajemy kiedy otrzymujemy realizację, kiedy czujemy chłodny powiew ducha świętego oraz kiedy wiemy jak
podnieść kundalini u innych. Dodatkowo musimy wiedzieć jak się korygować, musimy mieć wiedzę o tych wszystkich czakrach
oraz znaleźć wszystkie istotne pytania, które krążą w naszym umyśle. To musi się stać. Ta realizacja musi się dokonać
ponieważ to jest nasze prawo, które zostało nam dane. Teraz jesteście ludźmi lecz musicie stać się nadludźmi. Ja nie robię nic,
oprócz jak już wspomniałam, /?/ Lecz jeśli znajdujecie się zbytnio po lewej lub po prawej stronie to jest to ciężkie do
zrealizowania. Pewne rzeczy dostajecie niejako na kredyt. A zatem należy zrozumieć, że lepiej jest być w centrum. Nie podążać
w stronę ekstremów. Po co? Co przez to osiągniecie? Czy przybliżycie się do swojego ducha? Czy staniecie się sobą? Dla
zabawy? Po co chodzicie do tych strasznych ludzi? Oni was wpędzą w takie ekstrema, że być może nie będziecie w stanie z nich
wrócić. Jeden londyński lekarz, którego znam osobiście, przyszedł do mnie i powiedział "Straciłem wszystkich pacjentów
ponieważ mam depresję i nie mogę pracować. Nie wiem co się ze mną dzieje, mam straszną depresję. Straciłem zapał do pracy.
Nic nie czuję i czuję się wypalony. Za każdym razem kiedy siadam do pracy dopada mnie depresja. Jestem bardzo zmęczony."
Zapytałam go "Czy miałeś jakieś tantryczne doświadczenia lub odwiedzałeś tego typu osoby?" "Nigdy, ale mój dziadek się tym
zajmował. Zwykł zajmować się czarną magią" A teraz jego wnuk cierpi z tego powodu. Później został wyleczony. Mamy tutaj
jednego Australijczyka który był lekarzem. Jego babka miała w zwyczaju zabierać go na cmentarz w dzieciństwie. Pamięta to
doskonale i po jakimś czasie stał się tak przygnębiony, że stracił pracę, to znaczy nie mógł pracować. Zwykł miewać bóle głowy i
zdarzały się różne rzeczy. Dostawał kurczy rąk. Wyleczyłam go lecz zabrało to trochę czasu ponieważ te wszystkie wspomnienia
z dzieciństwa oraz duchy były w nim głęboko zakorzenione. A zatem należy zrozumieć i trzymać się z dala od zmarłych. Należy

być w teraźniejszości a nie z nieboszczykami. Ktokolwiek umiera, jego czas się kończy. Czy zaobserwowaliście ciekawą rzeczy u
małp? Jeśli mała małpa umiera to przed jej śmiercią jej matka będzie krzyczeć i robić różnego rodzaju rzeczy. Jednak po jej
śmierci odchodzi. Podobnie jest z psami oraz innymi zwierzętami, nie są więcej zaaferowane ponieważ wiedzą, że dane zwierzę
odeszło. Dlatego jeśli dana osoba umrze, myślimy o Bogu śpiewamy pieśni itp, ale nie pozwalajmy sobie na zbyt wiele.
Zapomnieliśmy o tych wszystkich rzeczach i o tym jaką rolę odgrywają czasami w naszym życiu zmarli. Często jest to posunięte
do tego stopnia, że większość z nas nie robi nic innego oprócz życia przeszłością. Żyją przeszłością i widzą różnego rodzaju
duchy lub inne rzeczy. Niektórzy z nich widzieli moją przeszłość i zaczynali się trząść w taki lub taki sposób. Nie mogli usiedzieć
w miejscu, ciągle się trzęśli w taki lub inny sposób. Nie mieli kontroli nad swoim ciałem. A zatem trzeba zrozumieć, że te
zjawiska są bardzo niebezpieczne dla ludzi. Jesteśmy ludźmi a nie martwymi istotami. Ale najgorsze jest to, że ci którzy się
zajmują tymi rzeczami są narażeni na atak białek, które lekarze zdefiniowali, a które są niczym innym tylko złymi duchami.
Nazywają je białkami z niewiedzy. To są złe duchy, nowotwory są powodowane przez atak złych duchów. Nie spotkałam się z
ani jednym przypadkiem, który wyleczyłam, a wyleczyłam wielu, gdzie nie byłoby ingerencji duchów. Kiedy otrzymujecie
realizację to zaczynacie odczuwać blokady tutaj i tutaj, to są dwie Swadishthany które zostały opisane. Połóżcie teraz ręce w ten
sposób, dostaniecie realizację podczas mojego wykładu. Postawcie obie stopy prosto na ziemi w ten sposób. Mówiłam wam o
tym, że jeśli położycie ręce w ten sposób, to odczujecie na nich chłodny powiew. W porządku? Ale kiedy otrzymaliście już
realizację i zbliżycie dłonie do kogoś żeby to przetestować, dostajecie sygnał tutaj. To oznacza nieuprawnione użycie boskiej
mocy. Może to być podświadomość, nadświadomość. Różne osoby mogą mieć blokadę w tym miejscu kiedy zaczynamy pracę
nad umysłem. Umysł jest manifestacją superego, ta niebieska część reprezentuje umysł i kiedy spotykamy się z osobą lub sami
mieliśmy do czynienia z czarną magią, wtedy blokujemy sobie lewy Swadishthan. Kiedy to się dzieje, należy sobie powiedzieć, że
wierzymy w boską moc. W moc, która w nas działa i która jest nazywana Nirmala Vidya. Nirmala znaczy - czysta. Czysta wiedza
odnośnie techniki jak pobudzić naszą kundalini. Kiedy to wypowiemy, ta czakra się oczyszcza i duchy odchodzą. Wiele osób,
które mnie odwiedziły było szalonych, pytali "Jak przez obudzenie kundalini można wyleczyć ludzi z obłąkania?" Co z tym
robiłam? Nic, po prostu budziłam w nich kundalini. Kiedy to się dzieje i kiedy kundalini osiągnie to centrum, które jest drugą
znajdującą się w nas czakrą, wtedy następuje oświecenie. Bóstwo które tam rezyduje jest obudzone i dzięki temu światłu
ciemność, która się w nas znajduje po prostu znika. Epilepsja może zostać wyleczona. Jeśli ktoś cierpi na epilepsję to istnieje
bardzo prosta metoda na wyleczenie tej osoby. Bardzo prosta. Następnym razem opowiem wam jak wyleczyć taką osobę.
Sahaja yoga jest spontaniczną metodą dzięki której leczy się ludzi, jest to produkt uboczny budzenia kundalini. To nie jest tak, że
przychodzę tutaj jako lekarz i mam zamiar powiedzieć: "Dajcie mi 10 dolarów za wizytę". To nie tak. Po prostu w trakcie kiedy
kundalini się budzi zostajecie wyleczeni. Otrzymujecie zdrowie ponieważ kundalini przechodząc przez dane centrum uzdrawia
również związane z nim fizyczne dolegliwości. A kiedy to się dzieje wasze zdrowie również się polepsza. Lecz trzeba jeszcze
wziąć inne rzeczy pod uwagę. Stronę emocjonalną, jak również psychiczną lecz ponad wszystko duchową. Te wszystkie aspekty
zostają oświecone kiedy kundalini zostaje obudzona. Pierwszą rzeczą, którą można zaobserwować jest polepszenie się stanu
zdrowia. Choroby jak paraliż, nowotwór, cukrzyca. Cukrzyca jest uleczalna przez sahaja yogę. Muszę wam wytłumaczyć jak to
się dzieje. Cukrzycy to ludzie którzy za dużo myślą. W tym przypadku to centrum musi pracować bardzo ciężko i nie może w
należytym stopniu obsłużyć trzustki, która znajduje się po lewej stronie. Przez to ta strona jest sparaliżowana a prawa strona
pracuje bardzo ciężko. A zatem jak wyleczyć cukrzycę. Jedynym sposobem, jeśli jesteście zrealizowaną osobą, jest dawanie
wibracji trzustce co spowoduje zbalansowanie danej osoby. Jeśli uda się wam to zrobić dana osoba pozbywa się cukrzycy na
zawsze. Artretyzm też może zostać wyleczony, ale teraz muszę wam powiedzieć o śledzionie. Jest to bardzo ważny organ i
myślę, że każdy powinien zrozumieć jej funkcję. Nawet nie wiemy jak ważna jest dla nas śledziona. Jest jak szybkościomierz.
Mierzy naszą codzienną prędkość. Sposób życia w dzisiejszych czasach jest naprawdę bardzo szybki. Mówimy szybko,
chodzimy szybko, Jesteśmy bardzo dynamiczni. Dzieje się tak kiedy nasza śledziona wariuje. Jak to się dzieje? Bardzo prosto.
Śledziona jest po to aby produkować nowe krwinki, czerwone krwinki żeby walczyć z nadzwyczajnymi sytuacjami, przez które
przechodzimy. Przykładowo, kiedy coś jemy to jest to sytuacja w której potrzebujemy więcej czerwonych krwinek. A zatem
śledziona zaczyna je produkować. W tym samym czasie oglądamy wiadomości i słyszymy jakieś straszne wiadomości, to
następna wyjątkowa sytuacja. Za chwilę musimy biec na spotkanie, kolejna wyjątkowa okoliczność. Biedna śledziona jest
zupełnie wykończona. Nie wie kiedy produkować jakie krwinki. Nie wie co robić ponieważ nagle ma trzy, cztery rzeczy na raz do
zrobienia - jesz śniadanie, wchodzisz do samochodu, jesz śniadanie, rozmawiasz z kimś. Ktoś inny mówi "Wsiadaj". To wszystko
dzieje się równocześnie. Biedna śledziona nie wie co robić. Zaczyna szwankować i nagle przychodzi atak choroby, która objawia
się jako nowotwór krwi. Jest on wynikiem szybkiego trybu życia. A zatem trzeba być bardzo wyrozumiałym dla swojej śledziony.
Mówię wam to jako Matka. Znam te problemy. Leczyliśmy tę chorobę, jest bardzo poważna i kiedy już zaatakuje, współczesna

medycyna daje pacjentom kilka dni. Wyleczyliśmy wiele przypadków raka krwi gdzie nie dawano żadnych szans. To wszystko co
współczesna medycyna może dać, diagnozę. Po ośmiu dniach lub miesiącu, jak już dostanie się certyfikat z rozpoznaniem
choroby, wtedy się umiera. Lecz w sahaja yodze można spróbować się leczyć. Niektórzy zostali wyleczenie i kiedy poszli do
lekarza ten powiedział "Oh, to rzeczywiście niewiarygodne lecz nie wierzę, że to przez sahaja yogę." Nawet jeśli lekarz
wyzdrowieje, mówi się "Oh, ten lekarz ma coś z głową. Mówi o tych dziwnych rzeczach, jak to możliwe?" Tutaj mamy jedną
osobę, która miała umrzeć w ciągu ośmiu dni a żyje i jest zdrowa od około dwóch lat. Współczesna medycyna nie chce
zaakceptować tych rzeczy, ponieważ to wystawia na próbę ich wiedzę. Ale ja nie mam zamiaru ich zastępować, ani odbierać
pacjentów. Nie jestem tutaj po to aby leczyć ludzi. Tylko poszukiwacze, którzy przychodzą do mnie po realizację i dostają
błogosławieństwo. Z bożej łaski obdarzeni są dobrym zdrowiem, zostają wyleczeni ponieważ są poszukiwaczami. Są ludźmi
Boga i mają stać się prorokami. A kiedy tak się stanie muszą nawrócić innych na tą samą drogę i zrobić z nich proroków. Zostało
to wyjaśnione przez Wiliama Blake'a jakieś sto lat temu. Opisał te wszystkie rzeczy w swej książce zatytułowanej Milton.
Będziecie zaskoczeni. Wspiął się na wyżyny proroctwa i był takim wizjonerem, że nawet opisał miejsce w którym mieszkałam,
Surrey Hills. Pierwsze światła zostaną zapalone w Surrey Hills. Przewidział także gdzie będzie się znajdował nasz aśram, wśród
ruin. Ponieważ nie mieliśmy pieniędzy kupiliśmy podupadły dom. Fundamenty będą położone w Lambeth Way i proszę, nasz
aśram przeniósł się do Lambeth Way i oto jest /?/ Samo Lambeth Way, powiadał stanie się drugą Jerozolimą. Wyobraźcie sobie
osobę żyjącą sto lat temu i potrafiącą to wszystko przewidzieć. Był prorokiem i opisał wszystko co widział ale ludzie nie są na to
wyczuleni. Byłam na wystawie znanego artysty i byłam zdumiona. Goście podziwiali w jaki sposób namalował nagie kobiety w
piekle. Byliście tam? To tak jakby iść na wystawę kwiatów i podnosić otaczający je brud i kurz. Czy tak należy podziwiać piękno?
Podziwiajcie piękno i myślcie o nim, wtedy sami się nim staniecie. Do czego są wam potrzebne te wszystkie brzydkie rzeczy w
życiu? Dlaczego nie pożądać czegoś co jest piękne czyli swojego ducha. Ta druga czakra o której wspomniałam, jest
odpowiedzialna za ograniczone podejście do naszej religii w sensie naszego fundamentu. Nie w takim sensie w jakim ją
rozumiemy. Ponieważ te wszystkie religie są jak kwiaty na jednym drzewie. Zostały zerwane przez ludzi, którzy roszczą sobie do
nich prawo mówiąc "To moje, to moje!" i sprawili, że te kwiaty stały się brzydkie i zwiędłe. Cały wysiłek powinien być włożony w
to, żeby stać się duchem. Jeśli tak nie jest to nie jest to dzieło Boga. Jego dziełem jest obudzenie w nas energii kundalini. To
żywy proces ponieważ jeśli On jest żywym Bogiem to jego uczynki też muszą być żywe. To On przeistacza mały kwiat w owoc,
coś czego my ludzie nie potrafimy uczynić. Na tej samej zasadzie nie możemy obudzić kundalini ale można to zrobić kiedy się
jest w sahaja yodze. Zobaczycie na własne oczy tą energię wschodzącą tutaj oraz wasz ponowny chrzest. Wiele osób o tym
pisało, ludzie /?/ jak Kalidasa wyraźnie to powiedzieli. Mieliśmy wielkiego poetę Kalidasa, który opisał sahaja yogę jakieś trzysta,
czterysta lat temu. A także Adi Shankaracharya, który wyraźnie mówił o tych rzeczach o których teraz wam wspominam. Lecz
była to wiedza zarezerwowana dla kilkoro wybranych osób. Kriszna przekazywał ją Arjunie. Chrystus uświadamiał masy i został
ukrzyżowany ponieważ ludzie nie potrafili go zrozumieć, tego o czym opowiadał. Co było w tym takiego, żeby go ukrzyżować?
Nie został rozpoznany. Mojżesz - jak wielu go zrozumiało? Abraham - jak wielu ludzi rozpoznało w nim proroka? Nie byli
rozumiani, ich nauka nie była doceniona. Tu leży problem i należy to zrozumieć. /?/ Teraz nadszedł czas. Żeby rozpoznać, żeby
zrozumieć. Zrozumieć, że jest się duchem - nie tym ciałem, umysłem ani ego - tylko duchem. I nie należy wierzyć w to co mówią
tak zwani Guru. Ci, którzy nie dają realizacji duchowej nie są żadnymi Guru. Należy zrozumieć, że to jest właśnie obowiązkiem
Guru. Przedwieczny mistrz, który naucza żeby być w centrum, który w imię religii wspomina o tych wszystkich rzeczach, które
powinny być wypełnione. Wszyscy prorocy mówili to samo. Ja nie mówię podobnych rzeczy ponieważ wiem co powinnam
zrobić w obecnej sytuacji. Pewien lekarz z Londynu był alkoholikiem i przyszedł się ze mną zobaczyć. Dostał realizację i
następnego dnia skończył z nałogiem. Powiedział potem: "Teraz cieszę się życiem. Nie jestem nim znudzony, nawet nie
pamiętam tych sytuacji kiedy tak było." Ale pewnego razu pojechał do Niemiec i po dwóch czy trzech miesiącach stwierdził, że
napiłby się kieliszek wina, żeby spróbować jak smakuje. Zamówił więc wino i kiedy się napił poczuł, że zbiera mu się na wymioty.
Stwierdził, że pachniało jak /?/ włożone/a do wody. Nigdy wcześniej nie czuł takiego zapachu i zebrało mu się na wymioty. To
było bardzo /?/ To co się naprawdę stało wynika z faktu, iż w momencie kiedy stajemy się oświeceni, wtedy nikt nie musi nam
mówić: nie kradnij, nie mów nieprzyzwoitych rzeczy nie rób tego lub tamtego. Tak jak moja córka, która ma dwójkę dzieci a
zatem moje dwie wnuczki, które doświadczyły realizacji i jedna z nich przyszła do mnie i rzekła "Babciu, czytałaś tą głupią
książkę o nauce moralności?" Odparłam "Nie, dlaczego pytasz?" "To dziwne nie sądzisz? Jest tam napisane, żeby nie kłamać, nie
kraść ale po co ktoś miałby mówić nieprawdę? Po co uczą nas tych wszystkich rzeczy, nie podoba mi się to." A zatem nawet
moja wnuczka stwierdziła "Oh, co za głupi ludzie, jak mogą nas uczyć takich rzeczy, po co mielibyśmy to robić?" Z jej strony nie
ma takiej pokusy. Nie ma potrzeby mówić o tych rzeczach jeśli kundalini jest obudzona. Wasza dharma jest obecna, wasze
przekonania są ugruntowane. Tak samo jak fakt, że jesteśmy ludźmi powoduje, że niechętnie przejdziemy brudną ulicą.

Będziemy się czuć strasznie, będziemy zatykać nos ponieważ będziemy czuć brzydkie zapachy Ale jeśli weźmiemy konia,
przespaceruje się tą ulicą bez problemu, nie będzie czuł tego co my. Na tej samej zasadzie jeśli nasza świadomość zostaje
oświecona wtedy wszystko co jest grzeszne jest przez nas odrzucane. Po prostu nie podoba się nam. Podobnie wszystko co
oddala nas od spraw związanych z duchowością. Ponieważ wtedy tracimy wibracje. Następne centrum jest także bardzo ważne,
odpowiada za nasz dobrobyt. Nazywa się nabhi. O tej czakrze opowiem wam następnym razem ponieważ dziś przekazałam
wam dosyć dużo informacji. Ponadto chciałabym odpowiedzieć jeszcze na wasze pytania ale w przeciwieństwie do ostatniego
razu, nich nie zadaje pytań tylko jedna osoba. Jedna osoba powinna zadać jedno, przemyślane pytanie ponieważ jesteście
poszukiwaczami, nie traćcie czasu swojego oraz innych, w porządku? Bardzo dziękuję.
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Małżeństwa Sahaja i Pudża Gruha Lakshmi 7 kwietnia 1981, Sydney, Australia
Dzisiaj jest dzień rocznicy [Mojego] ślubu, i pozwoliłam im to uczcić, ponieważ małżeństwo jest bardzo ważne w Sahaja Jodze.
To jest jedna z najważniejszych rzeczy dla Sahaja Jogi, żebyście zawarli małżeństwo. Po pierwsze, małżeństwo zawsze daje
wam równowagę zrozumienia, jeśli macie właściwe poglądy na małżeństwo. Jeśli macie dziwne pomysły i bierzecie ślub tylko
dla zabawy, i nie rozumiecie wartości małżeństwa, to jest tylko żart, to nie jest małżeństwo. Ale w Sahaja Jodze naprawdę
rozumiecie wartość małżeństwa, co ono oznacza. Zatem, tak się szczęśliwie składa, że dziś będziemy mieć kilka ślubów w
Sahaja Jodze, podczas których zobaczycie, jak staramy się przestrzegać boskich praw małżeństwa, i brać ślub zgodnie z tymi
prawami. Stwierdzam, że tutaj w Australii, jak również w innych krajach małżeństwo utraciło swoją świętość. Ludzie nie
rozumieją, że grzesząc przeciwko małżeństwu, popełniają tak wielkie grzechy, że wiele pokoleń będzie musiało z tego powodu
cierpieć. Trzeba zrozumieć, że wierność jest podstawą małżeństwa. Jeśli nie ma wierności, małżeństwo nie ma żadnego
znaczenia. Jeśli nie jesteś w stanie być "fidel" (wierny), to znaczy, że jeszcze nie jesteś człowiekiem. Człowiek musi być "fidelite"
(wiernością). W małżeństwie potwierdzamy, że teraz problem jest już za nami, że skończyliśmy z wybieraniem, i teraz
zamierzamy się ustatkować z jedną osobą. I to dzielenie życia, nawet w najbardziej prywatnych dziedzinach, ma miejsce tylko z
jedną osobą. Musicie więc być bardzo zharmonizowani z tą osobą, musicie całkowicie się rozumieć i być lojalni wobec siebie,
trzeba to rozwinąć. A więc małżeństwo istnieje dla reprodukcji gatunku, jak to mówią. Skoro jesteście innym gatunkiem,
jesteście Sahaja Joginami - to jest nowa świadomość - małżeństwa pomiędzy wami wydadzą na świat dzieci wysokiego kalibru.
Są wielcy święci, którzy bardzo chcą narodzić się na tej Ziemi, i jeśli znajdą parę dobrych Sahaja joginów, którzy się kochają,
którzy dobrze się rozwijają w Sahaja Jodze, którzy są oddani Sahaja Jodze, oni z pewnością będą się rodzić przez was na tej
Ziemi. Zatem to jest bardzo ważne i naglące w tych czasach, żeby rozumieć wartość, wartość małżeństwa w Sahaja Jodze.
Również przedtem zawierano tak wiele małżeństw, ale jaką one mają ważność albo jaka jest wiarygodność tych małżeństw,
kiedy osoba dająca im ślub w imieniu Boga, nie jest Duszą Zrealizowaną? On musi być Duszą Zrealizowaną, żeby dawać im ślub.
On nie jest w ogóle upoważniony, żeby dawać ślub w imieniu Boga. W porządku, rejestracja w urzędzie to zupełnie inna rzecz
dlatego, że oni nie udzielają ślubu w imieniu Boga, oni dają ślub w imieniu państwa. Ale jeśli masz dawać ślub w imieniu Boga,
musisz być Duszą Zrealizowaną, żeby to robić. I powinno się rozumieć każdą cząstkę ceremonii ślubnej, tego co robicie, i
dlaczego to robicie. Istnieją pewne przyrzeczenia, które trzeba złożyć. Ten rodzaj ceremonii ślubnej zapożyczyliśmy z bardzo
starego systemu, i zmieniliśmy go znacznie dostosowując do Sahaja Jogi, starając się wykorzystać wszystko, także pewne
ceremonie, które odbywają się w kościołach i innych religiach, ale głównie opiera się on na Kundalini. A więc składamy obietnicę
ogniowi, w tym małżeństwie, składa się przyrzeczenie ogniowi; dlatego że ogień jest tym, który pali wszystko to, co jest brzydkie.
A Kundalini pod tym względem także jest jak ogień, bo to jedyna energia, która się wznosi. Widzicie, tak jak ogień idzie do góry,
tak Kundalini również się wznosi. Oto dlaczego porównuje się ją do ognia. Ale ogień jest energią, która mieści się w żołądku,
która jest dharmą, która jest religią. A religią Sahaja joginów jest trzymanie się centrum, nie wchodzenie w ekstrema. A gdy się
pobierają, dzięki swojej wiedzy o Sahaja Jodze podciągają się wzajemnie w kierunku centrum, i cieszą się sobą, teraźniejszością,
chwilą teraźniejszą i teraźniejszością samą w sobie. Małżeństwa w Sahaja Jodze mogą być naprawdę fantastyczne jeśli Sahaja
jogini, którzy się pobierają, są rozważni, są jednakowo zrównoważeni. nie krytykują się wzajemnie, i nie starają się dominować.
Może być tak, że Sahaja jogin bierze ślub, stopniowo podnosi poziom drugiego Sahaja jogina. Jest również możliwe, że może się
pogorszyć, jeśli drugi jogin jest silniejszy lub tak negatywny, że może pogorszyć drugą osobę. Poprawienie się czy pogorszenie
zależy od waszej jakości. Więc małżeństwo jest wielkim błogosławieństwem w Sahaja Jodze, ponieważ wszystkie bóstwa i
wszystkie anioły obserwują te małżeństwa, i dopilnują, żeby te małżeństwa były udane. Widzicie, ale jeśli upieracie się, żeby były
nieudane, bo wciąż macie ten sam rodzaj świadomości, jaką mieliście wcześniej, i nadal chcecie robić to samo, to może się nie
udać; jak u zwierząt. Jeśli mieszka się ze zwierzętami, to nawet istoty ludzkie mogą upodobnić się do zwierząt. Więc Sahaja
jogini muszą wiedzieć, że ich świadomość się zmieniła, są innymi ludźmi, muszą mieszkać z Sahaja joginami i z innymi ludźmi,
którzy jeszcze nie są zrealizowani. Mogą z nimi rozmawiać, ale muszą wiedzieć, że Sahaja jogini są na całkiem innym poziomie
świadomości. Jeśli to sobie uświadomią, jeśli zrozumieją tę prostą rzecz, że ich świadomość jest całkiem inna, znacznie lepiej
dopasują się w małżeństwie. W Sahaja Jodze nie ma rozwodów. Nie myślimy o czymś takim, jak rozwód, ale niczego się nie
wymusza. To znaczy, jeśli nie uda im się żyć razem, to szkoda, jak dotąd nie mieliśmy żadnych rozwodów. Ale ponieważ ludzie

przychodzą z różnego rodzaju kultur, istnieje możliwość, że zechcą się oficjalnie rozwieść. Ale w Sahaja Jodze nie ma czegoś
takiego jak rozwód, ale nikogo się do niczego nie zmusza. Trzeba starać się rozumieć małżeństwo, że jest ono po to, żeby się
nim cieszyć. Jeśli nie możesz poczuć radości, nie możesz cieszyć się małżeństwem, wtedy to nie ma sensu. W Sahaja Jodze ma
być tak, że ludzie cieszą się swoimi małżeństwami, i że żyją razem dobrze i szczęśliwie. Odpowiedzialność za to spoczywa na
obojgu Sahaja joginach. Powiedzmy, w Moim przypadku, moim własnym... Mój mąż nie był Duszą Zrealizowaną, ani nie rozumiał
Realizacji, nie był też poszukiwaczem. Mimo tego wszystkiego... Chciałby teraz przyjść do mnie, żeby usiąść Mi na kolanach! I
widzicie, pomimo tego wszystkiego, nie denerwowałam się ani nic takiego, i nie wywierałam na niego presji. Nie wywierałam
presji na nikogo. Powiedziałam: "Stopniowo, on będzie w stanie zobaczyć to wyraźnie". Zatem nawet jeśli osoba, ta druga osoba
nie jest Duszą Zrealizowaną, można sobie świetnie z tym poradzić, i można bardzo szczęśliwie żyć. Ale gdy oboje ci ludzie są
zrealizowani, wtedy jest o wiele lepiej i trzeba się tym cieszyć. Ale zainteresowanie powinno dotyczyć Sahaja Jogi. Jeśli macie
inne zainteresowania, wtedy mogą być problemy, ponieważ Sahaja jogin nie będzie tolerował, żeby jego żona ani Sahaja joginka
nie będzie tolerowała, żeby jej mąż tracił energię na bezsensowne rzeczy. I powstanie nowy rodzaj konfliktu pomiędzy Sahaja
Yogą a Sahaja joginami i Sahaja joginkami. A więc to nigdy nie powinno być przedmiotem konfliktu, bo mamy teraz tak wiele
sposobów i metod, żeby dowiedzieć się, co jest z nami nie tak. I jeśli coś z nami jest nie w porządku, powinniśmy starać się
stawić temu czoła i wyczyścić to. Nie powinniśmy czyścić czakr sobie nawzajem, ale swoje własne. Właściwie, nie poświęcamy
sobie uwagi, zaczynamy zwracać uwagę na innych. Co więcej, muszę powiedzieć, że małżeństwa w Sahaja Jodze będą
najbardziej udane – powinny być. One ponownie reaktywują instytucję małżeństwa na bardzo mocnych podstawach. Nie ma co
do tego wątpliwości. A ci, którzy pobiorą się w Sahaja Jodze będą naprawdę niezwykle szczęśliwymi parami. Ale negatywność
będzie ich atakować od razu po ślubie, ponieważ to nie jest nic przyjemnego dla tych negatywnych mocy, widzieć, że ludzie są
szczęśliwi w małżeństwie. Będą więc próbować wszystkiego, żeby ściągnąć najrozmaitsze problemy, i najrozmaitsze
komplikacje na początku, żeby tylko spowodować rozpad tych małżeństw. A kiedy zaczniecie ułatwiać im zadanie, będziecie
także odbierać sobie szansę sprowadzenia do siebie wartościowych Zrealizowanych Dusz, bo one nie zaakceptują takiej
sytuacji. Nie jest również dobrze, jeśli od samego początku się kłócicie, bo wtedy wasza ocena u nich spada. Zatem musicie być
cierpliwi, delikatni i dobrzy dla siebie nawzajem, żeby stworzyć klimat sprzyjający zaproszeniu tych Wielkich Dusz do przybycia
na tę Ziemię. Jeśli zaś tak się nie stanie, wtedy one będą czekać, nie będą się inkarnować, bo nie chcą mieć rodziców, którzy się
kłócą, którzy walczą ze sobą, są podejrzliwi, którzy dokuczają sobie nawzajem. A więc, trzeba wiedzieć, że małżeństwo w Sahaja
Jodze ma ściśle określoną przyczynę. To nie jest tak, że pobieracie się, bo to jest modne; zawieracie ślub, bo chcecie mieć
dzieci, które są Duszami Zrealizowanymi, żeby one zeszły na tę Ziemię. Damy im miejsce, rodziców, żeby tak się stało. I jeśli nie
rozumiecie znaczenia tego małżeństwa, to lepiej, żebyście się nie pobierali w Sahaja Jodze. Lepiej będzie oszczędzić Sahaja
Jogę. W tym wszystkim jest tylko jeden haczyk, to, że jesteście wszyscy zrodzeni z tej samej Matki, więc w pewnym sensie
wszyscy jesteście braćmi i siostrami. Kiedy więc macie się pobierać, ta sprawa robi się trochę dziwna, no bo jak brat może
ożenić się z siostrą? Zatem, można to ująć tak, że Ja bym powiedziała, iż byłoby lepiej, żebyście nie pobierali się w tej samej
społeczności, ale bierzcie śluby z osobami skądś indziej. Sahaja jogini z Sydney powinni się żenić z joginami przynajmniej z
Melbourne. Powinna istnieć jakaś odległość, tak żeby to nie było jak bracia i siostry, tak byłoby lepiej. Ale widywałam, że w takich
małżeństwach bywa więcej konfliktów, bo ciągle trzymali się idei, że oni są z Melbourne a ci drudzy (jak to się nazywa?) – z
Sydney. (Nie mogę im tego powiedzieć) – Sydney. Ale czy pochodzą z Sydney czy Melbourne, to nie powinno być źródłem
konfliktu. Bo jak tylko zaczną się kłócić mówią: "Och, ty z Melbourne, wiem jacy wy jesteście". A ona powie: "Ty z Sydney, jesteś
taki". I od razu tacy się stajecie, i zaczynacie się o to kłócić. Musisz więc wiedzieć, że nie jesteś z Sydney ani z Melbourne, jesteś
tylko i wyłącznie Sahaja joginem. A Sahaja jogin nie ma kasty, środowiska ani żadnej rasy, ani żadnej religii, ani przynależności
do jakiegoś narodu. Z któregokolwiek narodu pochodzisz, jesteś Sahaja joginem, jesteś istotą uniwersalną – jesteś. Czujecie
wibracje każdego, kto tu siedzi, niezależnie czy on jest z Hawajów czy z Ameryki, to nie ma znaczenia. Zatem, skoro wyczuwasz
każdego, to oznacza, że nie należysz już do żadnego środowiska ani żadnego kraju, jesteś istotą uniwersalną. I to właśnie
powinniśmy zrobić, powinniśmy stworzyć więcej istot uniwersalnych. I aby to przyśpieszyć, chcemy sprowadzić te wielkie dusze
na tę Ziemię, więc to jest bardzo ważna praca. Oni powinni być na tej Ziemi, dlatego że są wspaniałymi kanałami dla boskiej
pracy. Gdy zaczną schodzić na tę Ziemię, ci prawdziwi, wszystko się przyśpieszy, to będzie taki wielki – nie macie pojęcia, to
będzie taki wielki nagły wybuch Sahaja Jogi. Będziecie zdumieni, o ile szybciej to może rosnąć z pomocą tych ludzi, którzy
nadejdą. I powinniśmy starać się tak wszystko przygotować, żebyśmy otrzymali prawdziwe błogosławieństwo tych ludzi, to, że
przybędą na tę Ziemię. To bardzo ważne. Więc prosiłabym, abyście myśleli o małżeństwie pod nowym kątem i z innymi
poglądami, poprzez które naprawdę zrozumiecie wartość, znaczenie tych małżeństw. Wtedy stworzycie udane małżeństwo, a
nie fiasko albo jakiś nonsens. To jest taki wielki grzech, dlatego że pobieracie się w obliczu Zrealizowanych Dusz. Zatem nie ma

mowy o takim sobie byciu w związku małżeńskim, tak jak inni ludzie się pobierają i przyczepiają sobie do samochodu tabliczkę
"Nowożeńcy" – i jadą prosto, prosto do rozwodu. W Sahaja Jodze nie może być czegoś takiego – to poważna sprawa. Jeśli nie
myślisz o tym dość serio, lepiej nie zawieraj małżeństwa. Jeśli ma się oczekiwania co do małżeństwa, lepiej go nie zawierać.
Lepiej nie zawierać małżeństwa. Nikt nie będzie was zmuszał do małżeństwa. Powiedz tylko: "Nie, w żadnym razie. Nie
zamierzam". Ale jeśli zamierzacie nadal tak się zachowywać, to naprawdę będziecie szkodzić Sahaja Yodze w najgorszy
możliwy sposób. To jest tak, jakby wbijać Sahaja Jodze nóż w plecy. Więc nie ma potrzeby, żebyście się pobierali, w przypadku,
gdybyście tego nie chcieli. Jednakże, byłoby lepiej, żeby było wiele par małżeńskich, które mogą począć dzieci i którym rodziliby
się ci wielcy ludzie. Ale jeśli myślisz, że w całym tym dobieraniu i wszystkim innym chodzi o te wszystkie stare koncepcje życia w
małżeństwie, to lepiej, żebyście się nie pobierali. To jest nowe niebiańskie małżeństwo, do którego powinniście być
przygotowani, żeby przyjąć piękno i błogosławieństwa, a także – największe z największych – ostateczne tego znaczenie. Mam
nadzieję, że zrozumiecie, iż Sahaja Joga kładzie nacisk na małżeństwa, i że nie uznajemy żadnej ascezy, ucieczki od życia
rodzinnego. Wierzymy, że życie rodzinne jest najważniejszą rzeczą. Musimy to dobrze ugruntować na tej Ziemi, i dopilnować,
żeby w tych pięknych gniazdach boskiej miłości rodziły się Wielkie Dusze, musimy to kontynuować. Nie ma ucieczki od tego,
żeby mieć szczęśliwe małżeństwo. I życzę wam, wam wszystkim, żebyście mieli bardzo dobre, szczęśliwe życie małżeńskie. A
tym, którzy nie są w związku małżeńskim, życzę, żeby również mieli [w przyszłości] bardzo szczęśliwe życie małżeńskie. Ja
jestem mężatką, myślę, że dziś jest już 36–ta rocznica, Mojego ślubu. Tyle lat minęło, ale ciągle czuję się jak panna młoda z
Moim mężem, ponieważ byliśmy rzeczywiście bardzo mądrymi ludźmi żyjąc w ten sposób. Oczywiście, że są lepsze i gorsze
chwile, ale w końcu każdy całkiem inaczej czuje całą tę sprawę. On przysłał dzisiaj bardzo piękny list, dziękuję wam za okazaną
Mi życzliwość, i całą życzliwość okazaną jemu. A więc powinniśmy mieć pudżę: dzisiaj czcicie Mnie jako Gruha Lakszmi. Jako
Gruha Lakszmi w was samych i również ważne jest, żebyście czcili Mnie jako Gruha Lakszmi, ponieważ wszyscy macie problem
ze swoją Gruha Lakszmi. Czyli z lewym Nabhi. Mam więc nadzieję, że się to dla was wypracuje, i zaczniemy teraz puję. Po tej
krótkiej pudży, którą celebrujemy, zaczniemy havan poświęcony Devi, bo nie udało nam się tego zrobić do tej pory, a to jest
bardzo ważne. Musimy sobie z tym dzisiaj jakoś poradzić, jeśli to możliwe. Powinniśmy powiedzieć tysiąc Imion, to byłoby
bardzo dobre. Kto jeszcze bierze ślub? Ty też? Weź te dwie. Ty też podejdziesz? Proszę podejdź. To są bardzo przydatne rzeczy,
prawda? Bardzo przydatne. Teraz wszyscy usiądźcie. Tak, w porządku. Podejdź i usiądź. Kto jeszcze? Możesz usiąść tam. Ty
możesz się przesunąć tam. Najpierw Pudża do Ganeszy. Podaj znaczenie tego. Powinni znać znaczenie. To jest... powiedziałam
mu, żeby dzisiaj powiedział to wprost. Oto co mówiliśmy, że Chrystus jest opisany w skrócie. To jest bardzo krótki opis. I to,
czym On jest, właściwie wszystkie jego aspekty zostały w skrócie opisane, tylko w skrócie, w wielkim skrócie. Te kilka rzeczy...
On będzie czytał i wyjaśni je wam, podczas gdy będziecie Mnie myć. Ganesza Atharva Sheersha się zaczyna. Jogin: Czcimy tu
teraz Pana Jezusa pod imieniem Pana Ganeszy. On jest całkowitą istotą wszystkich zasad. zasad, wszystkich zasad – Tattwa
Następnie On jest kartasi, Shri Mataji: Sprawcą Następnie on mówi twameva kevalam dartasi to znaczy Shri Mataji.... Podstawą.
On jest podstawą. On jest tym, który usuwa wszelkie problemy. Oto kim On jest. On wsysa wszelkie problemy Wszechświata.
Brahma, Brahma. Brahma jest tą shakti Brahmy, widzicie, tym pranavą. Pranava. Obecny w was jako Duch. On rezyduje w was
jako Duch. On jest prawdą. Nie to, że "On mówi prawdę", ale On jest prawdą. Uczniowie. W zasadzie ucznia. On istnieje we
wszystkich kierunkach. On jest kompletną literaturą. Radością. "Jesteś tym, który jest Wszechprzenikającą Siłą w nas". "Sat chit
ananda dvitiyosi" znaczy "Nikt nie może porównać Ciebie z Twoją zdolnością do bycia Sat Chit Ananda". Uwaga. Ananda znaczy
rodość. I "Nikt nie może równać się z Tobą". Stwórca. Niszczy "Tish thati" znaczy, że trwa: "Cały świat trwa dzięki Tobie. Jak
długo Ty istniejesz, świat będzie trwać". Kiedy jesteś całkowicie, cały świat jest zniszczony, i wtedy tylko Ty pozostajesz. Jesteś
świadkiem. Każdy może doświadczyć tylko Ciebie i nic innego. On, poprzez Niego, poprzez Niego. Woda. On jest akashą. On jest
niebem, eterem. Wszystkimi żywiołami. Kierowane przez Niego. Widzicie, istnieją cztery etapy waszego dźwięku, to są – para,
pashanti, madhyama. Widzicie, są cztery etapy waszego dźwięku, zaczynające się tutaj. Widzicie, dźwięk zaczyna się tutaj. To
jest para. Dźwięk zaczyna się od para. Odtąd to się zaczyna. Po czym idzie do pashanti i serce zaczyna pulsować. Ale pashanti
znaczy, że tylko patrzy. Tutaj jest madhyama. W tym ośrodku, to znaczy, że ani nie patrzy, ani... A tutaj, na poziomie ust, staje się
elokwentny. Zatem "wszystkie te cztery etapy dźwięku zarządzane są przez Ciebie". Przez Ciebie. Nie, nie, gunas virtues nahi.
Gunas, znaczy nastroje, nastroje, nastroje; cechy. Widzicie, tamo guna i rajo guna i satya guna: On jest ponad nimi, On je
przekroczył. Widzicie, dla Niego nie ma czegoś takiego, jak grzech. Cokolwiek On robi jest Boskie. "Jesteś ponad Swoim ciałem".
"Jesteś ponad czasem". Czakra Mooladhara. "Jesteś trzema siłami". Trzema siłami. Trigunatmika – znaczy wszystkie te trzy
siły: Mahalakszmi, Mahasaraswati, Mahakali. "Spoczywają na Tobie". Cały czas. On jest Stwórcą. On jest Podtrzymującym. On
jest też Opiekunem. On jest tym, który niszczy. Indra jest Bogiem Bogów. On jest dźwiękiem Boga – Omkarą. On jest tym
wszystkim naraz. Gana znaczy wszystkie niebiańskie stworzenia po lewej stronie nazywają się ganas, widzicie? One są – ich

przywódcą jest Święty Michał. On jest nawet przed nimi, On narodził się nawet przed nimi. On stoi jeszcze wyżej niż oni.
Widzicie, to właśnie jest Alfa i Omega: że On jest... On jest pierwszym Słowem, które zostało stworzone, i On jest ostatnim
Słowem. On jest ponad ostatnim Słowem, które zostało stworzone. Bindu daje wam zbawienie. Widzicie wibracje? Nie wiem, czy
możecie je zobaczyć? Wyglądają jak przecinki – "anusvarah" znaczy przecinki. Więc to jest jak – każda strona jak maleńkie,
przecinki; jeśli możecie je dojrzeć... Widzicie, zupełna Omkara to: najpierw jest Ga-karah, jest Ganapati, Ga. "Ga-karah
purva-rupam": to jest pierwsze, widzicie. Na początku przybieracie formę Ganeszy, "purva-rupam" – jest w tym Ganesza. Potem
przybieracie formę Omkary … I na końcu stajecie się tylko przecinkiem. Rozumiecie, dźwięk to są mantry. Aby poznać Go
poprzez mantry, musicie poznać vidyę [wiedzę] Ganeszy, to jest wiedza Jezusa. Jeśli macie nauczyć się mantr, musicie poznać
poprzez wiedzę, że cała nauka nazywa się, Wiedzą Ganeszy, Albo możecie to nazywać Vidya Ganeszy, to znaczy Technika
Ganeszy. I jeśli macie wiedzieć jak działają mantry, to jest nauka. Ta nauka nazywa się Ganesza-vidya, to wszystko jest Jego
nauką. On... dlatego jest zwany Ganaką, dlatego nazywają go Ganaka-rishihi, bo On jest tego mistrzem. On jest mistrzem sztuki
mantr, dźwięków. Chandah. To jest mantra – Gayatri jest jedną z mantr, rozumiecie. I znajduje się po prawej stronie. Chandah
jest… muzyką wszystkich mantr. Rytm, rytm, rytm. Rozumiecie, musicie mówić mantry z pewnym rytmem, i On jest rytmem. Jak
można obudzić to bóstwo. Jogin: "Aum Gam Ganapataye namah" – to jest mantra na obudzenie tego bóstwa. Widzice,
Ganesza-vidya. Jeden kieł; dlatego że On drugim pisze. I On ma trąbę. To jedna z pętli. Widzicie, On kontroluje was za pomocą
pętli. Jeśli próbujecie się źle zachowywać, wtedy On zakłada na was pętlę i przyciąga was z powrotem. Tak. Ankusha jest tym,
czego używacie na słonia, żeby nim kierować. Na słonia. Ankusha. Ale to jest bardzo... To jest przyrząd do prowadzenia.
Ochrona. To znaczy, takie skromne zwierzę, bardzo skromne, jest Jego pojazdem – to mysz. I tak samo dla Chrystusa, to osioł,
który jest najskromniejszym zwierzęciem. Czerwone szaty. Powinniśmy nosić czerwony kolor przynajmniej na Jego czakrach.
Dobry jogin, nie... Nie, nie, "jogin" nie oznacza każdego, kto chodzi do kościoła: to nie jest jogin. Rozumiecie, jogin... joga.
Widzicie, "evam dhyayati" znaczy "poprzez którego wiesz". Znowu, tylko jogini. Pokłony Tobie. Ponieważ On jest czystością
Shivy. Shiva jest ... Wiecie kim jest Shiva, wiecie. Ty jesteś jedynym, ty jesteś uosobieniem błogosławieństw. Jesteś statuą
błogosławieństw. To jest jedynie skrócona forma. Przez nią nie zrozumiemy Go. Ale tylko tyle jest powiedziane, to tylko na
początek, żeby można było... Widzicie, oni są bogami. Wy też jesteście teraz bogami, bo macie wszystkie moce. Modliliście się
do Vishnu, żeby stworzył moc, przez którą wszystkie te okropne diabły mogą być zniszczone. I wówczas została stworzona
Bogini. To lepiej usłyszeć w opowieści. Czy macie "Devi Bhagwat"? Ale szkoda, że tego nie przeczytaliście. No dobrze. Znacie tę
opowieść? Dobrze... Więc powiedzcie mantry. "Mahalakshmi Stotram". Raul Bai zależy, żeby ten rytuał był zrobiony prawidłowo.
Powiedziałam, że przede wszystkim umysł powinien być w porządku, gdy robicie wszystko prawidłowo, robiąc to czy tamto.
Przede wszystkim ego musi odejść, w przeciwnym razie, co za sens? Jest w tym trochę jogurtu? Macie; dwie pudże to za dużo!
Widzicie raktagandha: On lubi być, On lubi być pokryty raktagandhą. Rozumiecie, bierzemy ten rodzaj drewna, zwany
raktagandha, który jest taki jak drzewo sandałowe, ale jest czerwone; On lubi być tym cały czas pokryty. Oto dlaczego muszę być
tym częściowo pokryta, w tej części – On tam rezyduje. Raktagandha. "Rakta" znaczy krew a "gandha" znaczy ten szczególny
rodzaj drzewa sandałowego, który jest czerwonego koloru, który się ściera i nakłada tutaj. Czy to jest typowe dla Bali, czy
Australii? Jest tyle wibracji, całą resztę robię Ja. Ona mówi, że powiedzieliście już wszystkie mantry, mówi, że teraz skończyła.
Zobaczmy, kto dostanie najlepsze! Gdzie jest Barbara? Podejdź, zrób swoje zdjęcie. Niech zrobi jedno. Zobaczmy, niech ona
zdecyduje. Widzicie, wasze zdjęcia również zależą od stanu waszego umysłu, w dużym stopniu. Zrobione? Dobrze? Niech Bóg
was błogosławi. On chce? No dobrze. Możesz podejść bliżej, do Moich stóp. Chodź, musisz też zrobić moje stopy. Zrobione?
Dobrze. Świętość małżeństwa. Niech Bóg was błogosławi i da wam pełne zrozumienie świętości małżeństwa. Zacznijmy...
Teraz powinniście powstać, a ci ludzie, którzy przyszli po raz pierwszy powinni podejść do przodu. Jeśli przyszliście po raz
pierwszy, powinniście podejść do przodu. I możecie też zabrać dla siebie stołek czy coś podobnego, krzesło.

1981-0517, Moc Kundalini
View online.
Moc Kundalini, Mowa do Sahaja Yoginów 17.05.1981, Chelsham Road Ashram, Londyn (Anglia) Dzisiaj powiem wam o Kundalini,
o tym, że Kundalini jest czystym pragnieniem wewnątrz nas, która manifestuje się, czy jest obudzona, aby dać nam naszą
Samo-Realizację. Co oznacza, że pragnienie jest spełnione tylko wtedy, kiedy otrzymacie swoją Samo-Realizację, inaczej to się
nie przejawi – to jest po prostu uśpione; To wciąż pozostaje szczątkowe. To stworzyło cały Wszechświat, ale dopóki nie
otrzymacie Samo-Realizacji, dopóki nie staniecie się jednym ze swoim Duchem, nie osiągnęliście manifestacji tej Mocy, co
spowoduje, że będziecie biegali, biegali i biegali rozmyślając, że nie osiągnęliście jeszcze lub nie odnaleźliście sensu [swojego
życia]. To będzie tam cały czas w uśpieniu, ale dając wam poczucie pustki. Więc ta Siła musi się przejawić, a kiedy Ona się
przejawi… (Shri Mataji przerywa, by zająć się dzieckiem: "Co to? Co się stało? Dobrze, pozwól mu, pozwól mu usiąść, chodź. Co
się stało. Podejdź. Co się dzieje? W porządku".) (Shri Mataji całuje dziecko) "W porządku. W porządku? (Dziecko: Tak)" Dobrze.
Teraz trzeba być cicho, dobrze?" (Shri Mataji całuje dziecko) Zatem ta Siła ma pewne właściwości. Pierwszą właściwością jaką
Ona ma, jest "ungrahavati" znaczy to, że porusza się wbrew grawitacji. Porusza się wbrew grawitacji, widzicie, Ona się unosi, Ona
nie opada. Więc to osoba, która ma naturalne aspiracje. Jeżeli osoba nie jest typem z aspiracjami, Kundalini się nie podniesie.
Ponieważ, tak jak to widzicie, kiedy pożywienie przechodzi przez nasz żołądek, ono naciska na ściany jelit. Przy tym mają
miejsce te ruchy poruszania się w dół. Rozumiecie mój punkt widzenia? Więc kiedy Kundalini rusza i zaczyna naciskać na boki
czakr, tworzy odczucie wyrzucania ich wyżej i wyżej, więc czakry odbijają ją do góry. Wszystkie ciężkie rzeczy, wszystkie idą w
dół. A Kundalini wznosi się coraz wyżej, ponieważ Ona jest jak ogień. Ogień nigdy nie płonie w dół. On zawsze płonie w górę. Ona
też wygląda jak ogień i ma w sobie właściwości ognia. Ogień ma zdolność oczyszczania i wypalania wszystkiego, co może być
wypalone. Oczyszcza rzeczy, których nie może spalić, i spala wszystkie rzeczy, które są łatwopalne, które mogą być spalone. (na
boku: Podejdź, idź naprzód Mężczyzna: Bardzo dziękuję) Więc ta cecha ognia, która istnieje w Kundalini, spala wszystko, co jest
bezużyteczne. Tak jak w naszym domu znajdujemy mnóstwo bezużytecznych rzeczy, bierzemy je do ogrodu i spalamy,
załatwione – raz na zawsze koniec z nimi. Więc kiedy Kundalini się unosi, Ona również spala wszystkie bezużyteczne rzeczy,
które macie wszystkie wasze bezużyteczne pragnienia, wasze bezużyteczne pomysły na temat działania. Wszelkiego rodzaju
bezużyteczne kumulacje emocji i ego, i wszelkiego rodzaju bezsensowne rzeczy, które są pomiędzy. Wszystko jest szybko
spalone, ponieważ może być spalone, bo z natury nie jest wieczne. One nie są wieczne, są tam tylko tymczasowo. Ona spala
wszystko, co jest tymczasowe. I w ten sposób Ona oświeca Ducha, ponieważ Duch nie może być przez nic spalony. A to
spalanie jest tak piękne przez to, ponieważ wypala wszystko co jest złe, zastałe. Wszystko, co zanieczyszcza, wszystko co jest
chore - i schładza system. To jest bardzo interesujące obserwować, jak ta moc ognia staje się chłodnym powiewem. A w nauce
też odkryjecie, że elektryczność może wam dać gorący lub chłodny powiew. Możecie przekształcać jeden w drugi, i nie ma stanu
ostatecznego dla tych rzeczy, one są zawsze odwracalne. Zakładając, że coś się staje magnetyzmem, możecie to zawsze
przemienić w elektryczność, elektryczność może być zawsze zamieniona w magnetyzm. Ale Kundalini jest taką rzeczą, że od
razu spala wszystko co tam jest, właśnie tak dostajecie gorąco, ponieważ Ona spala. Ale kiedy Ona chłodzi i staje się chłodna,
wtedy Ona jest już nieodwracalna. Dlatego jest to żywy proces, żywy proces nigdy nie jest odwracalny. Wszystkie martwe
procesy mogą być odwracalne, Ale wszystko, co jest odwracalne… załóżmy, że jesteście dorośli, nie możecie stać się małym
dzieckiem. Czegokolwiek byście nie próbowali - możecie mieć dowolną ilość operacji, nie możecie się tacy stać. Teraz jesteście
dorośli, teraz jesteście nowocześni, nadmiernie rozwinięci. Możecie próbować czegokolwiek, by stać się pierwotną osobą, ale
nie możecie. Po prostu nie możecie, czegokolwiek byście nie próbowali. To będzie bardzo sztuczne. Możecie odczuwać, że
staliście się prymitywni poprzez noszenie pewnego typu ubrania, czując: "Och, teraz nie ma w nas żadnej nowoczesności i teraz
staliśmy się bardzo, bardzo ujarzmieni" nic tego rodzaju. To jest uleczalne, ale nie odwracalne. To jest żywy proces. Więc
Kundalini wewnątrz nas, przyspiesza w nas żywy proces ewolucji. Zatem mocą Kundalini jest oczyszczanie, więc Ona oczyszcza
nas jak ogień. Ona nie oczyszcza nas jak woda, to zaskakujące, Ona nie oczyszcza nas jak woda. Zatem woda, co woda robi?
Woda nigdy niczego nie spala, ale ona rozpuszcza pewne rzeczy. Ona może wchłonąć coś do siebie? Ona może zawierać w
sobie jakiś brud. Przypuśćmy, że włożycie do wody jakiś barwnik, ona przyjmie taki kolor. A Kundalini nie przyjmuje koloru, Ona
wypala. Nadążacie za Mną? Więc jeżeli macie w sobie coś złego, Ona to spali. Ale ona nie zaabsorbuje – ona jest czysta. Ona nie
może zaabsorbować w siebie tych rzeczy, które ją zanieczyszczą. Ona nie może być zanieczyszczona. To jest cecha ognia - np.
jeżeli włożycie do ognia złoto lub srebro, możecie te rzeczy oczyścić. Wychodzi ich czysta forma - stąd to wiecie, ale jeżeli
włożycie złoto czy srebro do wody, nic się nie wydarzy. Co najwyżej możecie je obmyć z zewnątrz, ale od wewnątrz do zewnątrz

nie możecie tego zrobić. Więc powierzchownie możecie działać z innymi rzeczami, ale z Kundalini działacie od wewnątrz do
zewnątrz. Twarz również wygląda pięknie, jakby nabrała blasku - nowa jaśniejąca twarz. Ona nie jest ziemista, ani strasznie
rozpalona, nie jest też blada i brzydko wyglądająca, ale staje się promienna. Blask, to jest to, co daje wam Kundalini. Wygląda jak
rozgrzane żelazo, widzieliście rozgrzane żelazo? Słup – załóżmy, że bierzecie słup z żelaza i go podgrzewacie do momentu, gdy
ukazuje się miedź, a w niej wszystkie barwy miedziane i barwy wszelkiego rodzaju, widzicie, złota, miedziana i wszystkie takie,
jak palenisko. Ale bardzo cicho, bardzo cicho Ona działa. Teraz, dźwięk Kundalini, mówiłam wam w jednym z Moich wykładów,
jak Ona tworzy dźwięk. Na przykład w Vishuddhi, Ona wytwarza dźwięk wszystkich samogłosek, które są w języku sanskryckim.
Angielskich samogłosek jest bardzo mało. W Sanskrycie są a aa- i ii – u uu – ru ruu – lru lruu e aì – o aù – am ah. Możemy
powiedzieć, że to są dźwięki, jakie są w Vishuddhi. Ale Ona tworzy dźwięki we wszystkich czakrach. Ale kiedy Ona dochodzi do
Nabhi, to staje się vani. Vani oznacza informację, zaszyfrowaną informację, to jest najbliżej jak dostajecie zaszyfrowaną
informację. Najpierw jest Paravani, której nie słyszycie. Kiedy Ona się wznosi od punktu Kundalini – to znaczy czakry
Mooladhara i Mooladhary, wtedy jest to niesłyszalne – nie ma dźwięku. Potem Ona przechodzi do żołądka, rozpoczyna się
Paravani. Potem Ona dostaje się do centrum, gdzie w sercu zawsze to słyszycie – Madhyama, gdzie możecie to słyszeć ‘lub dub,
lub dub, lub dub’ po prostu jak serce. Możecie to usłyszeć ze stetoskopem. Potem wznosi się do Vishuddhi i staje się świadkiem,
to znaczy ‘Pashyanti’ - 'Ta która widzi'. Sami mogliście to zauważyć, kiedy macie zablokowane Vishuddhi, czujecie ją
przechodzącą tutaj, a tutaj Ona widzi. Potem ten dźwięk, który jest dźwiękiem, za pomocą którego mówicie, kiedy Ona dochodzi
do gardła, staje się Vaikhari, to mówienie. To jest nawet zanim pojawi się tam Kundalini – Vani, zakodowana informacja, język,
który najpierw jest zakodowany tutaj, staje się odkodowany, Ona nazywa się Vaikhari, 'Ta która mówi'. Ale po Realizacji, Kundalini
oświeca vani, tak jak to oświeca wszystko inne. Z powodu tego oświecenia, wasze mantry stają się oświecone. I właśnie
dlatego, kiedy mówicie mantrę ona jest skuteczna, jest oświetlona. Przed tym, jakakolwiek mantra wypowiadana nie ma sensu,
to jest tylko zwykłe Vani, tak jak w każdej zwykłej osobie. Zatem, jest to nazywane mantrą, która jest ‘Jagrut’, obudzona. Więc
mantra, która jest Jagrut nie może powstać z mantry, która jest nieoświecona. Tak jak macie powiedzmy, gliniany garnek lub
glinianą rzecz jak ta, czy ta jak to, i macie cały olej i wszystko tam: to wciąż nie da światła, dopóki to nie jest oświecone. W ten
sam sposób, mantra jest niczym, to tylko martwy garnek. Dopóki nie jest oświecona przez przez Kundalini, jest ze zwykłego vani,
które nie może wam dać oświecenia, i które nie może dać oświecenia mantrom i to dlatego te mantry nie mają w ogóle żadnego
znaczenia. Osoba, której Duch jest oświecony i jej vani jest oświecone, taka osoba, cokolwiek powie, staje się to prawdą. O
cokolwiek poprosi to się wydarza. Nawet zanim ona coś wypowie, pragnienie, pragnienie wewnątrz nas, którym jest Paravani,
które jest zaszyfrowaną informacją pragnienia, które macie, staje się oświecone i właśnie tak osiągacie rezultaty. Nagle
dostajecie coś, powiedzieliście: "Och, trafiłem w dziesiątkę i to Matka to uczyniła". Właśnie tak to działa, cały system Kundalini
działa w ten sposób. Więc ta czysta Kundalini tworzy czystość w nas. Bez czystości nie możemy dostrzec niczego, niczego co
jest nieczyste - powiedzmy, [jeśli] moje ręce nie są czyste, nie widzę światła. Cokolwiek jest brudne, nie możecie zobaczyć
prawdziwego obrazu tego, nie możecie dojrzeć rzeczywistości, jeżeli to nie jest oczyszczone. Ale nawet, jeżeli to jest
powierzchownie oczyszczone lub sztucznie pomalowane, wciąż, możecie zawsze powiedzieć, że to jest sztucznie pomalowane,
i nie możecie zobaczyć tego piękna, ponieważ to jest zrobione na zewnątrz. Ale ta Kundalini spala wszystko - bhasmast zamienia wszystko w popiół, a cokolwiek pozostaje, jest czystym złotem Ducha wewnątrz nas. To dlatego, gdy ludzie próbują
podnosić Kundalini niewłaściwymi metodami, Ona pokazuje swój charakter. Tak naprawdę Ona nigdy nie jest rozzłoszczona.
Jeżeli Kundalini złości się, taka osoba nigdy nie mogłaby istnieć, to jest niemożliwe, ale normalnie to się nie dzieje. Ale to Shri
Ganesha, który jest bóstwem Shri Kundalini – złości się, i to On stwarza ten problem gorąca, ponieważ Ona jest ogniem a On jest
Bóstwem. Więc ten ogień Kundalini pracuje w taki sposób, że wasz współczulny [układ] nerwowy jest pobudzany gorącem, i
można nawet dostać pęcherzy i [różnych] rzeczy, jeżeli próbuje się jakichś sztuczek z Kundalini, każde antyboskie zachowanie...
Urdhva vati Kundalini, unoszenie Kundalini, jest jej naturą, ale to, kiedy dochodzi i dotyka Sahasrary, to jest ważny moment. Jeżeli
Ona nie dotyka Sahasrary, wtedy Łaska nie zstępuje, a Łaska musi wejść do wewnątrz nas, w oba kanały: Ida i Pingala Nadi. W
ten sposób czujecie się zrelaksowani. Teraz, jak ważne jest dla nas zachowanie naszej istoty, zanim dojdzie do Realizacji.
Zachowanie jej takiej jaka jest. Ale my jej nie ochraniamy, popełniamy błędy. Kundalini nie jest wybaczeniem, Ona wam nie
przebacza. Ona nie jest tą, która może przebaczyć, ponieważ jej natura jest gorąca jak ogień. Ona nie może przebaczyć. Tylko
Duch może przebaczyć. Tylko Atma może przebaczyć, ponieważ Ona jest tą, która wskazuje wszystkie wasze problemy. Ona
jest tą, która was oczyszcza. Ona ma was oczyścić. Jeżeli Ona zacznie wam wybaczać, wasz brud pozostanie. Tak jak my
czyścimy: "Och, nie da się tego oczyścić, zostaw to, co począć?" Ona taka nie jest. Jeżeli to nie jest czyste, Ona spali. Rak jest
przyczyną ociągania przebudzenia Kundalini. Dopóki Kundalini nie jest obudzona, nie możecie u nikogo wyleczyć raka. Więc
jeżeli ktoś, powiedzmy, ma miłą teściową, ona może być krewną, i była dobrą kobietą, ona również próbowała wziąć wibracje i

wszystko to, ona była całkiem wiekowa, mogła być również poszukiwaczem, Ale to najlepiej działa na poszukiwaczach,
ponieważ Kundalini musi być obudzona, i Ona nie będzie przebudzona, dopóki nie będziecie mieli aspiracji. I jeżeli nie macie
żadnych aspiracji, jeżeli chcecie to dostać jedynie żeby wyzdrowieć, możecie być uleczeni przez jej obudzenie, ale jest to bardzo
wymuszone działanie. To nie jest naturalne, nie ma w tym żadnej siły ssania. Możemy powiedzieć coś takiego, załóżmy, że w
tym pomieszczeniu zapalamy ogień, ale tu nie ma tlenu, więc on [ogień] się nie utrzyma. Zatem my musimy mieć w sobie ten tlen
naszych aspiracji. Jeżeli ta atmosfera nie istnieje, to Kundalini potrzebuje czasu by wzrosnąć. Dopóki nie jesteście zrealizowani,
nie możecie utrzymać tam uniesionej Kundalini. Możecie to jedynie musnąć, spaść w dół, znowu to musnąć, spaść w dół, znowu
tego dotknąć, spaść, więc jako skutek tego niektórzy ludzie zaczynają czuć się winni. "Czemu miałbym to zrobić? Nie
powinienem tego robić" i wszystko to, a po Realizacji to [poczucie] winy jest wielkim problemem. Nawet przed Realizacją
odkrywam, że to jest, ponieważ wina jest ucieczką, gdzie zgromadzone są wszystkie sprawy, które powinny być spalone.
Widzicie, wszystkie rzeczy gromadzą się na tej stronie, bardzo ładnie przechowywane – schowane, widzicie, trzymane tam
grzecznie, więc nie zmierzą się z Kundalini i nie zostaną spalone. I w ten sposób, lewa strona osoby cały czas powraca, cały czas
poprzez te dwa punkty: lewego Nabhi i lewego Vishuddhi. Pozwólcie Kundalini to spalić. Tylko dajcie to do ognia. I kiedy
włożycie to do ognia Kundalini, spali się to całkowicie. Nie rozbudowujcie sobie żadnego rodzaju poczucia winy, przynajmniej po
Realizacji. Przed Realizacją, powinno się oczywiście trochę martwić. Ale nawet mówienie tego, jest wygodne dla czucia się
winnym. Unikacie wszystkich problemów, poprzez czucie się winnym: "Och, nie powinnam tego robić. Przykro mi". Język
angielski - bardzo prosto – "Przykro mi, nie powinienem tego robić. Przykro mi. Mówię wam, że popełniłem błąd, w porządku".
Ale wy nie mówicie tak: "W porządku. Jest mi przykro, zapomnijcie o tym". To też powinno się dodawać. Widzicie, kiedy powiecie
komuś: "Przykro mi" do kogoś, on powie: "W porządku, zapomnij o tym". Druga osoba w was, również powinna powiedzieć:
"Zapomnij to". Jeżeli tego nie robicie, spróbujcie tak, widzicie, to jest bardzo ładnie zgromadzone tutaj przez cały czas, a to
poczucie winy jest bardzo wygodną metodą uciekania od prawdy, pokazując, że jesteście bardzo przestraszeni, jesteście bardzo
zdenerwowani, to i tamto, jedynie przechowując całą rzecz tu, w lewym Vishuddhi. Jak będziecie czynić postępy? Nie możecie
robić postępów z tym pomysłem, że jesteście winni, jesteście - nawet jeżeli jesteście, co macie zamiar zrobić, co? Chcecie iść do
więzienia? Wykonajcie dwa skoki i idźcie tam! Powiedziałabym tak. Po co przychodzić do Sahaja Yogi? Po prostu idźcie do
piekła, możecie iść bardzo szybko, nie ma potrzeby. Ale jeżeli macie być zbawieni, zaakceptujcie, że jesteście zbawieni. I nie
rozbudowujcie tych problemów lewego Vishuddhi. To jest teraz trochę za wiele. Myślę, że najwyższy czas byśmy spalili, spalili
wszystkie te rzeczy, wszystkie winy, te wszystkie błędne idee, które nas zawsze ściągają w dół. To jest jak branie czegoś na kark,
ciężkiego głazu, I mówienie : "Nic nie poradzę, co robić". Teraz głaz musi być usunięty, jak Mataji może was wyciągnąć?
Zobaczcie, czegokolwiek bym nie próbowała, macie wielki głaz i to was ściąga w dół. Myślę, że to jest bardzo duży problem,
ponieważ Kundalini nie wie co robić, i jak sięgnąć waszego lewego Vishuddhi, by spalić tę bezsensowną rzecz, którą tak słodko
sobie przechowujecie: "Och, jestem przerażony, obawiam się, jest mi przykro". W Sahaja Yodze, kilka pewnych zwrotów
angielskich jest niedozwolonych, jednym z nich jest "obawiam się". Nawet polityk, który dominuje będzie mówił "obawiam się".
Mam na myśli, czego się obawiacie? Wszyscy obawiają się was. Co tam jest takiego, żeby się obawiać? Więc niedozwolony jest
ten zwrot "obawiam się". To nie jest w ogóle dozwolone, aby mówić "obawiam się". Czego się obawiacie? Tak jak dziś
powiedziałam: "Wypłatą za grzech jest strach". W porządku, ale wypłatą za grzech jest strach, więc jeżeli grzech jest usunięty, to
czy wtedy strach powinien odejść czy nie? Ale wciąż, to jest jak to, jest światło, wy wciąż zachowujecie się, jakbyście byli w
ciemności, wy wciąż: "Nie widzę, obawiam się". O Mój Boże, jest światło, zobacz sobie! To jest rzecz, o której trzeba wiedzieć, że
wasza Kundalini jest obudzona, że wasz Duch lśni. Otwórzcie na to swoje serce, przyjmijcie to, rozpoznajcie to, wiedzcie, że
jesteście teraz Duszą Zrealizowaną, i że Kundalini was oczyściła. Teraz proszę, nie gromadźcie tego brudu, tutaj po lewej stronie,
ponieważ wy to lubicie, ponieważ to jest bardzo wygodne podnieść twarz by powiedzieć: "Och w porządku". Trochę gorąca
pojawia się, prześlijcie to tu, idźcie tak. To będzie oczyszczone. Zostawcie to. Stawmy temu czoło. Ktoś doświadcza trochę
gorąca: "Och, znowu źle, jestem stracony", Bóg wie co zrobiłem? Zgadza się? To się zdarza bardzo często. Odkrywam, że nagle
ludzie… bez słowa ode Mnie. Tylko sobie wyobraźcie! "Dzień dobry, dzień dobry!" "Dzień dobry…" "Co się dzieje?" "Jest bardzo
gorąco…". Czy to jest sposób, by witać waszą Matkę? Wy jesteście żołnierzami, wy jesteście wojownikami. A co odkrywam?
Ręce się trzęsą. Gdzie mam włożyć te miecze? Takie jest Moje doświadczenie obecnie, że ten wór lewego Vishuddhi, to bardzo
trudna sprawa. Moje uszy blokują się całkowicie tymi wibracjami, Tak wiele płynie po lewej stronie, całe to lewe Vishuddhi, że nie
słyszę po lewej stronie. Więc przynajmniej miejcie litość nade Mną i porzućcie tą bezsensowną winę. Jeśli nawet przez chwilkę
czujecie winę, spójrzcie na zewnątrz, patrzcie jak ptaki ćwierkają, spójrzcie na promienie słońca, spójrzcie na piękną przyrodę,
która daje wam tak piękną barwę i całą resztę. Spójrzcie na to, i bierzcie tylko to piękno do swego wnętrza i poza nie. Radujcie
się i porzućcie ten żałosny wygląd. Powinniście wyglądać przynajmniej jak ludzie zrealizowani. Przynajmniej wyglądać, jeżeli nie

czuć. Więc ten rodzaj powagi, w Sahaja Yodze nie ma racji bytu. Sahaja yogin stoi tak i mówi tak i chodzi tak – normalnie. Więc
poczucie winy nie jest tylko angielską specjalnością, A widziałam, że wszyscy ludzie z Zachodu mają tę bardzo dobrą ideę
poczucia winy, wszyscy tacy są. Byłam we Francji – mówiłam wam o Francuzach. Gdy tylko tam przybyłam, ostrzegali Mnie
przed jednym: "Matko nigdy nie mów, że jesteś szczęśliwą osobą, że jesteście szczęśliwymi ludźmi". Zapytałam: "Czemu?
Przecież jestem…jestem szczęśliwą osobą, czemu miałabym kłamać?" Powiedziano, że oni Mi nigdy nie uwierzą i pomyślą, że
jesteś całkowicie nieświadoma prawdy, nieświadoma rzeczywistości, i że jesteś osobą niewykształconą. Nie czytałaś książek o
"szokach przyszłości" i podobnych rzeczy. Powiedziałam: "W porządku", ale potem naprawdę wychłostałam wszystkich
Francuzów w tej kwestii, a oni się śmiali i śmiali z samych siebie. "Nieszczęśni", powiedziałam: "Wy ludzie, każdy jest
nieszczęśliwy z waszego powodu". Jakiś Francuz pojawia się gdziekolwiek, ludzie nie wiedzą gdzie usiąść, nie wiedzą, którą
stroną ten wielbłąd usiądzie, na czyjej głowie on ma zamiar usiąść i ten wielbłąd jest bardzo żałosny. I tutaj wszyscy są
przestraszeni tym wielbłądem, jak on będzie się zachowywał. Bardzo trudna osoba, jeżeli to jest Francuz. Wszędzie na świecie
są znani z tego, że sprawiają kłopoty. I teraz, wy tu jesteście, z jakiego powodu jesteście teraz nieszczęśliwi? A Anglicy przyjęli
od Amerykanów pewne cechy, których nie powinni przejmować, i trochę od Francuzów. Oni nie rozumieją, że cechy ich umysłu
są najlepsze. Wzięli trochę stąd a trochę stamtąd, i tak właśnie, oni również stają się francuscy. Kultura łazienkowa, oto czym to
jest. A wy nie potrzebujecie niczego od nich się uczyć. To oni, oni są tymi, którzy muszą się uczyć od was. Co oni mają? Czy mają
jakichś uczonych? Bardzo niewielu. A wy, ta wasza słabość stawania się nieszczęśliwymi i winnymi, i wszystko to, skąd to
pochodzi? Naprawdę nie mogę zrozumieć, dlaczego mielibyście być nieszczęśliwi? Jeżeli nie macie pracy, dostajecie zasiłek.
Nigdzie na świecie ludzie nie dostają zasiłków. Wiecie o tym? Nigdzie! Nigdzie ludzie nie dostają zasiłków. Podczas gdy wy
dostajecie swoje zasiłki całkiem dobre, to znaczy… nie głodujecie. Niemcy, Francja, gdziekolwiek, nie dostajecie dobrego zasiłku.
Więc jaki jest powód bycia nieszczęśliwym? Przynajmniej wy ludzie bądźcie ludźmi szczęśliwymi. Przynajmniej Anglicy powinni
wskazywać drogę. Czuć się szczęśliwymi wewnątrz siebie. Tylko wtedy będziecie zdolni dojrzeć Ducha. Nie bądźcie
nieszczęśliwi. Nie ma niczego, aby być nieszczęśliwym. Jesteśmy specjalnymi ludźmi, którzy mają błogosławieństwa naszego
Ducha. Powinniśmy wszyscy śpiewać, śmiać się, radować, tryskać witalnością. Nie ma niczego, aby czuć się nieszczęśliwym.
Uważam, że po pewnym czasie, naprawdę odkryjecie, że będziecie musieli się postarać, aby być nieszczęśliwymi. To będzie dla
was trudne, być nieszczęśliwym dłużej niż pięć minut. Mogę się o to założyć. Ze Mną jest ten sam problem. Jest to dla Mnie
niemożliwe, widzicie. Próbuję być bardzo poważna: "Mam zamiar powiedzieć teraz coś poważnego" - nagle wybucham
śmiechem, ponieważ dla Mnie cała ta sprawa jest niczym innym, jak tylko jednym wielkim nieustającym żartem. Więc nie miejcie
w swoich głowach tych francuskich pomysłów o byciu nieszczęśliwym bez żadnego powodu. Bądźcie szczęśliwymi ludźmi.
Emitujcie szczęśliwość, radość do innych. Nie ma niczego takiego jak "przyszły wstrząs", przynajmniej dla was. Nie ma niczego
takiego, jak problemy przyszłości. Przyszłość jest piękna, tylko wy nie macie o tym pojęcia. Tylko nie wleczcie się z tyłu z wielkim
głazem przywiązanym wam do szyji. Bo ludzie, którzy wiedzą, że odnaleźli Ducha, powinni wiedzieć, że odnaleźli radość. Duch
jest źródłem radości i to powinno być oczywiste, kiedy mówicie. Żadnych zahamowań, żadnych ograniczeń, to jest pełna
wolność. Ale nie próbujcie się wtłoczyć w matryce ludzi, którzy nie są zrealizowani. Teraz jesteście inni, jesteście przemienieni,
to jest nieodwracalne. Czegokolwiek byście nie próbowali, powiedzmy po dwóch, trzech latach, wy wszyscy będziecie tryskać
śmiechem. Ale czemu by tego nie robić już teraz? Jeżeli to się ma wydarzyć potem, czemu by nie zakwitnąć już teraz?
Zaczynamy o tym myśleć, zaczynamy się tym martwić, nie ma niczego takiego. Nasze problemy są rozwiązane, nasze życia są
upiększone, Wszystko jest przyjemne i dobre, tylko po to, by uczynić was szczęśliwymi. Jeżeli wy wciąż jesteście nieszczęśliwi,
wciąż się zamartwiacie, Wtedy Boskość wycofuje się, odchodzi. To jest jak blask słońca, jeżeli nie chcecie mieć twarzy w słońcu,
nie dostaniecie tego. Wy macie mieć twarz w słońcu. Wy po prostu tego nie dostajecie. Każde drzewo ustawia się do słońca,
każdy liść stara się być skierowany ku słońcu. One mają naturalnie wrodzoną mądrość, wy powinniście być tacy sami a
zobaczycie, że z tym, wasze życie zmieni się całkowicie. Będziecie się cieszyć każdą chwilą w życiu, każda minuta będzie
radością. Wszystko, co będziecie robić, będzie was cieszyć. Każdą małą sprawą będziecie się radować. Ludzie są czasem
zadziwieni Mną również. Raz wspięłam się do miejsca zwanego Palitana. Gdzie trzeba przejść około siedmiu mil [11 km] z
zięciem i córką, i oni powiedzieli: "Jeżeli nie możesz iść do góry, lepiej siądź w tej lektyce i tak dalej". "Nie, nie" powiedziałam mogę iść. Chodźmy, będę szła pieszo. I tylko się tym cieszyłam, wiecie, nigdy nie czułam, żebym się wspinała do takiego
miejsca, ponieważ radowałam się przyrodą, cieszyłam się ludźmi jak schodzili i jak wchodzili, i tym wszystkim, i ich wspinaczką, i
sprzętem, i tylko się tym wszystkim cieszyłam. I kiedy tam dotarliśmy, ci ludzie, którzy ze Mną szli, całkowicie wyczerpani i
zmęczeni, usiedli: "Haaa". I Ja też z nimi usiadłam, spojrzałam do góry i powiedziałam: "Spójrzcie na to - wykonano tak wiele
słoni – a ogon każdego jest inaczej zakręcony. Jak oni musieli myśleć o tylu odmianach i kombinacjach? Mój zięć powiedział:
"Jak ci się udało dojrzeć ogon słonia, kiedy my jesteśmy tutaj tak wykończeni?" Widzicie, Ja po prostu spontanicznie

dostrzegłam to. Powiedziałam: "Jakie to zaskakujące, że oni tak pozakręcali ogony tych słoni" - Tam stworzono wiele słoni,
widzicie, musi tam być co najmniej ze sto słoni w tym rzędzie, a ogon każdego był inaczej zawinięty. Powiedziałam: "Więc to jest
tak, wyobraźcie sobie sto słoni z ogonami zakręconymi w różny sposób, na sto sposobów. Dla Mnie to jest niezwykłe". Oni
powiedzieli: "Jak możesz patrzeć na ogon?" Jesteśmy tacy zmęczeni. Chcemy wody!" To takie jest. To jest niewyczerpane. Ta
moc radości jest niewyczerpana. Chcę byście się wszyscy tym cieszyli, byście spijali ten nektar waszego Ducha, I zapomnieli o
tych wszystkich sztucznych problemach, które macie. Wy tylko się radujecie, ponieważ teraz jesteście przesiąknięci swoim
Duchem. Więc radujcie się tym. Czemu się martwić? Niektórzy tego nie dostali. Dostaną to również. Nie martwcie się nikim, oni
wszyscy to dostaną oni wszyscy mają to dostać. Wszyscy ci, którzy są poszukiwaczami mają przyjść. Miło, że wy przybyliście
wcześniej, to miło, ale nie wstrzymujcie swojego postępu przez ociąganie się z tym ciężarem u szyji. Niech Kundalini podniesie
was. Ale ona lubi lekkie rzeczy - Ona sama jest lekką rzeczą, dlatego się unosi. Wszystko, co jest ciężkie w was, Ona spali, ale nie
czyńcie siebie dodatkowo ciężkim. Niech was Bóg was błogosławi. Napiję się teraz wody. Przyniosłeś tutaj tego pana [posąg]?
Przyniosłeś go? (yogin: "Tak Matko") (yogin: "Czy to jest odpowiednie miejsce w świątyni..?) Gdziekolwiek, to wspaniałe, wiesz.
Pewni złodzieje przyszli do naszego domu. A ten ciężki pan przybył z Indii. On był bardzo nawibrowany. A złodzieje przyszli ze
srebrem zostawionym w jadalni. Wzięli całe srebro, położyli na obrusie, i zanieśli wszystko do jadalni. I wtedy Bóg wie, co się
wydarzyło. Oni po prostu uciekli, zostawiając to wszystko tam. A ten pan był tam w przejściu, oni po prostu uciekli. Możecie
sobie wyobrazić tych złodziei. Mam na myśli, że to byli włamywacze, absolutni fachowcy, eksperci - nikt nie mógł w to uwierzyć,
jedynie tylko widzieliśmy jakieś ślady i nasze drzwi były otwarte. Inaczej nikt by nie uwierzył. Nie tutaj w Oxted. Ale nie zabrali
nawet łyżki. Bóg wie co się wydarzyło. Mnie tam nie było. Ostatnio wróciłam z Indii. Widzicie, biedni - byli ci zwaliści ludzie,
którzy wzięli nasz bagaż – zostaw go tam i oni przynieśli tego. Ona powiedziała: "To jest bardzo ciężki pan z Indii". Oni obaj byli
zgrzani i wyczerpani, ale ich Kundalini się podniosła. To jest Kartikeya. Hmm to jest ogień Chrystusa. To jest ten, który ma
nadejść. Naprawdę. Ogień Chrystusa. Niszczące siły, Rudry. To jest jedna z Rudr Chrystusa. Hmm jest całkiem ciepło, myślę.
Kundalini to przepracowuje. Ona się podnosi. Jak wy tutaj się macie? (Ktoś mówi: "Dobrze") W porządku? Alison? Hmm.
Podejdź, podejdź. Chciałabym dzisiaj widzieć wszystkie dzieci u Mych stóp.
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Seminar in Mill Farm. Sherbourne, Dorset (UK), 2 August 1981.
Kochać Boga jest nawet trudniej nie widząc go, nie znając go, nie znając jego szczodrości, nie mając Realizacji. To bardzo
trudne. Ale w obecnych czasach już tak nie jest. Nie powinniście mieć strachu w umyśle. Ufajcie! Ufajcie sobie i ufajcie innym.
Przede wszystkim ufajcie sobie. Jeśli robiliście błędy, musicie powiedzieć: "No i co z tego? Tak, robiłem błędy, przyznaję".
Zaufajcie sobie również w tym, że możecie siebie korygować. Zaufanie nie oznacza ślepego podążania za ego -- nie oznacza
tego. Zaufanie oznacza "tak, mogę siebie skorygować. Mogę siebie udoskonalić. Mogę być lepszy". Niektórzy ludzie myślą, że
jeśli ufasz sobie to nigdy nie powinieneś przyznać się do niczego, co zrobiłeś źle, że nigdy nie powinieneś przyznać, że nie
miałeś racji i teraz możesz to naprawić. To błędna koncepcja. Musisz ufać sobie i powiedzieć: "Tak, robiłem błędy. Robiłem złe
rzeczy. Byłem chwiejny ale mogę się poprawić. Mam w sobie tę siłę. Mogę wznieść się ponad to wszystko. Mam w sobie coś, co
mogę użyć na swoją korzyść". Ufajcie sobie. Ufajcie, że jesteście Zrealizowanymi Duszami. Ufaj, że Bóg cię kocha, że wybrał cię,
żebyś był Jego instrumentem. Kochaj siebie. Jesteś bez wątpienia wyjątkowy. Tak to jest, że każdy człowiek jest niezwykły. Ale
po Realizacji jesteś naprawdę wyjątkową osobą. To nigdy nie oznacza zapędów ego. Trzeba używać rozróżnienia w rozumieniu.
To nigdy nie oznacza zapędów ego. Jeśli nie możesz skorygować siebie, nie jesteś swoim własnym mistrzem. Tak, nie jesteś
doskonały. Jesteś wyjątkowy ale nie jesteś doskonały. Musisz siebie udoskonalić. Te słowa mogą bardzo zdezorientować. Kiedy
mówię, że jesteś wyjątkowy, ty natychmiast myślisz, że jesteś doskonały. To są dwa słowa, wyjątkowy i doskonały. Ktoś może
być wyjątkowy, ale może mieć niedoskonałości. Więc musisz siebie udoskonalić. I zaufaj sobie, że możesz siebie udoskonalić,
poprzez obudzenie twojej Kundalini, oczyszczenie twoich czakr. Przez zrozumienie siebie, możesz siebie udoskonalić. Musisz
zmierzać do perfekcji. Mówię wam, mam tyle sposobów; bezpośrednio, czasami nie bezpośrednio, przez przyjaciół, jakoś daję
znać, że masz ten problem. Powinieneś myśleć, że Jestem w tobie. Jestem tą częścią ciebie, która jest rozróżnieniem. Kiedy nie
rozumiesz swojego własnego rozróżnienia, próbuję wskazać ci kierunek w tą czy tamtą stronę. Jednak ludzie czują się urażeni.
Ludzie czują się źle, ale niektórzy z nich to akceptują. Jeśli jesteście poszukiwaczami i wzrastacie, jesteście zdecydowanie
unikalni, specjalnie błogosławieni. I musicie zwracać na siebie szczególną uwagę. Nie stać was na to, by oszukiwać samych
siebie. Więc musicie rozróżnić pomiędzy ego czy tak zwanymi zapędami ego a duchowym wzrostem. Zapędy ego będą
przyczyną waszego najboleśniejszego upadku. To tak jakby podrzucano was do góry, a wy znowu spadacie z hukiem na ziemię i
łamiecie nogę czy coś w tym stylu. Oto czym są zapędy ego. Ale duchowy wzrost oznacza, że wznosicie się ponad to. Nie tylko
sami wzrastacie, ale razem z wami wzrastają inni. W swoim wzroście, rozwijacie niesamowite siły. Im wyżej rośniecie tym jest
lepiej. Ale to nie odbywa się przez poczucie, że jesteście doskonali. Nigdy. Jest taka opowieść o nauczycielu i jego uczniu.
Nauczyciel był bardzo dobry dla ucznia i uczeń przychodził pokazywać mu swoje prace. Był dla niego bardzo miły. I za każdym
razem uczeń mówił: "To zrobiłem dobrze a to jest rzecz, której nie mogłem zrobić, więc proszę powiedz mi jak to poprawić?" I
nauczyciel mówił: "Tak dobrze, lepiej popraw tę część, a potem zrób to". Aż pewnego dnia uczeń przyszedł i powiedział: "Teraz
jest to doskonałe". Nauczyciel powiedział: "Teraz już nie jesteś uczniem" i dodał: "Już do mnie nie przychodź". Był też drugi
uczeń, który przychodził codziennie i poprawiał się. On powiedział nauczycielowi: "Myślę, że teraz mogę uczyć innych, ale nie
jestem jeszcze doskonały". Nauczyciel powiedział: "Dobrze, idź i ucz". Trzeci uczeń, który przychodził zawsze próbował
zobaczyć jaki zrobił błąd i jak go poprawić, i pracował bardzo ciężko, był bardzo gorliwy, bardzo pilny i pewnego dnia przyszedł
do nauczyciela i powiedział: "Proszę pana, już nie będę zawracać panu głowy". Nauczyciel odrzekł: "Dobrze, teraz zajmij moje
miejsce". To właśnie trzeba zrozumieć. Kiedy wzrastasz stajesz się skromniejszy. A ludzie rozumieją to dokładnie odwrotnie.
Widzicie, kiedy wzrastają myślą, że osiągnęli jakieś specjalne siły. No nie wiem. Widzicie, zaczyna się wydawanie zaświadczeń
samemu sobie. Jestem bardzo dobry w sprawach duchowych. Jestem wysoko rozwinięty i tym podobne. Nadchodzi czas
przechwalania się. I potem może dojść do tego, że nagle okazuje się, iż jesteś znowu na ziemi. Nie wypracowuje się to w ten
sposób. W rzeczywistości u ludzi, którzy wzrastają ujawniają się pewne cechy. Pierwsza rzecz to twoja kolektywność. Jak jesteś
kolektywny. Z iloma osobami się dogadujesz. Z ilu rzeczy możesz się śmiać. To jest jedna z najważniejszych cech. Drugą cechą
jest to, do jakiego stopnia akceptujesz dominację kogoś, kto podcina twoją kolektywność. Twoja osobowość nie powinna być
zależna od nikogo. Jeśli pozwalasz innym ograniczać swoją osobowość, powiedzmy, że masz szefa a ty jesteś, jesteś
pracownikiem. Szef nie jest Zrealizowaną Duszą a ty jesteś zrealizowany. Albo może obaj są Zrealizowanymi Duszami. Niech i
tak będzie. I jeden z nich wzrasta. Wtedy staje się skromniejszy, staje się lepszy, istnieje między nimi miła relacja. Ale do

pewnego stopnia. On nigdy nie będzie szedł na kompromis ze swoim szefem, jeśli chodzi o jego wzrost, jego kolektywność, jego
szczodrość, o jego pracę dla innych. W tej kwestii nikt go nie może zdominować, bo chodzi o to, jak bardzo czujecie się
odpowiedzialni za samych siebie -- to jest druga kwestia. Jak bardzo jesteście odpowiedzialni za to, żeby być tu, żeby być
komórką tego serca. Każda komórka, która zawiedzie powoduje, że zawodzi serce. Każda komórka serca musi być niesłychanie
wrażliwa i niesłychanie posłuszna naszej Istocie, Duchowi. Musi się uaktywnić, ciężej pracować, kiedy jest to niezbędne. Wtedy
najbardziej się cieszy. I nie powinniśmy pozwalać na zanieczyszczenia, to jest trzecia rzecz. Tak jak wam powiedziałam, po
pierwsze kolektywność, po drugie twoja odpowiedzialność, i po trzecie czystość. Przede wszystkim czystość twojego serca,
twojego własnego serca, rozpoznanie autentyczności czy oszustwa. Podczas gdy wam to mówię zdacie sobie sprawę z tego, że
wszyscy Anglicy wierzą w coś przeciwnego, w dzisiejszych czasach, nie w przeszłości, ale dzisiaj. Czyste serce, przejrzyste,
otwarte serce. Ufaj innym. Rozmawiaj ze wszystkimi z otwartym sercem. Ufaj innym. Dlaczego wątpisz? Kiedy nie będziesz
wątpił w siebie, nie będziesz wątpił w innych. Co oni mogą ci zabrać? Co ty masz? Nikt nie może ci zabrać twojego nosa, oczu,
niczego. Te rzeczy są nietknięte. Ładnie przyklejone. Więc nic nie zniknie. Jak mogą zranić osobę, która jest Zrealizowaną
Duszą? Jeśli twoje serce jest czyste, możesz widzieć drugą osobę jak na dłoni. Niewinność jest taką potężną rzeczą, taką
potężną rzeczą, że nawet spojrzenie wystarczy, żeby zabić szatana. Czystość serca, właściwie kiedy serce nie jest czyste ta
nieczystość przelewa się do innych miejsc. To nie idzie w drugą stronę, ale od serca. Wielu ludzi wierzy w to, że to ciało staje się
nieczyste. Ja myślę, że to jest serce, które się naprawdę zanieczyszcza i wtedy zaczyna się to czepiać ciała, i tam pozostaje.
Umiejscawia się tam. Więc miej czyste, otwarte serce takie jak serce dziecka. Otwarte serce. Czemu boimy się kogokolwiek?
Czemu nie ufamy innym? Czemu na innych się złościmy? Rozmawiaj ze wszystkimi, witaj się ze wszystkimi, bądź dla wszystkich
miły. Przy okazji dowiesz się, że ktoś ma trudności, pomóż mu. Jeśli ktoś nie może siedzieć albo ma problem postaraj się
usunąć ten problem. Jeśli ktoś nie może stać, ustąp mu miejsca. Staraj się dawać z czystego serca. Jeśli twoje serce nie jest
czyste, to nie może dawać. A więc jak oczyścić serce, to jest temat, który Felicity chciała, żebym poruszyła, jak oczyścić serce.
Nie ma do tego miotły w supermarkecie. Nie ma płynu do naczyń ani niczego do mycia serca. Ale jest na to sposób. Pozwól,
żeby twoje serce było przesiąknięte miłością Matki. Po prostu pozwól. Zobacz jak Ona cię kocha. Ja wam ufam. Ludzie się
czasami ze Mnie śmieją. Niektórzy święci, ci podobno wielcy ludzie, nie mogą zrozumieć, jak mogę wam ufać. Mówią, och to
beznadziejne przypadki. To są okropni ludzie, jak możesz im ufać? To nie są sanyasini, to nie są sadhu, oni są niczym. To są
zwyczajni ludzie. To znaczy, że dla nich jesteście bez wartości. Gdybyście poszli do nich kazali by wam stać na głowie przez trzy
miesiące. Przez trzy lata moglibyście powisieć w studni. Nie wiem co by zrobili, żeby was przetestować. Ale Ja wam zaufałam w
dniu, kiedy was zobaczyłam. W dniu kiedy do Mnie przyszliście, zaufałam wam. I pracowałam nad wami od pierwszego dnia,
wiedząc kim jesteście, ale ufam, że wasz Duch zabłyśnie. Zaufajcie w taki sam sposób. Śmiejemy się z innych. Widywałam
Sahaja yoginów, którzy śmiali się z innych; żartowali z tych, którzy do Mnie przyszli. Zaufajcie im. Kiedy im zaufacie, będziecie
ich też szanować. Więc musicie uwierzyć w siebie i cieszyć się tym jak delikatnie zagarnia was nurt miłości waszej Matki. Po
prostu się tym cieszcie. Jak kwiat, który wpada do rzeki i płynie z prądem ciesząc się całym jej pięknem. W ten sam sposób, wy
powinniście się cieszyć. Kiedy ta radość do was przyjdzie, zaczniecie ufać. I ufajcie waszej Matce. Próbuję wielu rzeczy, aby was
skorygować. Ale musicie ufać, że cokolwiek próbuję dla was zrobić, robię to po to, żeby was oczyścić. To jest Moja praca. Może
czasami czujecie, że mówię o was publicznie. Być może burzy to wasz wizerunek albo myślicie coś podobnego. To nie tędy
droga, to jest dla waszej hitha, to się dzieje dla dobra waszego Ducha. I to jest najtrudniejsza praca. W tym wszystkim, ufaj
swojemu sercu. Najpierw zaufaj sobie, zaufaj innym, innym Sahaja yoginom. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Kto jest
twoim bliźnim? Sahaja yogin. Wspieraj go. I ufaj swojej Matce. Tak jak Ja zaufałam wam, wy musicie zaufać Mi, i to się
wypracuje. Otwórzcie swoje serca na to zaufanie. Nie powinniście się martwić, czy będzie to zgodne z protokołem czy nie, czy
będzie całkiem odpowiednie czy nie, bo serce wie. Cokolwiek zrobi twoje serce w swojej szczerości, to będzie odpowiednie, bo
tam mieszka twój Duch i On się manifestuje. To zatroszczy się o ciebie. Cokolwiek będziesz próbował zrobić zewnętrznymi
sposobami, to nie będzie działać. Tylko ta ufność w twoje kochające serce będzie działać. Wszystko inne nie ma znaczenia.
Widzicie, ona przyniosła dzisiaj kwiaty. Mówiono, że według niej to są chwasty. Poszła na stację i zaczęła zrywać kwiaty.
Naczelnik stacji i jego żona byli bardzo mili i powiedzieli: "Tak, proszę zrywać. To tylko chwasty, możesz je zabrać". A one są
takie pachnące. Jedne z najmocniej pachnących kwiatów, jakie widziałam. To są tylko chwasty. Nie kwalifikują się do bycia
oficjalnymi kwiatami, ale tylko kilka kwiatów dodanych do innych tworzy najlepszy zapach. Miłość daje wszelkie wyrafinowanie i
zapach wymagane przy uprawie. Chodzi o to, żeby nie mówić o miłości, ale naprawdę kochać, to daje największą radość.
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Brahmam Gardens, Earls Court, London (UK), 1982. To co możemy dzisiaj zrobić, powinnam wam powiedzieć o praktycznej
stronie medytacji, dobrze? Zobaczmy, czym jest medytacja, co możemy zrobić podczas medytacji. Pierwszym, co otrzymaliśmy
jest lewa strona, to jest Mana Shakti, to jest siła waszych emocji, czyż nie? Emocje są połączone także z waszą prawą stroną, z
Praną. Załóżmy na przykład, że ponoszą was emocje. Jeśli właśnie teraz poniosły nas emocje, to zaczęliśmy szybciej oddychać i
czuliśmy, że całe nasze ciało reagowało, dlatego czuliśmy także reakcję Prany, czyli prawej strony, która w ten sposób
próbowała się przejawić. Kiedy zaczynamy płakać, pojawia się element wody, i wszystko, co się pojawia, wszystkie te emocje tak
bardzo wylewają się na zewnątrz, także nasza Prana jest w to zaangażowana. Załóżmy na przykład, że jesteście przestraszeni,
jesteście przestraszeni, jeśli bardzo się czegoś boicie, to co się wtedy dzieje? Kiedy jesteście przestraszeni, zaczynacie również
bardzo szybko oddychać, nieprawdaż? Zatem jest to połączone. Jest to więc połączone. Jeśli jesteście przestraszeni, jest to
powiązane z waszą Praną w waszym oddychaniu, cały wasz system jest połączony z waszymi emocjami, system fizyczny. Jeśli
często płaczecie lub za dużo łkacie, albo jesteście osobą smutną, będzie to widoczne na waszej twarzy. Wasze Vishuddhi także
wskazuje na to, nie tylko Anahata, ale także Vishuddhi. Potem wasza Agnya również przestaje funkcjonować. Tak więc,
wszystkie czakry odzwierciedlają lewą stronę w taki sposób, że ujawnia się to na poziomie fizycznym, Dowodzi to, że obie strony
są ze sobą bardzo mocno powiązane. Zatem musimy w jakiś sposób rozpuścić te dwie strony w nas, tę lewą i prawą stronę, bo
jeśli tego nie rozpuścicie, to jesteście w połowie drogi. Tak więc musicie rozpuścić te obie rzeczy. Co więc powinniśmy zrobić,
aby je rozpuścić? Co możemy zrobić podczas medytacji? Czy macie jakieś sugestie? Powiedzmy, że mamy Pranę i Manę. Prana
reprezentuje prawą stronę, a Mana Shakti to jest lewa strona, tak? Obie trzeba rozpuścić. Laya oznacza rozpuszczenie. A teraz,
co zrobimy, aby rozpuścić te dwie rzeczy? One są ze sobą połączone. Po Realizacji a nie przed nią. Zatem przed medytacją
wchodzimy w stan równowagi, której strony jest więcej a której jest mniej. W tym czasie. Załóżmy, że w tym czasie poniosły was
emocje, wtedy musicie przerzucić prawą stronę na lewą. Jeśli macie w tym czasie zakłócenia na lewej stronie, mówiąc o
zakłóceniu miałam na myśli to, że jeśli wasza lewa strona jest zamrożona, wtedy musicie podnieść lewą stronę i zrównoważyć
się przed medytacją. A teraz zobaczmy przede wszystkim to, której strony jest mniej. Połóż ręce w ten sposób. Wszystko w
porządku? Czy czujesz chłodny powiew? Czy odbierasz? (Shri Mataji mówi do małej dziewczynki) Kiedy już jesteście
zrównoważeni, to najlepszą rzeczą jest skierować uwagę na swoje emocje, na Mana Shakti. Obserwujcie je. Możecie oświecić
wasze emocje poprzez myślenie o waszej Matce, dobrze? Po prostu oświećcie je, a Ona rozwiąże te problemy, wszystkie
problemy w Mana, czyż nie? Zatem, kiedy już będziecie połączeni z tymi emocjami i zaczniecie obserwować je w swojej
medytacji, zobaczycie, że te emocje wzrastają w was i jeśli spróbujecie oddać te emocje waszej Matce, to znaczy oddać je
Lotosowym Stopom waszej Matki, one także zaczną się rozpuszczać i staną się w pewien sposób...rozprzestrzenione,
rozprzestrzenione. Zaczniecie to rozwijać w taki sposób, że poczujecie, iż kontrolujecie te emocje. Kontrolujecie je i dzięki
kontroli tych emocji, wasze emocje, które są rozprzestrzenione, oświecone -- są bardzo potężne. A kiedy te emocje odczuwacie
w ten sposób, przyczyna tych emocji może zostać rozwiązana. Np. właśnie teraz jesteśmy poruszeni emocjonalnie, bo
opowiadałam, powiedzmy o tych dzieciach. Oczywiście, każdy by był. Kiedy jesteście tym poruszeni, składacie problem tych
wzrastających w was uczuć, tych fal uczuć, które napływają, składacie do Lotosowych Stóp waszej Matki i one zostają dotknięte
przez tę moc, można by powiedzieć. Wtedy te emocje zostają oświecone, a kiedy te emocje zostaną oświecone, mają moc
rozwiązywania problemu. Czy rozumiecie? Kiedy one osiągną brzeg, gdzie znajdą się w zasięgu światła, wtedy ten problem
może zostać rozwiązany. Z uwagi na to, że teraz nie jesteście pojedynczą komórką, jesteście w przestrzeni, jesteście w
Samashti; a ponieważ osiągnęliście taką pozycję, macie te moce wejścia do ciała innej osoby, aby poczuć wibracje innej osoby,
aby podnieść Kundalini -- w innym przypadku nie moglibyście tego zrobić. Zatem bardzo łatwo możecie to zrobić, bo Ja jestem
tu przed wami we własnej osobie. A więc łatwo jest po prostu umieścić te emocje tutaj w ten sposób, że one zostają oświecone i
wasze życzenia zostają spełnione, bo emocje są niczym innym jak życzeniami, życzeniami niespełnionymi. Zatem jak to się
dzieje? Dzieje się to w ten sposób, że podnosicie te emocje i oddajecie je, jak gdyby te emocje były w rzeczywistości lewą stroną.
Jak powiedziałam, są one pragnieniem. Zatem, bierze się to pragnienie, każde pragnienie, i umieszcza w Pranie. A jak
umieszczacie to w Pranie? Poprzez kontrolowanie swojej Prany. Dlatego, widzicie, robi się Pranayamę. Na przykład, siedzicie
teraz sobie bardzo wygodnie, macie jakieś pragnienie i kierujecie na to swoją uwagę. Wiecie, uwaga jest bardzo ważna. A teraz
należy skierować tę uwagę na Pranę tak, żeby były emocje i wtedy umieśćcie te emocje w waszej uwadze, co oznacza, że teraz
jesteście ich świadomi. I teraz, to co macie zrobić, to obserwować swoje oddychanie. Starajcie się zredukować swoje

oddychanie, spowolnić je w taki sposób, że jak zrobicie wydech, to odczekajcie chwilę, a dopiero potem bierzcie długi wdech i
wtedy zróbcie wydech. W ten sposób w ciągu jednej minuty będziecie oddychać rzadziej niż normalnie. Dobrze? Spróbujecie
zrobić tak: zróbcie wdech z emocjami, utrzymajcie uwagę na tych emocjach tak, aby połączenie zostało ustanowione. Lepiej?
Zobaczcie, Kundalini podnosi się. Kiedy oddychacie, to zauważacie, że pomiędzy oddechami jest przestrzeń, którą po prostu
zostawiamy pustą. Zróbcie wdech i zostawcie pustą przestrzeń. Teraz wydech. Teraz zostawcie pustą przestrzeń. Zróbcie
wdech i zatrzymajcie go. Potem wypuśćcie powietrze. Zatrzymajcie. Teraz wdech. Teraz zacznijcie oddychać w taki sposób,
żeby wstrzymywać oddychanie. Wasza uwaga powinna być na sercu, albo powinna być na emocjach. Lepiej. Na chwilę
zatrzymajcie powietrze, zróbcie wydech, potem zatrzymajcie oddech przez chwilę, potem to powtórzcie. Wtedy zauważycie, że
przez chwilę nie będziecie oddychać. Widzicie, siedzicie spokojnie. Pomiędzy waszą Praną i Maną następuje Laya, obie Shakti
stają się jednym. Teraz w tym stanie, gdy jesteście wyciszeni, pomyślcie o swoim intelekcie. Zniknął. Pomyślcie o tym, nie ma
go, już go nie ma. To co się dzieje, w rzeczywistości to jest Laya, uwaga jest skierowana na intelekt i oświeca ten intelekt.
Zobaczcie, nie ma już myśli. Spróbujcie odnaleźć swój intelekt w sobie, spróbujcie zobaczyć „gdzie jest mój intelekt?" Spróbujcie
go odnaleźć. Nie ma go tam. Nie funkcjonuje. Spróbujcie ponownie. On działa, ale teraz stał się samashti. Stał się teraz
kolektywny. Ha! Widzicie? Czy nadążacie? Nie ma myśli. To ćwiczenie da wam świadomość bez myśli, ustabilizuje świadomość
bez myśli. Nie ma myśli.
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Powiedziałam wam dziś o tym jak ważna jest zasada Lakshmi w nas i o trzech procesach, przez które przechodzimy. Pierwszy,
to Gruha Lakshmi. Zazwyczaj świętuje się go w trzynasty dzień po nowiu księżyca i mówi się, że tego dnia pani domu powinna
otrzymać jakiś prezent. A najlepsze będą przybory kuchenne. Zatem ludzie dają jej przybory kuchenne, właściwie jest to
wzajemne obdarowanie się, bo gdy dacie przybory kuchenne, to ona powinna coś wam ugotować. To słodki sposób
zasugerowania, aby coś wam ugotowała.
Następnie, czternasty dzień jest bardzo ważny, gdyż jest to dzień Bogini jako siły, jako siły, ponieważ Kartikeya zabił demona
Narakusurę. A ten był jednym z najgorszych, nie można było go zabić. Więc Shiva i Parvati pobrali się na tę specjalną okazję, aby
stworzyć potężnego Shaktiputrę, znaczy syna Shakti – Kartikeyę. On narodził się tylko po to, aby zabić tego potwornego demona
zwanego Narakusurą. I zabił go. To jest ten dzień, czternasty dzień. Ten dzień, jest czymś w rodzaju Halloween. Tego dnia
zostały otwarte wrota piekła i wszystkie demony posłano do piekła. Właśnie dlatego, tego dnia każdy powinien z rana
odpoczywać najdłużej jak się da, tak aby wszystkie demony zostały dobrze umieszczone, gdyż niektóre z nich nadal mogą
gdzieś się błąkać. Lepiej, jeśli pozwoli się im wyjść. W strefie, w której wy jesteście, nie czujecie za bardzo ich obecności, ale
będąc w strefie podświadomości albo kolektywnej podświadomości, ludzie nawet widzą niektóre duchy a także czują ich
obecność, widzą czarne plamy i tym podobne.
Tak więc ten dzień jest bardzo niebezpieczny, ale ponieważ Narakusura został zabity, ludzie świętowali. Świętowanie odbywa się
następnego dnia, który nazywa się Diwali. Jest to także dzień, w którym oddaje się cześć Lakshmi, ponieważ wierzy się, że tego
dnia Lakshmi narodziła się na ziemi z morza, tak jak wam powiedziałam poprzednim razem.
Potem następuje Nowy Rok, ponieważ na północy Indii w tym czasie kończą się żniwa i ludzie stwierdzili, że ten dzień jest
idealny, aby świętować Nowy Rok. Jednak jest to coś więcej, jest to pewien rodzaj społecznego wydarzenia w Indiach, ale my nie
musimy świętować dokładnie tego dnia, zależy jak nam pasuje. Możecie obchodzić swój własny Nowy Rok. A na południu,
powiedzmy w Maharastrze, Nowy Rok obchodzą w innym czasie. Tak jak mówiłam, to tam Shalivahana, podczas panowania,
ustanowił nowy kalendarz zgodnie z którym świętują.
Zatem w tych wszystkich rzeczach nic nie jest sztywno ustalone, każdy musi o tym wiedzieć. Nic nie jest sztywne. Sztywność
bierze się z niewiedzy. Wszystko to jest dla was, dla waszej radości i szczęścia. Cały system festiwali ma uszczęśliwić was a nie
czas czy datę. To jest dla was, więc powinno to być dostosowane do waszych potrzeb i zrozumienia. A także do waszego
narodowego stylu życia. Nie powinno być czegoś takiego jak uzależnienie od jakiejś konkretnej kultury, konkretnej idei. To
wszystko jest dla was, wszystkie te festiwale są dla was, nie dla bogów. Oni nie mają takich festiwali. Te festiwale istnieją tylko
dla was. Kiedy świętujecie to jedynie dla własnej radości i własnego szczęścia. I tak właśnie powinniście świętować w sposób,
który dostarcza wam najwięcej szczęścia. Festiwale, wszystkie festiwale na świecie powinny być świętowane. Im więcej się
weselicie, tym jest to szczęśliwsze. Spójrzcie, dlaczego tracić taką szansę. Zatem jako Sahaja yogini możecie świętować, nie
bądźcie nudziarzami.
Jako Sahaja yogini nie należycie już do żadnej konkretnej kasty ani społeczności, należycie do uniwersalnej kasty. Kiedy
zaczynacie należeć do uniwersalnej kasty, możecie świętować wszystkie festiwale wszystkich religii i czerpać z nich to, co
najlepsze. Okrągły rok można świętować te festiwale. Dowiedzcie się czegoś o nich, im więcej wiecie, tym lepiej. I jedzcie
wszelkie rodzaje słodyczy, wszystkie, jakie się jada w rozmaitych regionach, krajach i kulturach. Powinniśmy być w bardzo
radosnym nastroju.
Ostatni dzień jest bardzo ważny, powinnam powiedzieć, że jest to bardzo uniwersalny dzień, nazywany jest Bhaiya Duja, ten

dzień, w Marathi jest nazywany Vao Dijum, ma on różne nazwy. Dzień braci i sióstr. Związek braci i sióstr powinien być bardzo,
bardzo silny. Trzeba utrzymywać czystość tej relacji. Niekoniecznie trzeba urodzić się jako bracia i siostry, niekoniecznie. Ale
narodziliście się, ponieważ jeśli jesteście Zrealizowanymi Duszami, narodziliście się jako bracia i siostry. Trzeba zatem utrzymać
czystość w społeczeństwie Sahaja Yogi. Bardzo ważne, abyśmy starali się pogłębiać tę sytuację, w której związek brata i siostry
to coś bardzo czystego. Ich związek jest bardzo czysty. I nigdy nie powinno się wystawiać go na próbę. To jest tak silne, że
nawet jeśli tylko nazwiecie kogoś swoim bratem, to on już będzie waszym bratem i im bardziej rozwiniecie ten związek, tym
lepsze będzie wasze lewe Vishuddhi. Dlatego, że lewe Vishuddhi oznacza relację z Bogiem jako z bratem a z Boginią, jako z
siostrą.
Jak wiecie, siostra Shri Krishny urodziła się jako córka Nanda a Shri Krishna urodził się w więzieniu. A więc doszło do zamiany.
Musieli podstawić ją zamiast niego. A kiedy Kamsa, wuj Krishny spróbował zabić tę dziewczynkę, ona wzniosła się do nieba pod
postacią błyskawicy i powiedziała: “Twój zabójca nadal żyje w Gokul, nadal tam żyje”. Zatem błyskawica, którą widzimy
reprezentuje tę siłę, którą nazywamy Vishnumayą, jest to siła siostry. Jeśli wasze siostrzane uczucia wobec kobiet są dobre i
silne, to wasze lewe Vishuddhi będzie bardzo dobre.
Ma ono także wiele innych przymiotów. Na przykład ktoś, kto ma bardzo dobre lewe Vishuddhi, jest bardzo pewny siebie. Nie
tylko to, ale gdy coś powie, to okazuje się to prawdą. Nawet przez przypadek, jak coś powie, staje się to prawdą. Lewe Vishuddhi
jest bardzo potężną czakrą. Cokolwiek mówi taka osoba, krytykując, przeciwstawiając się lub będąc przeciwko czemuś, ma to
siłę zniszczenia wszystkiego tego, czego ona nie akceptuje. Zobaczcie, Chrystus, Jego lewe Vishuddhi wyraża się poprzez Jego
relację z Marią Magdaleną. Kiedy przeciwstawił się i powiedział: “Kto jest bez grzechu, niech rzuci w nią kamieniem”, więc to jest
jego siła. Grzech ludzi całkowicie ich zmiażdżył, byli skończeni, ponieważ popełnili grzech. A zgrzeszyli przeciw lewemu
Vishuddhi. Nie było czystości. A kiedy nie ma czystości i tak czysta osoba mówi coś takiego, wszyscy ci ludzie tracą swoje siły;
nie mogli nawet rzucić kamieniem.
Jego siostra urodziła się później, jako Draupadi, niedaleko miejsca, w którym byliśmy, Vani - wiecie, tam gdzie widzieliśmy Gavin, pamiętasz jak jechaliśmy do Nagpur? Urodziła się w pobliżu Vani, tam jest wielka świątynia upamiętniająca to. Nazywano
ją Draupadi, wiecie w jaki sposób Shri Krishna próbował ocalić Jej niewinność. Słyszałam, że obecnie ludzie próbują mówić
różne rzeczy przeciwko Marii Magdalenie i przeciwko Chrystusowi, różne rzeczy. To jest oznaka degeneracji naszych umysłów i
moralności, że nie potrafimy dostrzec czystości w żadnym związku. My nie potrafimy dostrzec czystości w żadnym związku.
Zatem jako Sahaja yogini musimy bardziej to rozwijać. Zamiast tego widzę, że ludzie, szczególnie na Zachodzie próbują
wymyślać, kogo z kim ożenić. Tworzy się związki, to jest złe. Nie ma potrzeby nieustannego aranżowania małżeństw i zabawy w
romanse i takie tam. Jeśli małżeństwo ma zostać zawarte, to będzie. Ale nie psujcie atmosfery. Istnieją ludzie, którzy zachowują
się jak swaci, próbujący organizować małżeństwa i są bardzo dumni z aranżowania małżeństw tej z tym a tego z tą. To nie jest
stosowne, nikt nie powinien tego robić. W czymś takim nie ma cnoty, w takim ciągłym organizowaniu małżeństw. Kiedy
nadchodzi czas małżeństwa, to ono następuje.
W czasach Mahometa pojawił się wielki problem, gdyż było niewielu mężczyzn i wiele kobiet w różnym wieku. Nie wiedzieli co
zrobić, jak uratować te kobiety, ponieważ tak wielu mężczyzn zginęło na wojnie. Zapytali: “Co robić w takiej sytuacji, kiedy jest
taka katastrofa, tyle kobiet a tak niewielu mężczyzn?” Wtedy on powiedział: “W porządku, możecie poślubić 4 albo 5 kobiet w
różnym wieku”. Gdyż macie żyć w dharmie, to znaczy w małżeństwie, za społecznym przyzwoleniem, a nie bez ślubu. Zatem
powiedział: “Tak, możecie zawrzeć nawet pięć małżeństw, ale musicie wziąć ślub, nie możecie żyć bez ślubu”. I właśnie dlatego
wymagał, żeby każdy człowiek wziął ślub a nie żył w związku bez ślubu, to był grzech.
Zamiast tego muzułmanie teraz uważają, że mają prawo poślubić pięć osób. Mam na myśli, że kiedy jest więcej mężczyzn a
kobiet jest mniej. To jest złe. Musicie znaleźć rozwiązanie. A w tamtych czasach trzeba było ustalić granice nawet między
bratem i siostrą, ponieważ był z tym poważny problem. Powiedział więc: “Rodzeństwo nie może się pobierać, ale kuzyni mogą
wziąć ślub”, w tamtych czasach.
Teraz czasy się zmieniły, dobrze, to nie są tamte czasy. Nie jesteśmy w stanie wojny, nic takiego się nie dzieje. Nie mamy takich

problemów. Pozwólmy więc teraz rozwijać się czystym związkom braci i sióstr. Faktycznie, kiedy po raz pierwszy świętowaliśmy
Diwali, poprosiłam ludzi, aby znaleźli sobie jedną siostrę. Każdy mężczyzna musi mieć jedną siostrę, chociaż jedną. A że to jest
ten dzień, powiedziałam, zacznijmy od tego, że kiedy spotkamy się następnym razem w dniu, który nazywa się Rakhi Purnima,
zawiążecie rakhi na ręku – ci sami bracia i siostry.
W Indiach także to robiliśmy i świetnie funkcjonowało. Ale tam związki są bardzo silne. Zobaczcie, kiedyś Dhumal zawiązał rakhi
Raulbai, i teraz, nawet jeśli Ja powiem coś Raulbai, to jemu się to nie podoba. To rozwinęło się tak bardzo. Wiecie, to takie
słodkie. I nawet żona Dhumala szanuje Raulbai, jako jego starszą siostrę. To bardzo słodkie. Wiele takich związków zostało
zawiązanych. Wydaje mi się, że w następnym roku Raulbai została siostrą jednego z naszych członków rady, którego już wtedy
tam nie było. Ona zawsze utrzymuje wszystkie związki i oni także, wyobraźcie to sobie. A wszystko dlatego, że ten związek jest
tak szczególny, tak bliski i tak czysty. I taki związek należy stworzyć z kobietą, z taką kobietą lub przyjaciółką, z którą chcecie
mieć taki związek. Trzeba pamiętać, że to nie może przekroczyć określonych granic, maryady muszą być zachowane. Jeśli nie,
to staną się bratem i siostrą a potem wezmą ślub, co jest niedopuszczalne.
Zatem musimy znać granice, to bardzo ważne. W Sahaja Yodze musimy przestrzegać maryad i granic. A jedna z nich jest taka,
że jeśli raz zaczniecie nazywać kogoś bratem lub siostrą, to jest to całkowicie czysty związek. Pójdźmy nieco dalej, jak już wam
wcześniej mówiłam, związek, powiedzmy z młodszymi braćmi waszego męża, jest dokładnie taki, jak z waszymi młodszymi
braćmi. Oni wszyscy, młodsi bracia męża lub Sahaja yogini młodsi od waszego męża, są jak wasi młodsi bracia. Odwrotnie jest z
kobietami, powiedzmy, dla wszystkich mężczyzn, te kobiety, które są starsze od waszych żon, są jak siostry, starsze siostry.
Mam na myśli, że ten związek jest taki słodki i daje wam konkretną wiedzę, jaki dystans należy zachować, z kim być swobodnym
a wobec kogo zachować dystans. I to musi być utrzymywane w piękny sposób, dzięki któremu ta czystość nie zostanie
naruszona. Trzymajcie się standardów czystości. To odżywia Sahaja Yogę, to jest pokarm dla waszego rozwoju, czystości.
Czystość jest dla nas najważniejsza, czystość we wszystkim. Jeśli jesteście czyści, to nie zrobicie niczego fałszywego,
powiedzmy, niczego co nie jest czyste.
Po pierwsze, sami będziecie czyści i zaakceptujecie czystość, docenicie czystość, będziecie podtrzymywani przez czystość.
Żadna nieczystość nie będzie z wami współpracować ani wam nie zagrozi. Dlatego czystość to imię waszej Matki. Wiecie, że
Moje imię oznacza czystość. I jest to taka czystość, że oczyszcza wszystko, po prostu oczyszcza. Ta czystość powinna tak
działać, żeby oczyszczać, w innym przypadku ta czystość nie ma sensu. Na przykład mydło oczyszcza, w porządku, ale nie
oczyszczacie mydła. Czyścicie mydło? Myślę, że jacyś szaleńcy mogą to robić. Znam ludzi, którzy myją nawet kran jak i wodę. I
dlatego ta woda, która oczyszcza, woda oczyszcza, woda oczyszcza nas fizycznie. Również nasze trucizny są wymywane z
wątroby przez wodę. Woda jest wspaniałym elementem do usuwania wszystkich problemów. Używacie wody do tak wielu
rzeczy; wiecie jak ona sobie z tym radzi.
Zatem ta Lakshmi, która jest oczyszczeniem, narodziła się z wody. Dlatego nazwano ją Marią, jak wam już mówiłam. A ja
nazywam się także Nira, co oznacza narodzona z wody. Trzeba więc zrozumieć, że dzisiejsze przesłanie jest takie, żebyśmy
wpajali czystość. Nie powinniśmy oszukiwać samych siebie. Łatwo oszukiwać, ale powinniśmy wpajać sobie czystość, jako
oznakę własnej dojrzałości, jako swoją ozdobę, swoje piękno, a nie tylko dlatego, że jest to żmudne, albo ciężkie. Nie w taki
sposób. To powinno się osiągać z wielką przyjemnością i radością. Jak bardzo lubimy brać kąpiel, być czyści i dobrze się
prezentować? Tak samo powinniśmy oczyścić swoje myśli. Przez samo tylko zwracanie na nie uwagi, możemy je oczyścić.
Myśli trzeba oczyścić. Po pierwsze, po co w ogóle mieć myśli. Ale nawet jeśli je macie, niech będą czyste i niewinne. Nawet jeśli
musicie je mieć, niech nie będą pełne arogancji, agresji czy strachu.
Niektórzy myślą, że to bardzo dobrze, jeśli myśli są pełne strachu: Och jestem przerażony, boję się”. Jest to nieczystość.
Dlaczego macie się bać? To znaczy, że wasze lewe Vishuddhi jest zablokowane. Nie trzeba mieć żadnych lęków; nie trzeba mieć
żadnych obaw. Jeśli czegoś się obawiacie, to coś jest z wami nie tak. Jeśli wierzysz, że Bóg jest ponad wszystkim, że jesteś
Zrealizowaną Duszą i Bóg zaopiekuje się tobą, że On jest twoim Ojcem, że otwiera tobie swoją bramę, więc czego tu się bać?
Wielu ludzi myśli, że jeśli boicie się, to jesteście pełni pokory. U osoby, która się boi pokora jest zupełnie inna. To całkowicie inna
sprawa, to nie ma nic wspólnego z pokorą. Zatem być pokornym jest czymś innym od bycia przestraszonym. Sahaja yoginom

bardzo łatwo jest zorientować się poprzez świadomość wibracyjną, czym jest strach a czym jest pokora. Ponieważ pokora da
wam wibracje a strach zablokuje całą waszą lewą stronę.
Zatem oczyszczenie umysłu osiągamy pewnymi sposobami zrozumienia samych siebie. Pierwszą wiedzą, którą każdy musi
mieć jest to, że urodziliśmy się w rodzinie, urodziliśmy się w społeczeństwie, urodziliśmy się w tak zwanej religijnej sekcie lub
czymś podobnym. I że wszystkie te „przynależności” sprawiły, iż mamy w sobie różne rodzaje nieczystości. One mogą
wykształcać w nas ego, superego, cokolwiek. Aby utrzymać umysł w czystości i prostocie używajcie żywiołu wody możliwie jak
najczęściej. To pomaga w obu wypadkach, pomaga na ego i na superego. Stosujcie element wody. Tym właśnie jest Lakshmi.
Lakshmi jest tą, która daje wam Tattwę Mahalakshmi. Tylko z Lakshmi wyłania się zasada Mahalakshmi. I następuje to po
oczyszczeniu się poprzez proces Lakshmi.
Chrystus powiedział: “Jeśli chcecie, dam wam złoto, złote okruchy, możecie z tego żyć. Ale tylko ci, którzy mnie kochają, wejdą
do Królestwa Bożego, i z nimi będę wieczerzał”, co oznacza: ”Będę wieczerzał tylko z tymi, którzy są czyści”. Nie będę jadł z
ludźmi, którzy są nieczyści. Taki właśnie był, to znaczy, każdy, wszystkie inkarnacje są świadome tego, że muszą przebywać
wśród czystych ludzi i pomagać czystym ludziom. Ale On powiedział bardzo jasno, że jeśli chcesz Lakshmi, to możesz ją mieć,
to są pieniądze. Ale to nie jest Mahalakshmi, a więc od Lakshmi do stanu Mahalakshmi.
Wy już dostaliście Realizację, nie zdajecie sobie sprawy, jak wiele z tego już otrzymaliście. Macie już w sobie zasadę
Mahalakshmi. A czym jest ta zasada Mahalaksmi? To jest sedno. Czy mogę zadać takie pytanie? Czym jest zasada
Mahalakshmi w was?
Yogin: “To wszystko jest dla Ducha”. “To wszystko jest dla Ducha”.
Shri Mataji: Nie, nie. Ale macie moc. Macie w sobie moce Mahalakshmi, czy wiecie o tym?
Yogin: “Przyjemność, jaką nam to daje”.
Shri Mataji: hmm?
Yogin: “Przyjemność, którą to daje”.
Shri Mataji: Słucham?
Yogin: “Przyjemność, którą to daje”.
Shri Mataji: Przyjemność?.
Yogin: “Tak”.
Shri Mataji: Nie, nie, nie
Yogin: “Moc dawania Realizacji”.
Shri Mataji: No dalej, jeszcze trochę, troszeczkę. Przyjemność nie jest mocą. Przyjemność jest tym, czym się cieszysz. Ale wy
macie moc Mahalakshmi.
Yogin: “Moc, podtrzymywania”. “Moc, która podtrzymuje”.
Shri Mataji: To nie jest moc. Moc oznacza, że macie moc, aby coś zrobić.
Yogin: “Moc rozpowszechniania Sahaja Yogi”. “Moc rozpowszechniania Sahaja Yogi, Matko”.

Shri Mataji: To raczej mało konkretne, konkretnie.
Yogin: “Moc dawania Realizacji”. “Ewoluowania, Matko”. “Ewoluowania”.
Shri Mataji: Ale ewoluowanie dotyczy was samych. Mocą jest to, co robisz dla innych. To wszystko, co wam teraz powiedziałam.
To oczyszczanie. Macie moc oczyszczania. Jak uzdrawiacie ludzi? Poprzez oczyszczanie ich. Czyż nie? Pomyślcie tylko, jak
oczyszczać innych. Poprzez mówienie do nich możecie ich oczyszczać, poprzez dotykanie ich, możecie ich oczyścić, poprzez
patrzenie na nich, możecie ich oczyścić. Jedna Zrealizowana Dusza oczyszcza całą atmosferę. Atmosfera jest oczyszczona.
Odkąd przyszłam, jest dostatecznie ciepło. Oczyszczacie wszystko. Oczyszczacie to światło, zauważacie to? Obudziliście
światło. No dalej, jakie jeszcze moce posiadacie?
Yogin: “Podnoszenia Kundalini”.
Shri Mataji: To jest przebudzenie. Widzicie, Kundalini jest wieloma mocami, ma wiele warstw. Wy oczyszczacie siebie, innych i
samych siebie. Są w tym jeszcze inne siły. No dalej, co jeszcze? Wy wszyscy macie te moce i nie jesteście ich świadomi, to jest
najlepsze ze wszystkiego. Nie możecie za nimi podążać. Co dalej?
Yogin: “Władza nad czasem. Aranżowanie czasu tak, aby nam służył, Matko”. “Władza nad czasem. Aranżowanie czasu tak, aby
nam służył”.
Shri Mataji: To nie jest moc Mahalakshmi. Ta jest inna, powiem wam kto to robi.
Yogin: “Równowaga”. “Ona daje równowagę między ego i superego?”
Shri Mataji: To prawda. To jedna z nich. Ale to jest moc guru. To jest moc guru. Równowaga pochodzi od guru. Widzicie,
Mahalakshmi jest wodą, no powiedzcie mi.
Yogin: “Oczyszczanie”.
Shri Mataji: Mówiliśmy już o oczyszczaniu. Co jeszcze robi woda?
Yogin: “Daje satysfakcję”.
Shri Mataji: Teraz dochodzimy do tego punktu. Ona zaspokaja pragnienie, duchowe pragnienie. Możecie zaspokoić duchowe
pragnienie ludzi, to potężna moc, ponieważ kiedy dajecie Realizację to poszukiwanie jest zakończone. Zgoda? I teraz jeszcze
jedna, mówcie. Jakie jeszcze właściwości? Myślcie o wodzie, odżywianie, wy odżywiacie. Dajecie ludziom duchowy pokarm
poprzez swoją moc, nawet jeśli tam stoicie, to odżywiacie innych. Następnie rozpuszczanie, rozpuszczacie ich ego i
rozpuszczacie ich superego. Te wszystkie moce posiadacie po Realizacji. Tylko pomyślcie o tym. Co jeszcze?
Yogin: “Boskość”.
Shri Mataji: To jest bardzo niejasne, ponieważ Boskość trzeba w jakiś sposób powiązać z wodą. Ludzie tego nie zrozumieją,
więc wyraźmy to w inny sposób. Co to jest?
Yogin: “Wyciszenie emocji”. “Wyciszenie emocji”.
Shri Mataji: Stajecie się spokojną osobą, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Stajecie się spokojną, spokojną osobowością. Macie dar
schładzania, bardzo dobrze, co jeszcze?

Yogin: Unosimy innych. Możemy unosić na sobie innych.
Shri Mataji: Możecie, bardzo delikatnie, ale także możecie niektórych utopić. Zatopić w miłości, w oceanie miłości. Możecie
także popchnąć ich z rozbiegu. To także można zrobić. Woda ma jeszcze jedną wspaniałą cechę, ona przenika do najmniejszych
cząsteczek. Dociera do korzeni i jest przez nie wsysana. Zatem moc Mahalakshmi, pozwala wam zobaczyć korzenie danej
osoby. Po prostu wiecie skąd bierze się problem, natychmiast chwytacie, w czym rzecz. W rzeczywistości to świadomość, to
inteligencja wsysają tę część, która jest prawdziwa, która zostaje oświecona. I teraz już wiecie, gdzie jest problem, po prostu
zbliżacie się do korzeni i zostajecie wessani, możecie łatwo zostać wessani, przenikacie. Widzicie, kiedy siedzicie blisko jakiejś
osoby, mówicie Mi potem: „Matko, tu na plecach jest blokada”, a ten człowiek o tym nie wie. Przeniknęliście. Wasza istota
przeniknęła do tej osoby. Ona nie ma pojęcia. Przeniknęliście do tej osoby i czujecie jej korzenie, gdzie jest problem. Woda
wpływa w tę istotę. Święta woda wpływa w tę istotę i poprzez świętą wodę czuje się blokadę i jesteście w stanie powiedzieć, że
tu czy tam jest blokada. Zatem przenikanie i jeszcze jedno – lśnienie wody, a więc lśnicie, wasza skóra staje się promienna.
A ostatnia z cech to odbicie. Ten, kto na was patrzy, widzi własne odbicie. Zaczyna się bać. To się czasem przy Mnie zdarza.
Nigdy nie mam na myśli nic złego, ale ludzie zupełnie bez powodu się Mnie boją, ponieważ widzą swoje odbicie. I kiedy
podchodzą do was, widzą swoje odbicie i mogą być bardzo agresywni, ponieważ widzą swoje odbicie. Mogą być dla was bardzo
niemili, gdyż widzą swoje odbicie, a jeśli woda jest klarowna, wtedy widzicie głębię tej osoby. Jeśli jesteście klarownymi Sahaja
yoginami, oni czują tę głębię, czystą. I mogą zajrzeć w głąb – duch jaśnieje. To są te właściwości wody w nas. Powiedziałabym,
że więcej wody, zwłaszcza w moim ciele służy mi za bufor, gdyż ochrania czakry. Gdybym nie miała w swoim ciele wody,
mogłabym mieć problemy. Działa zatem jak bufor, a także koi komórki nabłonka, przynosi ulgę warstwie wyściełającej. Bez
wilgoci wszystko to byłoby wysuszone. Woda każdego koi. Istnieją również jeszcze inne moce wody, które poznajemy, gdy
wypływa ona z waszych oczu, wyrażając współczucie, waszą miłość, wasze emocje. Tylko ten jeden spośród wszystkich
żywiołów wyraża emocje – to właśnie moc wody.
Woda ma także inne cechy, znane fizykom, jak hydrostatyka – woda wywiera ciśnienie. Ma taką cechę, jak ciśnienie, a osoba,
która żyje będąc Sahaja yoginem, zdecydowanie wywrze nacisk na innych. Nie będzie, atakować ale będzie wywierać nacisk i
presję. A jeśli druga osoba to otrzyma, uzyska od was korzyść, ale jeśli nie chce tego otrzymać, to wtedy czuje presję i czuje się
trochę zdominowana. Na początku wasi sąsiedzi, członkowie waszych rodzin czują presję, gdyż ciało uzyskuje pewien rodzaj
ciężaru i tak właśnie tworzy się z was Tattwa Guru. A jeśli jest jeszcze sól, będąca właściwością Guru, to wtedy ciężar jest
jeszcze większy. Zatem dziś, jeśli chodzi o wodę, trzeba zdać sobie sprawę, że woda to bardzo święta rzecz i podczas naszych
puj także jej używamy. Jej szczególne znaczenie polega na tym, że symbolizuje ona Kundalini, to znaczy, że Kundalini jest
naczyniem z wodą, bądź też nośnikiem Wodnika. A to jest Era Wodnika.
Jakże więc ważna jest woda, ona jest nośnikiem boskiej miłości, najlepszym nośnikiem. A to jest czas wodnika, co znaczy, że
Kundalini jest utworzona z boskiej wody. Tak więc całe to świętowanie dzisiaj dnia Lakshmi, jest po to, aby zrozumieć, że w nas
Ona stała się Mahalakshmi. Dzięki temu mamy wiele mocy, których nie jesteśmy świadomi. Chodzi o to, że nie wiemy również
tego, iż jesteśmy Zrealizowanymi Duszami. Niektórzy z nas, tego nie wiedzą, że mamy w sobie te moce przenikania do innych.
Jesteśmy w stanie przenosić swoje osobowości na innych. Potrafimy wykryć, co jest z nimi nie tak. Możemy stwierdzić co dzieje
się z nami. Możemy również wejść w siebie – nasze przenikanie jest jak przenikanie wody, która cały czas płynie. I to jest bardzo
ważne, żebyśmy byli świadomi swoich mocy, które uzyskaliśmy.
Wtedy zaczniemy szanować samych siebie i wtedy przychodzi Rajalakshmi a następnie przychodzi Gruhalakshmi i wszystko
inne, gdy zdamy sobie sprawę, co osiągnęliśmy, jeśli chodzi o poczucie własnej wartości, własnej godności. Tak więc to daje
nam godność, Mahalakshmi daje nam godność. I wtedy właśnie zaczynamy rozumieć wartość ludzkiej godności. Powinniśmy
także rozumieć ideę ludzkiej godności, to, że nie możemy jej znieważać, jak ludzie cały czas dręczący innych. To jest przeciwko
waszej godności Albo kiedy cały czas się przy czymś upierają, uprzykrzając wszystkim życie. To jest przeciwko ludzkiej
godności. Musicie zdobić życie drugiego człowieka upiększyć je, sprawić, aby było radosne i szczęśliwe. Uszczęśliwiajcie
wszystkich, zamiast dokuczać im cały czas. A jeśli dokuczacie, to nie jest to Gruhalakshmi, to nie jest Gruhalakshmi. Nie

powinniście dokuczać: “Zrób to, zrób tamto, wstań, co robisz, stań tu, zrób, idź tamtędy”. To wszystko nonsens. Po co kogoś do
czegoś zmuszać; ludzka godność jest najważniejsza. Musicie szanować ludzką godność. To jest możliwe, bo teraz macie w
sobie moce Mahalakshmi. Ci, którzy nie mają godności, także dostaną ją od was, gdyż teraz jesteście pełni godności.
A jeśli macie poczucie godności, nigdy nie znieważycie godności innych. Z tak błahych powodów znieważamy, na przykład:
“Dlaczego położyłeś tu mydło, czemu to zrobiłeś, dlaczego tamto zrobiłeś?” Ale może być też tak, że inni nie mają żadnej
godności, więc zachowują się jak zwierzęta. Obie rzeczy są złe. Trzeba szanować innych, a szacunek przynosi najlepsze
rezultaty, jakie widziałam. Najlepszy rezultat jest wtedy, kiedy szanujesz i kochasz, wtedy rośnie zaufanie i chce się je utrzymać.
Tak właśnie godność rozrasta się wszędzie.
Musimy szanować każdego Sahaja yogina, gdyż wszyscy jesteśmy świętymi, szanujcie się nawzajem, szanujcie bez reszty, gdyż
wszyscy jesteście świętymi. Nie wiem, czy rozumiecie co mówię. Każdy z was jest w stanie dać Realizacje całemu światu, każdy
z was. I gdy to sobie uświadomimy, wówczas musimy szanować siebie i innych. Nie rozprawiajcie frywolnie o innych, nie
wyśmiewajcie się. A zwłaszcza jeśli chodzi o waszą Matkę, nie możecie pozwalać sobie wobec Niej na poufałość i swobodę. To
jest coś co trzeba na Zachodzie wiedzieć. To bardzo ważne, żeby o tym wiedzieć. Pewnego dnia skorygowałam kogoś, wtedy
Hugo powiedział: “Jesteś szczęściarzem, bo Matka ciebie poprawia, jesteś szczęściarzem, że Ona cię koryguje, mówi ci coś”,
jesteście naiwni, dlatego okazujecie zbytnią poufałość. Po pierwsze, musicie szanować godność waszej Matki. To bardzo
ważne. I to daje wam największą godność.
Mówię wam o tym, gdyż dopóki nie będziecie tego przestrzegać, dopóty nie zaczniecie się prawidłowo rozwijać. Jest to zatem
bardzo ważna sprawa i tak jak w Indiach, na przykład ktoś idzie do świątyni albo przychodzą do... Na przykład dziś ona przyszła
czy… ktokolwiek inny, powinni być ładnie ubrani. Widzicie, idąc do świątyni, zakładają wszystkie ozdoby, wszystko założą. To jest
dzień, w którym muszą zaprezentować całą swoją godność. Tak więc nie należy przychodzić z rozczochranymi włosami czy
czymś takim. To nie jest nic dobrego, gdyż te wszystkie rzeczy są ważne. To w taki sposób okazujecie szacunek. Z tego powodu,
musicie się właściwie ubrać, odpowiednio prezentować.
Niektórzy ludzie mówią, że skoro jesteśmy Duchem nie musimy schludnie wyglądać, ponieważ jesteśmy Duchem. Duch jest
czymś najbardziej schludnym, on wszystko porządkuje, tylko spójrzcie. Porządkuje wszystko. Zmierza do prawidłowej syntezy,
do odpowiedniej harmonii, z tego powstaje piękna muzyka. Jak chaotyczna osoba może być nazywana duchowym człowiekiem?
Nie może. Musicie wiedzieć, że każdy, kto jest chaotyczny, czyj dom i rzeczy są w nieładzie, ma w sobie coś bucowatego, to
oczywiste. Ale nie można też przesadzać w drugą stronę i być tak drobiazgowym, żeby wchodzić innym na głowę. To jest druga
strona. Tak więc obu rzeczy nie powinno się robić. Kładę na to nacisk, ponieważ jest to bardzo ważne dla egoistycznych ludzi,
gdyż mogą stać się kimkolwiek. Pewnego dnia szłam ulicą King’s Road i zdziwiłam się, jakie ubrania noszą ludzie, wydaje im się,
że są tym, w co się ubierają. To znaczy, że chyba musicie być małpami, skoro nosicie takie stroje i paradujecie w nich. Jeśli w to
wierzycie, to powinniście być przyzwoitymi ludźmi, powinniście mieć poczucie przyzwoitości.
Zatem dziś nauczyliśmy się, że Lakshmi zmienia się w Mahalakshmi, ale to nie tak, że gdy osiągnęliście pewien stan to reszty już
nie ma, to nie tak, jak niektórzy ludzie myślą: “Staliśmy się duchowi, to nie ma już Tattwy Lakshmi”, to nieprawda. Musicie być
przyzwoitymi ludźmi, ubranymi odpowiednio do waszego statusu, sposobu życia. Nie powinno w tym być, jak to się nazywa,
hipokryzji, bez hipokryzji. Poprzez robienie absurdalnych rzeczy, tak jak niektórym wydaje się, że poprzez zmianę w prymitywną
osobę czy coś takiego, zaimponują komuś. Nigdy nie zaimponujecie. Zrozumcie, że to żebractwo, jeśli żebrzecie, nazbieracie
żebraczych buców. My nie mamy być żebrakami ani żadnymi dandysami, ale jesteśmy Sahaja yoginami, ludźmi pełnymi
godności. Mamy własne poczucie godności i żyjemy z godnością i stąd właśnie powinniśmy być czyści, przejrzyści, szczerzy,
powinniśmy być szczerzy z samym sobą, całkowicie szczerzy. Woda jest sama z sobą taka szczera. Cokolwiek włożymy do
wody, ona to pokaże. Jakikolwiek kolor, pokaże go. Włóżcie błoto a je pokaże. Musicie być całkowicie szczerzy, szczerzy z
samymi sobą. A wszystko to powinno zadziałać tak, aby być osobą sympatyczną, piękną, przenikliwą, bez wątpienia wspaniale
oświeconą, gdyż sama Tattwa Mahalakshmi, jest oświeceniem naszej świadomości. Taka osoba nie może być idiotą. Jeśli ktoś
jest idiotą, to nie jest Sahaja yoginem, zdecydowanie nim nie jest. Idiotyczna osoba nie może być Sahaja yoginem – głupota,
roztargnienie, wszystko to musi odejść. Jeśli wszyscy macie być Sahaja yoginami, nie może mieć miejsca “och, ja wiem, ja
wiem, ja wiem”. Tego całego nonsensu ma tu nie być nie powinno go być.

Lakshany, albo jak to nazywacie, oznaki... Jak mówicie na lakshany? To jest to, po czym możecie rozpoznać Sahaja yogina –
powinien być Lakshmi putrą, synem Lakshmi, żyć jak król. To nie oznacza, że ma wszystko tylko dla siebie, nie. To nie oznacza
tego, król daje z hojnością, jest znany z hojności. Król nie jest znany z tego, jak dużo zagarnia. On jest królem, czyli daje, daje,
daje. Powinien być także osobą opanowaną. Lecz nie powinien być zimny. Powinien być spokojną osobą a nie wybuchową. Ci,
którzy są wybuchowi, widziałam takich ludzi, najpierw używają przemocy. Przemoc to coś niedopuszczalnego dla Sahaja yogina,
bez wątpienia. Jeśli ktoś cię bije to nie masz oddawać ciosów. Znamy sposoby, aby ich pokonać, ale nie macie oddawać im
ciosów. Nie macie się im stawiać, jeśli jesteś Sahaja yoginem, to nie ma powodu, aby być agresywnym wobec kogokolwiek,
nawet w mowie. Niektórzy ludzie bardziej prowokują swoją mową. Musicie wiedzieć, że macie wszystko to skorygować. To
ważne, ponieważ jutro, jeśli macie zamiar pokazać światu, czym jest Sahaja Yoga – wy, nie Ja....
Zatem musimy poświęcić się oczyszczaniu siebie, swojej gloryfikacji, ponieważ woda gloryfikuje, daje wam chwałę. Wszyscy
wyglądacie na twarzach tak ładnie i promiennie i widzę Kanti Rupena Samasthita. On powiedział: “Ya Devi Sarva Butheshu Kanti
Rupena”, promienność, światło – i to tam jest, widzę to w was wszystkich. Już pojawiło się na zewnątrz, ale powinno być także w
środku. A osoba, która jest Zrealizowaną Duszą nie musi o tym przekonywać. Ludzie po prostu wiedzą, że ona jest Zrealizowaną
Duszą. Nie trzeba o tym mówić, sami zobaczą jaka jest.
Tak wiele punktów dziś poruszyliśmy. Mam nadzieję, że posłuchacie tego jeszcze raz, ponieważ wykłady Mataji wchodzą
jednym uchem a wychodzą drugim. Dzięki Bogu mamy sposób, żeby je odszukać. Mam nadzieję, że weźmiecie te taśmy i
będziecie ich słuchać codziennie jedna po drugiej a także działać, nie planować na papierze czy tylko mówić. To powinno
dotrzeć do waszego serca. To jest sposób, w jaki my wszyscy staniemy się dojrzałymi, pięknymi dziećmi. Mam nadzieję, że C.P.
zostanie znowu wybrany na cztery lata, a potem będę musiała wyjechać, zostało zaledwie 3 lata, czas szybko zleci i potem już
nie będę w stanie tak często przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii. Taka ogromna odpowiedzialność na was ludzie. Mam nadzieję, że
będziemy wspólnie świętować jeszcze kilka Diwali.
Niech Bóg was błogosławi.

1981-1129, Małżeństwo jest po to, by dawać radość
View online.
"Małżeństwo jest po to, by dawać radość", 29.11.1981, Temple of all Faiths, Hampstead, Wielka Brytania
Małżeństwo jest pomyślnym wydarzeniem to jest najbardziej pomyślne wydarzenie w życiu istot ludzkich.
Jest pomyślne, dlatego daje radość i wibracje płyną z tą pomyślnością na cały świat. Radość Sahaja yoginów w Anglii, Londynie
powinna rozprzestrzeniać się na cały świat.
Małżeństwo jest po to, by dawać radość, jest po to, by dawać pogodę ducha, szczęście i te wszystkie błogie rzeczy, o których
możemy pomyśleć, iż mogą zostać osiągnięte poprzez połączenie dwóch istot ludzkich.
To jest bardzo bliski i prywatny związek, który musi być szanowany. W żaden sposób nie może być zhańbiony lub nierozważnie
zaprzepaszczony. Ci, którzy nie potrafią szanować swoich partnerów w życiu, nigdy nie będą nigdzie indziej szanowani. Ci,
którzy będą źle traktować
lub w jakikolwiek sposób próbować oczerniać wizerunek swojego partnera sami siebie ranią.
Spróbujcie zrozumieć siebie nawzajem, udekorujcie siebie nawzajem, nie korygujcie, ale udekorujcie. Tak jak ozdoba, kiedy
zostaje dodana do osobowości, wtedy dekoruje tę osobę, w ten sam sposób, próbujcie udekorować drugą osobę. Więc
przyzwoitość i godność w życiu pochodzi z pomyślnego związku. To musi być utrzymane.
Małżeństwo jest więzią, która utrzymuje społeczeństwo w jego własnych pięknych więziach łaski Matki. Odrzućcie wszystkie
stare idee, wszystkie wasze tak zwane nowoczesne metody, poprzez które zrujnowaliśmy nasze małżeńskie życia. Jeżeli nie
potrafisz radować się własną żoną lub własnym mężem to nie znajdzie się nic na tym świecie, czym mógłbyś się radować,
ponieważ ten związek jest najbardziej intymny i święty.
Zatem, musicie zapomnieć, że żyjecie samodzielnie, teraz żyjecie jako jedna osoba, jedna osobowość, wspierająca energia,
uzupełniając siebie nawzajem w pełnej harmonii. To tworzy ten pokój, o którym mówimy. Jeżeli małżeństwa dwóch osób nie są
udane to jak możemy oczekiwać, aby cały naród żył szczęśliwie? Pomyślcie o tym. Na tym poziomie nasiona spokoju są
zasiane.
Zatem musimy być rozsądnymi ludźmi, główną częścią małżeństwa jest: jak bardzo jesteśmy w nim rozsądni. Łatwo jest wpaść
w złość, w gniew, wpaść w jakiś nieprzyzwoity, nietaktowny nawyk. Ale osoba, która jest rozsądna nigdy nie przekroczy
określonego limitu przyzwoitości. Jeżeli raz go przekroczycie, wtedy bardzo łatwo jest go przekroczyć ponownie. To było o tym
dziś, gdy czytaliśmy o Ramie, który jest maryada purushottama. Maryada oznacza granicę, w której należy pozostać. Kobieta
musi pozostać w swoich granicach i mężczyzna musi pozostać w swoich granicach.
Pomyślcie o kobiecie zdominowanej przez mężczyznę lub o mężczyźnie zdominowanym przez kobietę, to pochodzi z jakiegoś
kompleksu i ten kompleks trzeba porzucić. Jesteście
uzupełnieniem dla siebie nawzajem. Dekorujcie siebie nawzajem. Nigdy nie mówcie źle o swoich mężach i nigdy nie mówicie źle
o swoich żonach.
To jest klucz do posiadania ekskluzywnego, małżeńskiego życia. Jeżeli zaczynacie mówić na siebie nawzajem innym, wtedy ta
ekskluzywność, to zaufanie jest skończone. Zatem musicie zaufać sobie nawzajem. Zaufanie do Boga dzieci wchłaniają wtedy,
kiedy zaczynają się uczyć od swoich rodziców tego, w jaki sposób oni ufają sobie nawzajem.
Więc jesteście gniazdem, w którym wspaniałe dzieci jutra mają się narodzić, ustabilizować i rozwijać się jako wspaniali święci.
Zatem dzisiaj jest wspaniałe wydarzenie, ponieważ zostało zawartych 9 małżeństw. Dziewięć jest dla mnie bardzo pomyślną
cyfrą. Jest dziewięć planet, są Nava Durgas. Są Nava Durgas. Nava Durgas oznacza dziewięć form Durgi. Dziewięć form Matki.

Dlatego dzisiaj wydarzyło się coś wspaniałego. Dzisiaj jest bardzo dobry dzień, a wy wszyscy powinniście zrozumieć wartość
małżeństw w Sahaja Yodze. Musicie stworzyć modelowe małżeństwo dla wszystkich Anglików, dla wszystkich Amerykanów,
Europejczyków i Hindusów. Ponieważ Hindusi uczą się od was tych wszystkich rzeczy. Jeżeli macie wzorcowe małżeństwa to
oni również sięgną po modelowe małżeństwa.
Zatem to jest bardzo ważne dla osób żyjących w Anglii, by zrozumieli głębię tego wydarzenia i docenili to czym są dla całego
wszechświata i pokoju. Radość jest wasza własna, jest na waszą wyłączność. Ale w Sahaja Yodze, możecie zauważyć, że jest
bardzo kolektywna. Jest bardzo kolektywna, macie tak wielu braci i sióstr, i my radujemy się tą radością par, które połączyły się
jako mąż i żona.
Zatem należy zrozumieć, że małżeństwo nie powinno z was stworzyć ludzi ograniczonych lub samolubnych lub w żaden sposób
odciętych od innych. Wszystkie relacje są piękne w swoich własnych formach. Tak jak macie braci i siostry, macie matki i ojców,
dostaliście Sahaja Yogę i dostaliście dzieci. Wszystkie one w swojej własnej formie powinny otrzymać to, na co zasługują, to co
powinny mieć, to co należy zrobić. Małżeństwo daje wam dźwignię, abyście byli dharmiczni, moralni. Uczy was jak szanować
czystość innych oraz swoją własną czystość. Musimy się tego nauczyć.
Sami wiecie, jak wiele szkód zostało już wyrządzonych poprzez złe małżeństwa, rozwody. Musimy nauczyć samych siebie,
musimy wytrzymać trochę, musimy się edukować, ponownie się wyedukować i poprawić siebie a nie mówić: "Taki już jestem,
cóż na to poradzę?" Musimy wnieść chwałę do systemu małżeństw, ponieważ jest to system ustanowiony przez Boga
Wszechmogącego, nie jest ustanowiony przez istoty ludzkie, to złe wyobrażenie.
On został ustanowiony przez Boga Wszechmogącego, abyście mieli pomyślne wydarzenie, podczas którego pomyślność jest
przyjmowana, świętość tego musi być utrzymywana i musi to być zrobione w taki sposób, aby związek był bardzo szlachetny.
Cała kultura, całe piękno wspaniałego życia płynie poprzez szczęśliwe życie małżeńskie. Nie wulgarne, nie na pokaz, nie tanie,
ale dostojne, przyjemne, radosne, otwarte, towarzyskie.
Jestem pewna, że wy wszyscy zdajecie sobie sprawę z powagi tego i jestem pewna, że każdy
z was przygotował się na to wydarzenie. Pragnę ujrzeć wśród was tych, którzy naprawdę wykazują pełną akceptację swoich
partnerów jako nierozłączną część waszej istoty i życzliwość z jaką obchodzicie się z nimi. Wszystkich was błogosławię.
Wszyscy jesteście świętymi i święci wzięli tutaj ślub. Wszystkie anioły i wszystkie niebiańskie istoty śpiewają na waszą chwałę.
Zatem bądźcie ostrożni i przyjmijcie, przyjmijcie swoje pozycje, jak to mówimy w języku Hindi "biraji", przyjąć tę pozycję z pełnym
poważaniem i chwałą. Wszyscy jesteśmy z wami przez cały czas, aby pomóc wam w podtrzymaniu waszych związków.
Każdy z nas musi zobaczyć czy utrzymujemy ich związki. Sprawcie, aby poczuli słodycz małżeńskiego życia. Wszelkie żarty i
temu podobne mają być dodatkiem do ich związku i cała radość z ich towarzystwa powinna płynąć do nas tak, jak fale płyną do
brzegów i ponownie wracają do oceanu, w ten sam sposób, to powinno być takie dawanie i branie, co jest takie przepiękne.
Aby tak było, kluczem małżeńskiego życia jest czystość. Czystość jest jedynym sposobem, w jaki możecie utrzymać swoje
małżeńskie życie w pełnym zdrowiu. Po prostu zapomnijcie o tym wszystkim, co miało miejsce w przeszłości. Teraz zaczyna się
nowe życie. Od teraz nie ukrywajcie nic przed swoją żoną lub swoim mężem. Wszystko trzeba mówić, to powinno być szczere
życie, całkowicie szczere życie, niezwykle czyste. I ta czystość praktykowana każdego dnia bardzo szybko pokaże w życiu, że
małżeństwa zawsze wznoszą osobę. Zatem czystość jest kluczem do małżeńskiego życia.
Mam nadzieję, że zapamiętacie te słowa. Starajcie się utrzymywać swój umysł w czystości. Nie podejrzewajcie swoich żon, nie
oszukujcie i vice versa. Utrzymujcie bardzo szczery związek i nauczcie się jak takimi być, wasze dzieci będą się od was uczyć, i
nie pozostało dużo czasu, aby przetransformować cały świat, gdy nauczymy się tego zaufania.
Nie tylko w sprawach pieniędzy, ale w każdych sprawach, powinno być zaufanie, całkowite zaufanie. Tak jak ufacie sobie,

musicie zaufać innemu, który już nie jest innym. Ci, którzy kiedyś byli w małżeństwie, ci, którzy są w małżeństwie, ci, którzy będą
w małżeństwie i ci, którzy dziś biorą ślub, ich wszystkich błogosławię głęboką radością tego zrozumienia. Radość z waszej
czystości, piękno powinno płynąć przez wszystkie wasze życia, wiecznie.
Niech was wszystkich Bóg błogosławi.

1982-0125, Potęga Miłości, (fragment z wykładu "Talk To Sahaja Yogis, Open Your Heart, Seminar 4th
Session
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Potęga Miłości, (fragment z wykładu "Talk To Sahaja Yogis, Open Your Heart, Seminar 4th Session, Lonavala (India), 25.01.1982)
Sahaja Yoga jest miejscem, gdzie musicie się uczyć, w każdy możliwy sposób. Hindusi muszą się uczyć, jak być uczciwym a
Anglicy muszą się uczyć jak kochać. Amerykanie muszą się uczyć jak szanować samych siebie. A my wszyscy musimy się
nauczyć, jak porzucić swoje wcześniejsze identyfikacje i musimy stać się subtelniejsi i uniwersalni i ludźmi tak wartościowymi,
że każdy, kto ich zobaczy, powie, że Matka stworzyła w Ameryce Abrahama Lincolna, w Rosji Tołstoja, a w Maharastrze
Shivajiego.
Jestem zbyt ambitna, powinnam powiedzieć, ale widzę rzeczywistość w was i rzeczywistość w Samej Sobie. Na tej podstawie
mówię, że trzeba stworzyć ludzi tej wyjątkowej jakości, którzy mają znakomite cechy, wysokiej próby cechy, duchowe cechy,
które są tak subtelne, tak piękne, tak słodcy, tak wyrozumiali. A nadal jak stal, nikt nie może odwieźć ich od ich własnych zasad,
tatw. To jest to, takie proste. A wtedy zaczniecie radować się swoją miłością, swoimi zaletami, cieszyć się wszystkim i mieć
współczucie dla innych.
Wtedy nie łapiecie blokad; łapiecie, ponieważ nie macie współczucia. Mając współczucie, nigdy nie złapiecie, nigdy. Matka nigdy
nie zarazi się chorobą od dziecka. Ona nigdy nie zarazi się chorobą od swojego dziecka, to jest fakt. Dziecko może być chore na
gruźlicę lub na cokolwiek innego, ona nigdy nie złapie, ponieważ ona kocha. W ten sam sposób, kiedy naprawdę kochacie, nigdy
niczego nie złapiecie. Po co kwestionować coś oczywistego, gdzie się oczyszczać, co robić - jakie to ma znaczenie? Po prostu
płyniecie swoim sercem.
W tym momencie, moje dzieci, moi Sahaja yogini są na takim poziomie, że całkowicie otwierają swoje serce, bez żadnego lęku.
To jest zupełnie inny poziom, który osiągnęliście, teraz jesteście już na innym poziomie. Tylko przyjmijcie swoje moce. Wiedzcie,
że jesteście tacy. Wystarczy otworzyć swoje serce. Pewnego dnia spotkałam kogoś, nałapał okropnych blokad ze wszystkich
stron, on nie był yoginem, był kimś innym.
Zapytałam go:
“Jak udało ci się nałapać w siebie tak wiele buców?”
Każdy, każdy guru jakiego wymieniłeś, był tam.
Zapytałam: “Jak zdołałeś to zrobić?”
A on odpowiedział: “Ja mam bardzo otwarte serce”.
“O, Boże” powiedziałam.
Odrzekłam: “To jest jak otwarte okno w zanieczyszczonym miejscu, wleci każdy odór, każdy komar i wpełzną robaki“.
Zatem lęk przed otwarciem serca do takiego stopnia, przychodzi stąd, z takiego doświadczenia. Ale teraz jesteście na takim
poziomie, otwórzcie swoje serce. Nie powinniście się bać; nie będzie problemu,

materialne problemy nie są trudne do

rozwiązania.
Kiedyś ktoś zabrał ze sobą moją fotografię, która była w srebrnej ramce, i martwił się, że celnik może ją zatrzymać .

Oczywiście fotografii oni nie mogą zatrzymać, ale być może srebrną ramkę mogą. I ten pan powiedział Mi, że on brał ją ze sobą
w tej ramce, srebrnej ramce i myślał, że ludzie będą mieli coś przeciwko temu. Ale jak tylko zobaczyli fotografię, powiedzieli
‘namaskar’ do fotografii i zapomnieli o ramce.
Tak wiele problemów może zostać rozwiązanych, materialnych problemów - to jest takie proste do rozwiązania, takie proste.
Najłatwiej jest je rozwiązać, problemy fizyczne również. Znałam paru Sahaja yoginów, którzy byli w Sahaja yodze sześć, siedem
lat. Ale nadal boją się o swoje ciało, fizyczne ciało, mieli kłopoty takie i inne… Jeśli uda im się porzucić ten strach, oni wyjdą z
tego.
To jest takie błędne koło wbudowane w nich. I ta sama rzecz wypracuje się poprzez operację na otwartym sercu, jak my to
nazywamy. Obawiamy się, że nasze serce zostanie ponownie złapane w bezsensowne rzeczy, więc nie chcemy otworzyć
naszego serca. Ten strach mogę zrozumieć.
Ale teraz jesteście Sahaja yoginami, skończone. Powiedzcie tym wszystkim ludziom, żeby się ulotnili. Wszystkim tym lękom,
powinniście powiedzieć, aby przepadły. Kiedy odkryjecie, że jesteście Duchem, jesteście takim potężnym Duchem, po prostu
starajcie się ustabilizować. Jakież to daje poczucie szczęścia. To takie proste. Kiedy naprawdę czujecie się szczęśliwi? Wtedy,
kiedy coś dajecie, nie tylko dla Shri Mataji. Dla Mnie jesteście, Ja wiem. Jeśli wezmę coś od was, będziecie się czuli bardzo
szczęśliwi z tego powodu. Ja wiem. Ale dla kogoś jeszcze; dajcie trochę miłości, komfortu. Jak wielką moc ma głos i taka
mowa, że możecie sprawiać innym przyjemność przez mówienie dobrych rzeczy.
Czy możecie sobie wyobrazić, jaką moc dał wam Bóg? Bez wydawania choćby grosza, możecie sprawiać innym przyjemność,
tylko mówiąc dobre rzeczy. Jeśli powiecie mantrę, sprawicie im większą przyjemność w subtelny sposób.
Jeśli zaszczepicie w nich miłość do Boga, to jest jeszcze wspanialsze. A radość z tego jest tak wielka, ponieważ Duch jest
radością. Im bardziej go otworzycie na zewnątrz, tym więcej światła wejdzie do środka, to więcej wypracuje. Zatem porzućcie
ten strach, który jest osadzony w waszych doświadczeniach.
Teraz to jest nowe doświadczenie nowego życia, gdzie wasza energia przychodzi od Ducha, który jest miłością.
W jednym słowie to jest miłość.
A w trzech słowach, to jest prawda, to jest uwaga i to jest radość.
Wszystko złożone razem - to jest miłość.
Kiedy je połączycie, staną się miłością.
I to jest to, co macie - to wielka siła miłości.
Poprzez swoją uwagę kochacie innych, nawet uwaga jest wystarczająca. Aby być uprzejmym .... Widzisz, Ja potrzebowałam
chusteczkę. Dobrze, to prawda. Potrzebowałam chusteczkę. Zapomniałam jej. Mam na myśli, że przeważnie zapominam tych
wszystkich rzeczy. Wtedy oni czują, że coś jest potrzebne: “Matka po prostu potrzebuje chusteczki”. Oni przynoszą chusteczkę.
Bardzo prosta akcja, wiecie, ale ich uwaga jest na Mnie. Tak drobnymi rzeczami jak chusteczka można sprawić innym
przyjemność. Dla Sahaja yogina nawet danie samej chusteczki, daje takie wibracje. Aby zdobywać innych ludzi, jest też taki
sposób jak bycie dla nich miłym i hojnym. Ale danie im Realizacji jest czymś najwyższym.
Teraz, kiedy stajecie się coraz subtelniejsi, będziecie widzieć, że nie darzycie sympatią ludzi, chorych i strapionych, nie ma
sympatii, ale będziecie czuć dla nich miłość. Jest duża różnica pomiędzy sympatią a miłością. Co oznacza posiadanie
sympatii? Uczestniczenie w patosie. Patos. Jeśli chcecie uczestniczyć w patosie, to uczestniczcie. To bardzo dobry pomysł

uczestniczyć w patosie. Ale jeśli chcecie uczestniczyć w radości, nie będziecie mieli sympatii, będziecie mieli miłość. Chcecie
dzielić się radością swojego Ducha z inną osobą, więc możecie mówić do tej osoby w sposób, który być może zbytnio jej nie
zadowoli ani nie padnie jej do stóp, i widzicie, to jest robota polityków albo biznesmenów, nie wasza. Nie chcecie robić na nich
biznesu, chcecie doprowadzić ich do Realizacji.
Więc musicie mówić niewygodne rzeczy bardzo stanowczo. Z całą mocą musicie mówić: “To jest absolutnie złe, absurdalne”.
Musicie ich przekonać w taki sposób, żeby nie powtarzać, że to jest tak i tak, to nigdy nie dotrze do ich głów, bo są bucami i
musicie porządnie nimi potrząsnąć. To też jest miłość. Zatem miłość jest czymś najmocniejszym i najsłodszym, tak pięknie
połączonym, i tylko ten, kto ma mądrość, tą subtelną mądrość, może to osiągnąć.
Teraz umysł znowu będzie pracował:
“Jak to zrobić?”
Myślę, że wszyscy powinniście to słowo “jak” wyrzucić do morza. Jest inne bardzo dobre słowo w języku angielskim, które
powinniście używać: “Dlaczego nie!” W ten sposób możecie się upewnić i uspokoić, wypracujcie to w ten sposób do całkowitego
błogosławieństwa Bożego. Musicie tylko przekazać te błogosławieństwa innym, to wszystko. Nie ma nic więcej do zrobienia,
tylko przekazać to światło innym.To, czego wam do tego trzeba - to człowiek, który akceptuje miłość jako swoją karierę
życiową.
Człowieka, który wielbi miłość.
Osobę, która uważa, że miłość jest ponad wszystkim.

1982-0201, Shri Durga Puja – 8-my Dzień Navaratri (Ashtami)
View online.
Shri Durga Puja – 8-my Dzień Navaratri (Ashtami) 01.02.1982 Rahuri, Indie
Dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Jest to połączenie dwóch wydarzeń. Adi mai English maday bolte pan Marathi boliye [Najpierw
będę mówić po angielsku, potem w Marathi].
Dzisiaj jest pierwszy poranek, o 8:50 rano był bardzo ważny dzień, zaczęło się o 8:50 rano, nazywa się to Ratha Saptami - jest to
siódmy dzień. I mówi się, że Słońce podróżuje ze swoimi siedmioma mocami lub powiedzmy, siedmioma kolorami w wielkim
rydwanie. I dzisiaj oni celebrują ten dzień jako dzień, kiedy Słońce podróżuje z Boskimi wibracjami po całym świecie i oświeca.
Było to więc za wcześnie dla was wszystkich, aby to zrobić, więc zanim… Ja oczywiście wstałam bardzo wcześnie i
wypracowałam dla was tę część.
Druga ważna rzecz jest kombinacją, co jest bardzo, bardzo pomyślne, że dostaniecie jednego dnia, dwie daty. Jedną z nich jest
Ratha Saptami, w tym dniu nie można robić havanu, ponieważ Surya [Słońce] już tam jest. Drugą rzeczą, którą dzisiaj robimy, jest
bardzo wspaniała puja Ashtami [ósmy dzień] - to dzień, w którym Bogini zabiła dziewięć rakshasów razem, swoimi ośmioma
rękami. Więc dzisiaj jest wyjątkowy dzień, w którym potrzebna jest bardzo szczególna uwaga. To tylko na żądanie bhaktas
[wyznawców] Bogini przyjęła swoją formę i zabiła wszystkie te rakshasy.
Również swoimi ośmioma rękami Ona zabiła Mahishasurę. To dlatego Ona nazywa się Mahishasura Mardini. Ona jest nazywana
Nava Chandi, Ta, która zabiła dziewięć Chandas, czyli dziewięć rakshashów Ona zabiła. Zatem jest to bardzo ważny dzień i
bardzo istotny, i bardzo głęboki.
Bardzo łatwo jest powiedzieć: "Matko, wyznaczyliśmy Twoją puję na taki a taki dzień". Nikt nie myśli, jaka praca Matki musi za
tym wszystkim stać, widzicie. Nie możecie wyznaczać Mojej pujy. To jest niewłaściwe. To Ja mogę wam powiedzieć, jaki czas
jest dla was najlepszy, aby zrobić puję. Zatem zaczyna się dwie minuty po dwunastej.
Teraz możemy zacząć i dlatego Ja opóźniłam swoją kąpiel. Ale mogłoby być za późno, więc zaczęłam się kąpać trochę
wcześniej. Wtedy tylko możemy to zrobić.
Tak więc dzisiaj jest dzień Bogini, bardzo ważny dzień, w którym tu jesteście. Z jakiegoś powodu mamy wszystkie puje 9-ciu dni,
i dlatego noszę ten specjalny rodzaj sari, które ma być używane do Ashta puj. Vahana [pojazd], to zarówno tygrys jak i lew.
Wyobraźcie sobie, że tam gdzie przebywam, w tym pokoju, jest fotografia tygrysa i lwa, ich obu. Możecie pójść i sami zobaczyć.
Zazwyczaj nigdy nie macie ich [razem], ale tam jest piękna fotografia, powiększona, tygrysa i lwa.
Zatem rano Surya było bardzo piękne, nie wiem czy widzieliście poranne słońce? Przynajmniej jutro spróbujcie zobaczyć. Nie ma
znaczenia, jak długo tu śpicie, jakie jecie jedzenie, czy dostaniecie je na czas, i wszystko to. Powinniście pozbyć się tych
nawyków, jest to bardzo ważne, aby te prawidłowości i wszystkie te przyziemne rzeczy, granice czasu i wszystkiego - musicie
wyjść z tej przestrzeni i czasu, ze wszystkiego. I nie należy dalej się martwić o rzeczy, ponieważ stajecie się tak wyczerpani, nie
wykonując żadnej pracy, czujecie się wyczerpani. Ponieważ jesteście tak zafiksowani, że przez to zaprogramowanie nie możecie
wyjść z tych nawyków, widzicie. Podczas gdy Hindusi nie są tak zafiksowani, wiedzą, że Matka wie najlepiej, Ona przyjdzie
wtedy, kiedy puja ma być przeprowadzona.
Tak więc należy spróbować zrozumieć, że jeśli Ja jestem Tym [wszystkim], to dlaczego macie się martwić?
Lecz mam jeden problem z umysłem ludzi z Zachodu, taki, że jeśli oni nie mogą tego pojąć, zaczynają krytykować. Zamiast
czynić siebie coraz subtelniejszym, aby pojąć piękno Boskości, jeśli wy tego nie zdobędziecie, zaczniecie krytykować każdy
punkt, wszystko, co możecie zdobyć i zaczynacie krytykować. Więc w ten sposób nie możemy się rozwijać.
Dlatego mówię wam wcześniej, że ta puja jest bardzo ważna i na tej pujy musicie poprosić, żeby te dziewięć Chandas, które

nadal tam są, zostały zabite, i ten Mahishasura również powinien zostać zabity, one powinny zostać wypędzone. I w ten sposób
to się wypracuje, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, muszę to wypracować osobiście.
Widzicie, to nie jest łatwe, po prostu zorganizowanie takiego programu, przewodzenie czemuś, wy tylko przychodzicie, to nie
tędy droga. To jest o wiele głębsze, to ma dużo głębsze znaczenie, trzeba wykonać dużo głębszą pracę. Tyle rzeczy trzeba
wypracować. To bardzo subtelna sprawa. A im więcej o tym dyskutujecie, im więcej o tym mówicie, tracicie to, powinniście
utrzymywać ciszę i wchłonąć to. Więc dzisiejszy dzień, nie jest to dzień tak przyziemnego typu, ale jest bardzo ważne, że w tym
małym miejscu, gdzie siedzimy, wykonujemy potężną pracę. A wy ludzie, którzy najbardziej cierpieliście z powodu tych
rakshasów, powinniście być absolutnie intensywnie ostrożni, aby ci grzesznicy musieli zniknąć.
Coś należy zrobić. Zamiast myśleć o sobie i swoich niewygodach, swoich problemach, i jakkolwiek je nazywacie, one w ogóle nie
są ważne. Jesteście świętymi i musicie wspierać całą Boską pracę z pełnym zrozumieniem. Wręcz przeciwnie, jeśli tak bardzo
martwicie się własnymi sprawami, to znaczy, że nie ma z was żadnego pożytku ani dla was ani dla Sahaja Yogi.
Powiedziałabym więc, że nawet niektórzy ludzie zobaczą, że wydarzyło się to, wydarzyło się tamto. Być może ta grupa jest zbyt
duża, by pomieścić ich we wszystkich tych miejscach. Zawsze miałam wrażenie, że grupa powiększa się trochę za bardzo. I nie
mieliśmy pojęcia, że tak wielu ludzi przybędzie. Ale nie ma znaczenia - podzielą się, zatrzymaliśmy się, jest miejsce do spania. A
jeśli potraficie to zrozumieć, zobaczycie, że te sprawy nie są ważne, kiedy pojedziecie do Anglii i tylko śpicie lub pojedziecie do
Australii i tylko śpicie.
Myślę, że macie cały czas, aby to wszystko zrobić. Właśnie teraz jesteście tutaj, aby stać się bardziej subtelnymi. Teraz czas się
zaczął i bramin także przybył we właściwym czasie. Zatem musimy być jednym z subtelnościami. Sahaja Yoga nie jest możliwa,
jeśli chcecie widzieć ją z przyziemnego poziomu - nie możecie zrozumieć Sahaja Yogi w ten sposób. Powiedziałam wam już, że
bez Realizacji nie możecie mieć Sahaja Yogi.
Ale nawet po Realizacji, jeśli trzymacie się tych starych nawyków, które należą do czasu [bycia] jajem nie będziecie mieć żadnej
korzyści. Więc starajcie się być bardziej subtelni i nie myślcie o tym. Zrelaksujecie się, poczujecie się lepiej, to będzie działać.
[Nie myślcie], że powinniście jeść we właściwym czasie, musicie mieć to we właściwym czasie, to powinno być jedzenie. To
znaczy, jest to taka uporczywa sprawa, wiecie.
Nie możemy utknąć z jedzeniem, nie możemy utknąć z tymi wszystkimi sprawami. Idziecie na poziom, którego nikt nie osiągnął.
Z takim zrozumieniem, że jeśli się poddamy - to znaczy nie dajecie Mi nic, jak tylko uwalniacie się od swojego ego i swoich
wcześniejszych nadętych pomysłów - byłoby to bardzo dobre. Także, kiedy dyskutujecie między sobą, nikt nie powinien mówić o
niedogodnościach. Powiedziałam wam, że w wiosce to jest bardzo trudna rzecz. Nie musicie jechać w Himalaje, ale
podróżowanie po Indiach nie jest łatwe, i Ja powiedziałam o tym wam wszystkim. Mieszkam w dużo większych wygodach i
komforcie niż ktokolwiek z was, ale mogę się dostosować znacznie lepiej, więc powinniście także spróbować zapomnieć o tym.
Nie mówcie o swoich niewygodach. To sprawi, że będziecie bardzo przyziemni.
Tylko ten, kto staje się bardziej subtelny, może coś osiągnąć. Dzisiaj jest kolejny dzień, nazywany Bhishma Ashtami, jest to dzień,
w którym Bhishma, który był wielkim świętym, złożył wielką przysięgę i tej przysiędze był wierny przez całe życie. To był
wspaniały ślub [życia w czystości] który on złożył. Więc dzisiaj jest również dzień ślubowania. On ślubował w dniu Ashtami. W
dniu Ashtami on złożył przysięgę. Więc dzisiaj jest dla was kolejny dzień, aby złożyć przysięgę.
Zatem powinniście także spróbować złożyć przysięgę i poprzez tę przysięgę powinniście móc osiągnąć coś, co jeszcze nie
zostało osiągnięte. To osiągnięcie jest nie tylko dla tego miejsca, nie tylko dla Maharashtry, nie tylko dla Indii, nie tylko dla całego
świata, ale dla całego Wszechświata.
Więc odgrywacie bardzo ważną, istotną rolę i należy próbować poprawić jakość swojego życia, jakość osobowości.
Dopóki nie osiągniecie tej istotnej jakości, nic się nie wypracuje. Oto, co im mówię: "Musicie wypracować w taki sposób, abyście

stali się istotnie oddani Sahaja Yodze. Nie tylko dla siebie, dla rodziny lub swojego kraju, ale dla całego Wszechświata". Więc
jesteście nasionami, które stworzą tę wspaniałą atmosferę, która przyniesie wielką zmianę, której oczekujemy od Mahayogi.
Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że tak wiele osób mówiło o tym i Ja natknęłam się na książkę, która została napisana 2000
lat temu, która opisuje tę Mahayogę i co się wydarzy. To bardzo ciekawe.
Po pujy i havanie, myślę, że pan Chauhan przetłumaczy wam ją i zrozumiecie o czym ona jest.
Zatem zacznijmy teraz.

1982-0402, Shri Rama Navami Puja
View online.
Shri Ram Navami Puja, 02.04.1982 Chelsham Road, Londyn, Anglia Zatem przede wszystkim zacznijcie mówić o energiach, o
tym, że te energie przepływają w nas i jak one aktywują. Potem mówicie o trzeciej energii, tej, która ewoluowała nas i że w taki
sposób się tu znaleźliśmy. I mówicie o waszej Jaźni, cząstce kontrolującej, która was kontroluje - o Duchu. Więc jeśli będziecie
iść po linii abstrakcji, to będzie przemawiać - te energie. A później, widzicie, kiedy już powiedzieliście o energiach to, tamto, kiedy
już ludzie - to jest w was - rozumiecie, będą mieć rodzaj takiego ego, że "my mamy jakieś energie, możemy użyć tych energii,
zrobić to czy tamto" a wtedy sprowadzicie ich później do Sahaja Yogi. Ale z początku mówmy o czymś abstrakcyjnym. Ponieważ
Hindusi są inni a ludzie Zachodu inni, oni mają dość religii, dość tego wszystkiego. Więc jeśli mówicie o religii, to stwarza
problem. Dlatego też na początku, kiedy zostały spisane Vedy, oni w ogóle nie mówili o Bogu ani o Bóstwach. Oni mówili o Bogu,
Bogu Stwórcy, ale tylko o Brahmadevie. Przez cały czas mówili o Hiranyagarbha, Brahmadevie, o prawej stronie. I cała rzecz
została wypowiedziana mantrą jak ta: "Bhur, Bhuvah, swaha". 3 rzeczy. Teraz Bhur jest właściwie Mooladharą, jest Ziemią
według Mnie, Mooladharą. Czakrą Mooladhara i samą Mooladharą. Teraz Bhuvah. Bhuvah jest zwany ‘antarikshą’ [całkowitym
Stworzeniem], jest tym, stworzonym całkowicie w mowach Brahmadevy. Następnie swaha. Swaha jest zdolnością spalania, Agni
[Ognia]. To jest takie zaskakujące. A potem oni mówią o mah, tapah. Tapaha i maha. "Bhur, Bhuvah, swaha, maha tapaha". Więc
kiedy mówią o swaha, mówią też o maha. Maha oznacza "wielki", "Allah Hu Akbar". I o tapah… Tapah jest tym, gdzie musicie stać
się tapaswi. Znaczy osobą, która wchodzi w pokutę, tę Chrystusową. I powiadają, że musicie przeniknąć przez Suryę [Słońce], to
jest tu [Agnya]. Wszystko odbywa się w taki abstrakcyjny sposób, a wtedy dostajecie swoją mokshę [oświecenie]. Więc oni
omawiali wszystkie czakry. Ale kiedy mówicie o ich części abstrakcyjnej, ludzie nie mają zastrzeżeń i słuchają tego. Słuchają
tego jakby [to była ważna rzecz]. Nie ma w tym religii jako takiej. Zatem dziś będę mówić zwłaszcza o Vedach i o havanach,
które robimy. Kiedy robimy havan, to jest yagnya. Yagnya oznacza "dzięki czemu wiesz". "Gnya" oznacza wiedzieć. Yagnya.
Osiągane to jest przez użycie słowa 'swaha'. To znaczy, że używacie zasady ognia, żeby wypalić wszystko to, co jest w was złe 'swaha'. Budzicie tę zasadę poprzez wypowiadanie różnych imion Boga. A to rozpoczęło się za czasów Ramy. Dzisiaj są
urodziny Ramy. Powinnam powiedzieć, że to się nie zaczęło, ale bardzo się na to powoływano, kiedy żył Rama i robiono yagnyas
w tamtym czasie. Przyczyną było to, że dopiero wtedy ludzie zaczęli uświadamiać sobie, że istnieje coś wyższego, i że trzeba
czcić tę wyższą Istotę w sobie, mówili wizjonerzy, i oni myśleli, że najlepiej to robić poprzez yagnyas. To samo po lewej stronie,
oczywiście, ludzie zaczęli czcić Boga i poświęcać się Bogu, i te wszystkie rzeczy, to jest "Bhakti" [oddanie], ale przed przybyciem
Ramy, oni głównie robili yagnyas, Vedy, w których modlili się do różnych żywiołów - żywioły stworzyły nasze czakry - i oni
próbowali przywołać Bóstwa tych żywiołów. Ale właściwie to wychodzi na to samo. Jako dziecko, Rama uczył się u wielkiego
świętego, a kiedy u niego studiował… Ten wielki święty nazywał się Vashishta. Vashishta miał ashram, w którym uczył się Rama i
jego bracia. Rama uczył się u tego Vashishty, a w czasie wakacji przyjeżdżali do pałacu ich ojca. Już wtedy Rama miał zdolność
zabicia demona tylko jedną strzałą. Nazywa się to ‘ekabani’. Wystarczała jedna strzała Ramy. On był małym dzieckiem, miał
około siedmiu-ośmiu lat. I ludzie byli zaskoczeni tym, jak on mógł to robić. Zatem, kiedykolwiek odprawiano yagnya - te yagnya
były tak naprawdę odprawiane, aby przebudzić, przywołać Bóstwa w obrębie kręgosłupa. W czasie tych yagnya oni siadali i robili
havany, tak jak my to robimy. Ale w tamtym czasie, przychodziły rakszasy i próbowały naruszyć yagnya. Bo yagnya trzeba
celebrować z czystym sercem, z czystością i niewinnością, nie powinno się tego znieważać. Istnieje protokół do tego. Oni
myśleli: "Jeśli znieważymy Bóstwa, wtedy Bóstwa znikną i yagnya zostaną zniszczone". Zatem te yagnyas były celebrowane
nawet w dawnych czasach, nawet kiedy nie było tu Ramy. Ale również w czasach Ramy było trochę rakszasów, które znajdowały
specjalną przyjemność w psuciu yagnyi, a Rama jako dziecko szedł i ochraniał je przed demonami. A demony przybierały jakieś
dziwne kształty i pojawiały się jako niewidzialne istoty. Wkładały kości zwierząt i tym podobne rzeczy podczas yagnyi. I to psuło
efekty yagnyi. A Rama jako dziecko ochraniał to [yagnya]. Wyobraźcie sobie, już jako dziecko to robił! Podczas gdy oni
celebrowali yagnya On [Rama] siedział na zewnątrz ze swoimi małymi braćmi dookoła i zabijali demony, które próbowały
zniszczyć yagnyas. Takie jest wczesne życie Ramy, gdzie widzicie, że już jako dziecko był ekspertem w operowaniu łukiem i
strzałą. Więc kiedy widzicie posąg, możecie poznać, że to posąg Ramy po tym, że jest tam strzała i łuk, wtedy to jest posąg
Ramy. Jego przybycie na tę Ziemię dało nam rozwój prawej strony, więc te yagnyas też były na prawej stronie. Bo przede
wszystkim, kiedy ludzie przybyli na tę Ziemię, bali się wszystkich zwierząt, które ich atakowały, jak i różnego rodzaju okropnych
rakszasów i tych wszystkich ludzi i negatywnych sił, które im dokuczały. W tym okresie trzeba więc było stworzyć króla, władcę,
który byłby idealnym królem i który rządziłby według praw dharmy. Więc On [Rama] był odpowiedzialny za tę erę, którą my

nazywamy Satya Yuga, choć właściwie On był tu w Treta Yudze. On był w czasach Treta Yugi a Krishna przybył w czasie Dwapar
Yugi. A dzisiaj jest czas… kiedy Ja przybyłam, była Kali Yuga, ale teraz, dzisiaj, jest czas Krita Yugi. Yugi, w której będzie
wykonana praca, ‘Krita’ znaczy ‘praca zostanie wykonana’. To jest czas, w którym praca zostanie wykonana. Zatem jak nastąpiło
przejście z jednej do drugiej [Yugi]? W Dwapar Yudze, kiedy nadszedł Shri Rama, zaczęła się idea rządów króla i władcy.
Największy nacisk był położony na dobrą wolę ludzi. Ludzie musieli mieć dobrą wolę, dla ludzi, dla króla i dla dobra ludzkości.
Wola. To jest prawa strona. Więc jak stworzyć dobrą wolę u ludzi? Po pierwsze lider musi się poświęcić i pokazać, do jakiego
stopnia może się poświęcić w celu utrzymania moralności i dobrej woli ludzi. Zatem prawa strona została stworzona przez
nadejście Ramy, ponieważ on pokazał ludziom drogę do uświadomienia sobie, że powinni być zarządzani, że nie powinni być
anarchistami, że powinna być jedna głowa, która będzie w stanie organizować, koordynować i wypracowywać kolektywną
sprawę. Widzicie, kiedy myślimy o królu, chcemy go usunąć, bo nie podoba nam się pomysł, żeby ktoś nami rządził. Być może
dlatego, że on nie jest dobrym królem, albo nie reprezentuje woli narodu, tej powszechnej woli, która stwarza króla, który włada
tak, aby utrzymać tę dobrą wolę. To jest symboliczne wyrażenie waszej dobrej woli. Więc kiedy tworzycie prawo, to jest ono
również wyrażeniem, wspólnym wyrażeniem, wszystkich zwyczajnych ludzi, ich wspólnym odczuciem, że powinni przestrzegać
prawa. Nie rozumiecie tego w taki sposób, że jesteście niewolnikiem, albo że macie być zdominowani, albo że trzeba was
gnębić, ale to tylko wasza wspólna wola, która jest dobra. Pragnienie wszystkich ludzi, którym jest dobro i prawość, inkarnuje się
jako Shri Rama i opiekuje się tą wolą. Bo przypuśćmy, że ktoś zaczyna mówić, że "to jest niedobre, tamto jest niedobre".
Jednostka może mieć różne nastawienie wobec spraw. Ale potrzebujecie jakiegoś symbolu tej dobroci uosobionej w kimś. Te
symbole zostały stworzone, żeby uosabiać waszą prawość, wasze pojęcie dobra, po to, żebyście mogli zostać uratowani!
Przypuśćmy, że dzisiaj ktoś podchodzi i uderza was. Teraz czujecie, jak okropnie jest być uderzonym przez kogoś albo zabitym,
więc decydujecie się na to, że powinno istnieć prawo, które was chroni. A jutro wy możecie zrobić tę samą rzecz. A więc
wystawiacie swoją dobrą wolę i dajecie jej reprezentację w postaci królestwa, króla albo rządu. A więc rząd reprezentuje,
powinien reprezentować również - to działa w obie strony. Nie zawsze jest tak, że reprezentuje. Może w ogóle nie reprezentować,
może się tak zdarzyć. Ale rząd sam w sobie powinien reprezentować dobro w was, waszą czystość, czystą wolę bycia dobrym,
bycia chronionym, ale również wy sami powinniście tego przestrzegać. To działa w obie strony. Ale dzieje się tak, że jak tylko
kogoś wybieracie, albo nominujecie, albo kogoś wyznaczacie, takiej osobie przeważnie odbija ego. To takie pospolite, działanie
motywowane przez ego. I rząd ślepo podąża za ego. Ludzie są zdumieni, jak oni się zachowują. Przypuśćmy, że wybiorą kogoś
na premiera i nagle okazuje się, że premier zachowuje się jak brutal. Nie możecie tego zrozumieć. "Wybraliśmy kogoś na
premiera myśląc, że będzie czynić dobro". Widzicie. To możliwe. I wtedy wybuchają rewolucje, ludzie się buntują, walczą o
swoje. Jeszcze raz wola ludzi walczy i przywraca porządek. Więc musimy mieć coś absolutnego, bo te wartości zmieniają się co
chwila, prawda? Na przykład, myślimy, że ten rząd nie radzi sobie za dobrze, – np. tak sobie myślimy – więc chcemy zniszczyć
ten rząd. Wtedy tworzymy inny rząd. I okazuje się, że dzieje się tak jak przedtem. Czy sprowadzacie komunistę, czy socjalistę,
czy demokratę, czy też macie monarchię, cokolwiek by to nie było! Ale tak naprawdę wciąż dzieje się tak, że te rzeczy pojawiają
się i odchodzą. Wszystkie te zachodzące zmiany tworzą w człowieku uczucie, że powinien stać się anarchistą. Dlaczego w ogóle
powinniśmy mieć rząd? Dlaczego powinniśmy mieć jakiegoś króla? Dlaczego powinien nami ktokolwiek rządzić? Ponieważ
okazuje się, że osoba rządząca nie dorasta do zadania i że próbuje was oszukiwać. Na tym poziomie musicie mieć idealne
standardy. Jeśli macie idealny wzorzec, wtedy zawsze możecie ocenić, czy ten król nie zbacza ze ścieżki prawości i nie robi
tego, co powinien robić król. Król powinien być taki jak Rama. Musi być jak Rama. Reprezentować waszą wolę, waszą dobrą
wolę, wasze poczucie prawidłowego osądu, waszą prawość i uczciwą grę. Jeśli król nie jest prawy, wasza zbiorowa dobra wola
przeciwstawi się królowi. Teraz miotacie się od jednego do drugiego. Widziałam to na przykład we Francji. Mieliśmy pewnego
premiera. On robił dużo złych rzeczy, więc został wyrzucony. Więc wzięliście kogoś innego rodzaju. Teraz on robi inne rzeczy,
więc zostanie wyrzucony. I tak prowadzimy te gierki. Najpierw mieliśmy Partię Pracy. Nie podobało nam się. Potem mieliśmy
inny Rząd, Konserwatystów. Nie podoba nam się. Wyrzucamy go! Bawimy się w to cały czas. Ale ulepszamy się w tej
względności - zdecydowanie. Jesteśmy bardziej świadomi, bardziej rozumiemy wartość tych ludzi i również społeczeństwo
rozumie. Ale kiedy przyjdzie zbyt wielu takich negatywnych ludzi, oni ściągają wolę, kolektywną wolę, bardzo nisko w dół. I ludzie
zaczynają identyfikować się z tymi autokratami, albo z tymi ludźmi nastawionymi na ego, którzy nie mają żadnych wartości
moralnych, żadnego strachu przed Bogiem, którzy zaprzeczają religii, zaprzeczają ewolucji. I Rząd zaczyna zachowywać się w
taki sposób, że jesteście tym zaskoczeni, jaki to Rząd? Tak się dzieje w Chile i w Argentynie, gdzie rząd zachowuje się w taki
sposób, że niszczy ludzi. Wszystko to dzieje się - nawet nie wiecie! To takie relatywne określenie. Albo w Salwadorze, nie
wiadomo co tam teraz robić. Kogo popierać? Czy popierać Amerykanów czy popierać Rosjan. I w tych okolicznościach Sahaja
yogin może stanąć i zapytać: "Co robić? Czy powinniśmy się przyłączyć do tych czy do tamtych?" Ale to jest nic nie warte. To

tylko gra. Niech sobie połamią głowy. Są nic nie warci. Bezużyteczni ludzie. Więc nie możecie rozwiązać tych problemów i nie
macie ich rozwiązywać. Oni muszą dostać swoją Realizację i ustanowić Królestwo Boskie, aby naprawdę Rama rządził na tej
Ziemi, a nie ci okropni królowie, którzy codziennie zmieniają swoją moralność, którzy codziennie zmieniają poglądy i których
wola dotyczy czegoś materialnego. Tak jak teraz w naszym kraju [Anglia] wybraliśmy Panią Thatcher. Dobrze, bardzo dobrze.
Ona sobie dobrze radzi. Mówi o pewnych dobrych rzeczach, takich jak samoograniczenie itd. Ona mówi dobre rzeczy, ale czy
sama tak postępuje! Shri Rama nie tylko proponował dobre zasady, ale sam żył według tych zasad. On poświęcił się w imię tego
i ustanowił swój symbol jako czysty symbol woli prawości w ludziach, symbol, który jest kolektywną wolą prawości. Teraz na
przykład, możecie wyraźnie zobaczyć, jak działają rzeczy zorientowane na ego, przede wszystkim spowodowane przez błędne
identyfikacje, które możemy mieć. Jeśli jesteś komunistą, to musisz być całkowicie komunistą! Nie możesz pozwolić na
kompromis pomiędzy demokratycznymi metodami a komunizmem. Oni nie mogą doszukać się żadnej integracji. Oni myślą, że
jeśli musisz kimś być, to musisz nim być całkowicie. Jeśli musisz być tamtym, to musisz być tamtym całkowicie. Ale w Sahaja
Yodze okazuje się, że obie rzeczy są zintegrowane, ponieważ posiadacie całkowity kapitał i musicie go teraz rozprowadzić. Tutaj
następuje całkowita integracja. Wszystkie te "izmy" są eksperymentami sztuczności, umysłu, to tylko projekcje umysłu. To, co
jest zrobione przez człowieka, jest sztuczne, wiecie o tym. Ale to, co jest stworzone przez Boga, jest zintegrowane, wszystko to,
co macie wewnątrz, musicie oddać innym. Zobaczmy również co się dzieje z administracją, po Sahaja Yodze. Powiedzmy,
jestem waszą Matką, siedzę tutaj. Chcecie, żebym wam przewodziła. Chcecie, żebym wami rządziła. Chcecie, żebym was
poprawiała. Chcecie, żebym was karciła a nawet zadbała o to, żeby wasze życie się poprawiło. Załóżmy, że powiem: "No dobrze,
mam dosyć. Nie chcę was niepokoić". Nie spodoba wam się to. Żadnemu z was by się to nie spodobało, jeśli powiedziałabym:
"Jesteś beznadziejnym przypadkiem, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Wynoś się". Nikomu by się nie spodobała taka
sytuacja. Chcecie, żebym wami rządziła. Chcecie, żebym się wami opiekowała. Lubicie to, automatycznie zaczęliście to lubić.
Nie ma tu żadnej dominacji, ale chcecie mojej dominacji. Chcecie, żebym was dominowała. Chcecie, żeby moje pragnienie było
dominujące. Automatycznie. Dlaczego czujecie, że to jest w porządku, że to jest bardzo dobre, że Matka się mną interesuje,
poprawia mnie, że to jest przywilej. Dlaczego tak myślicie? Dlatego, że tworzy się przez to powszechne dobro. To jest
powszechne dobro stworzone w was. Dlatego, że staliście się zintegrowani, Wasze ciało, umysł i dusza, one wszystkie myślą
teraz tak samo. One wszystkie chcą tego samego. Nie ma żadnej różnicy. Kiedy nastąpi integracja, okazuje się, że Sahaja Yoga
jest najłatwiejszym sposobem na życie. Ale jeśli nie ma integracji, wtedy jest trudno. Jeśli jesteście osobą leniwą albo
cholerykiem, albo macie podwójną osobowość, lub sami siebie oszukujecie, pogrywacie, wtedy Sahaja Yoga nie będzie wam się
podobać. Dopóki te stany w was istnieją, Sahaja Yoga nie będzie wam się podobać. Ale jak tylko ta sytuacja zostanie
przezwyciężona, wtedy ją polubicie, bo będziecie wiedzieli, że cokolwiek jest dobre dla waszego Ducha, jest dla dobra was
wszystkich i dla dobra wszystkich ludzi. Jak tylko nadejdzie ten dobrostan, każdy poczuje się całkowicie pokrzepiony i rześki.
Więc można się cieszyć z bycia zarządzanym. Można się jeszcze bardziej cieszyć z bycia korygowanym. A to, że jesteście w
uwadze waszej Matki, jest takim wspaniałym uczuciem wewnątrz, że "tak, nic złego się ze mną nie stanie, bo Ona się mną
zaopiekuje". "Ona jest tu, aby się mną opiekować". Ale ta integracja nadchodzi bardzo późno, z powodu problemów z ego.
Rozwinęliście swoje ego, ponieważ rządzili wami ludzie złego pokroju. Może już od dzieciństwa mieliście złych rodziców, którzy
nigdy nie mówili o Bogu, o dobrych rzeczach w życiu. Może oni sami niczego nie poświęcili w swoim życiu. Rodzice, którzy
pobłażają sobie samym, mogą stworzyć taki problem. Oni nie zapewnili wam odpowiedniego stylu życia, odpowiedniego
systemu wartości, który powinien był istnieć. Oni nigdy was nie nauczyli, jak cieszyć się prawością i cnotą w życiu. Możliwe, że w
kraju, w którym się urodziliście, ludzie, którzy was otaczali, też tak robili. Również wasz rząd, jakikolwiek by nie był, też tego
dokonał. Więc kiedy te rzeczy się zmieniają, kiedy czujecie, że osiągnęliście w sobie tę integrację, wtedy cokolwiek lubi twoje
ciało jest też dobre dla twojego Ducha. Na przykład, Ja sama nie lubię pewnych rzeczy. Nie lubię pić alkoholu. Nie lubię. Ja po
prostu tego nie lubię. Nikt nie może Mnie skusić. Nie ma w ogóle mowy o pokusie. Po prostu tego nie lubię. Odruchowo
nienawidzę rzeczy, które są naprawdę złe dla mojego Ducha. Nie muszę sobie tego mówić, po prostu tak jest. Nie lubię kłamać,
bo to mnie rani. Nie lubię tego. Cokolwiek jest dobre dla waszego Ducha, wypracuje się automatycznie, jak tylko nastąpi
integracja i to jest praca Sahaja Yogi na dzisiaj. To dlatego powiedziałam, że to jest Krita Yuga, że to ma być zrobione. I ta
integracja ma być osiągnięta w nas samych. Więc czasami musicie zmusić swoje ciało, żeby wzniosło się do tego poziomu.
Możecie być pod wpływem jakiś buców. Wasze ciało wam nie pomaga. Troszkę ‘tapasvita’, pokuty jest potrzebne, pomimo
Sahaja Yogi, żeby to umożliwić. A kiedy zaczniecie się tym cieszyć, polubicie to. To jest tak jak z prowadzeniem samochodu. Na
początku jest trudno. Albo z pływaniem, z czymkolwiek. Czego byście nie próbowali, to na początku jest raczej trudno. Mówię
wam: "Zapomnijcie o tym, co robiliście w przeszłości, zapomnijcie o tym teraz. Zwróćcie się teraz ku nowemu. Musicie to
zrobić". I przyłóżcie się do tego z pasją. Powiedzcie: "W porządku, jeśli moje ciało mi nie pomaga, to spróbuję ulepszyć moje

ciało, bo nie jestem ciałem. Jeśli mój umysł mi nie pomaga, to muszę ulepszyć mój umysł. Jeśli mój intelekt stoi na
przeszkodzie, muszę poprawić mój intelekt, bo w końcu muszę być zintegrowany. Jeśli nie będę zintegrowany nie będę się
niczym cieszyć ani nie będę robić niczego dobrego dla siebie, ani dla innych. Więc dlaczego jestem tutaj? Dlaczego staram się
siebie zniszczyć?" Ale kiedy nie ma w was integracji, jesteście zaskoczeni, jak jedna wasza akcja, niszczy drugą akcję, a druga
akcja, niszczy trzecią akcję, kiedy nie jesteście zintegrowani. Dam wam przykład. Przypuśćmy, że siedzę tutaj i ktoś Mi mówi, że
to Mnie poparzy. To jest moja własna maya, ale ciało samo chce się spalić i mówi: "Nie, w porządku, nie słuchaj tego, tylko spal
się". Kiedy to mówię, to brzmi absurdalnie. Ale powiedzmy, że umysł ci mówi, żeby nie pić alkoholu, ale ty i tak idziesz do pubu.
Wtedy jesteś zdezintegrowany. Stopniowo, kiedy zaczynasz za bardzo słuchać swojego ciała, umysł się poddaje. Po prostu się
poddaje. Będziecie zdumieni, że naprawdę staniecie się dynamiczni we wszystkim co robicie, kiedy jesteście zintegrowani.
Integracja jest niczym innym, jak tylko pełnym zjednoczeniem z waszym Duchem. Duch zaczyna przez nią płynąć. Będziecie
zdumieni, jak bardzo staniecie się dynamiczni w każdej dziedzinie życia, kiedy będziecie zintegrowani. Ale pełne połączenie z
Duchem musi być osiągnięte. Kiedy o czymś myślicie, zapytacie: "Czy to jest dobre dla mojego Ducha?" Niektórzy ludzie mają
zwyczaj myśleć, że życie duchowe oznacza, że wisisz na sznurówce gdzieś w powietrzu, bez żadnego połączenia z codziennym
życiem. Tylu ludzi tak myśli. Myślą, że taki człowiek powinien być chudym, żałosnym stworzeniem, zwisającym z drzewa lub
czymś podobnym. I że powinien być w stanie zupełnej paranoi, że boi się całego świata, że nie może z nikim rozmawiać i jest
taki odseparowany, że staje się pustelnikiem. Takie absurdalne pomysły muszą być odrzucone przez Sahaja yoginów. Wy
musicie być tutaj, absolutnie tutaj pomiędzy wszystkimi, ale jednocześnie powinniście być rzadkim wzorem, unikalną
osobowością. Musicie być tutaj, gdzie dzieją się te wszystkie rzeczy. Teraz ludzie boją się nawet Sahaja Yoginów. Boją się
Sahaja Yoginów. Widząc kogoś negatywnego, mówią: "Och, to i to". Powalczcie z taką osobą. Zacznijcie walczyć. "Jak śmiałeś
to zrobić, taką rzecz? Jesteś Sahaja yoginem. Rusz się! Co ty sobie myślisz?" Musicie to wywalczyć. Jak długo to możliwe,
powinniście próbować uratować taką osobę, mówić do niej w taki sposób. Z drugiej strony, jak rozmawiacie z innymi, jeśli
przychodzą do was, musicie mieć w sobie ogromną szczerość. Jeśli robicie to szczerze, ludzie będą czuć tę szczerość. Jak
rozmawiacie z kimś, powinni wiedzieć, że jesteście szczery, że robicie to z sercem. Na przykład, możecie mówić coś komuś
bardzo słodko, ale nie z serca i ta osoba może myśleć: "Och, on tylko zabiega o popularność". Ale jak rozmawiacie z kimś
szczerze i mówicie: "Jak mogłeś zrobić coś takiego? Czy tego nie widzisz? Nie możesz tego wypracować? O to tu chodzi. Po to
tu jesteś". Mówiąc tak, szczerość, która pochodzi z serca, powinna być widoczna i taki jest właśnie charakter Shri Ramy. On był
po prawej stronie serca, co oznacza serce w akcji. Czy rozumiecie to, co powiedział Kabir: "Mana mamata ko thira kara Lau" "Z
miłosierdzia mego serca - mana - z mojego serca, ustabilizuję współczucie 'aur pancha hi tattva milau', i włożę je w pięć
żywiołów". Widzicie, w taki sam sposób, kiedy jesteście w lewym sercu, to jest wasza szczerość. To czujecie całym sercem. Ale
czemu służy czucie całym sercem? Widzicie, jest wielu Sahaja Yoginów, którzy czują, że ten świat jest okropny i coś trzeba
zrobić, że trzeba wprowadzić Sahaja Yogę. Ale ilu z was tak naprawdę wprowadza to w życie? Całkowicie wprowadza w czyn?
Bez tego, wasza Rama Tattva nie może się polepszyć. Ta zasada Ramy poprawia się tylko wtedy, kiedy wprowadzacie w życie
wszystko to, co właśnie robił Shri Rama. Tak więc, we wzroście człowieka, kiedy on dosięgnął pozycji Ramy - pojawienie się
Ramy nie nastąpiło w centrum, ale po prawej stronie. On odsunął się na bok. Do tego stopnia, że zapomniał o swojej przeszłości.
Nigdy nie wspomniał, że jest inkarnacją. Nigdy nie powiedział swojemu ojcu ani swojej matce. Nigdy nikomu nie powiedział, że
jest inkarnacją. Oczywiście, to było widoczne. Jego brat o tym wiedział. On miał dwóch braci. To bardzo interesujące. Miał też
innych braci. Ale Bharata i Lakshmana, ci dwaj bracia byli z nim. Oni pokazują dwie strony istoty ludzkiej. Pierwszy to
Lakshmana, który miał ognisty temperament. On nie mógł znieść, gdy ktoś źle się zachowywał wobec Ramy. Nie mógł znieść,
gdy ktoś odnosił się w pospolity sposób do Shri Ramy i był taki zły na tych wszystkich ludzi, że wyskakiwał jak wielki piorun,
kiedy ktoś powiedział coś na temat Shri Ramy, nawet Parshurama, który był inkarnacją Shri Ramy z tego samego okresu. Jest o
tym bardzo ciekawa historia. On nie mógł znieść Parashuramy w pewien sposób... (przerwa w nagraniu) ...On jest Sheshą, tak go
nazywają, jest wężem, który śpi w Bhavasagarze, na którym odpoczywa Shri Vishnu. Ten sam Shesha narodził się jako Shri
Lakshmana. Dla zachodniego umysłu, kiedy mówimy o wężach, kojarzy im się to z wężem Adama i Ewy, to wszystko. Oni nic nie
rozumieją i nie mogą zrozumieć, dlaczego ludzie czczą węże. Widzicie, węże takie jak kobra, one są jak królowie. Są królami
podziemia, a Shesha jest tym, który wspiera cały Wszechświat. Więc Shesha jest czczony, tak jak kobry są czczone w wielu
wioskach w Indiach, nawet dzisiaj, ponieważ one nie robią nikomu krzywdy. Dlatego, że są jak bóstwa, są czczone w Indiach.
Czasami kąsają, ale przeważnie nie ukąszą dobrego, religijnego człowieka. Istnieje opowieść o Sai Nath-cie, o tym, jak zaklinacz
węży dostał dużo pieniędzy, żeby zabić Shri Sai Natha. W nocy Sai Nath nagle przemieszczał się do wykonanego własnoręcznie
hamaka, zawieszonego jakieś trzydzieści stóp nad ziemią. Bóg wie jak, nikt nie wiedział jak on się tam dostawał, ale zawsze tam
spał. Więc zaklinacz węży wziął węża i podłożył Sai Nath-owi. Wąż podpełzł i Sai Nath powiedział do węża: "O Boże, przybyłeś

tutaj, żeby się ze mną spotkać po tak długim czasie. Jakie masz zadanie?" Wąż odpowiedział: "Ten okropny zaklinacz węży
powiedział, żebym cię ukąsił, więc przybywam, żeby ci powiedzieć, żebyś strzegł się tych ludzi". Zaklinacz węży patrzył ze
zdumieniem, jak on rozmawia z wężem! Sai Nath powiedział: "Dobrze, idź już". Porozmawiał z nim. Wiecie, to są bardzo stare
węże. Więc wąż popełzał i ukąsił zaklinacza. A wtedy Sai Nath zszedł na dół ze swojego miejsca, wyssał i wypluł całą truciznę.
"W końcu stało się to dlatego", powiedział "że wąż jest zły na ciebie, bo próbowałeś tej sztuczki". Więc wyssał truciznę. Oto jest
współczucie. Oto jest współczucie. Wyssał cały jad i gość stał się zupełnie odmieniony i powiedział: "Teraz opowiem wszystkim,
że bramini próbowali go zabić, że oni chcieli zabić Shri Sai Natha". Dlaczego? Dlaczego tak się bali tego człowieka? On mieszkał
poza wioską, a oni bali się go, ponieważ robili wszystkie złe rzeczy w imię Boga i bali się, że zostaną zdemaskowani. O to
właśnie chodzi, że On śpi na Sheshy i Shesha jest tym, który czasami wyraża się poprzez Sahaja yoginów. Widziałam ten gniew,
kiedy ktoś nie przestrzega protokołu albo kiedy ktoś zachowuje się dziwnie albo niewłaściwie. To jest Shesha w nich. To też jest
czasami potrzebne. Czasami musicie być Sheshą, w przeciwnym wypadku ludzie zaczynają się źle zachowywać i przez to
zostaną pokrzywdzeni. To nie Ja zostanę zraniona, ale oni będą zranieni. Więc ten rodzaj temperamentu też jest potrzebny. Ale
ten drugi brat [Ramy] jest bardzo interesujący - Bharata. On pokazał jak Shri Rama ofiarował mu królestwo, ponieważ o to
walczyła jego [Bharata] matka. A on nie wiedział co robić, więc poszedł do Ramy i powiedział: "Zabierz z powrotem swoje
królestwo. Ja niczego nie chcę. Ty jesteś tym, który powinien rządzić. Dlaczego ja miałbym je mieć?" Więc Rama powiedział:
"Dobrze, ty po prostu zarządzaj królestwem. Muszę być posłuszny ojcu, muszę być posłuszny matce, ponieważ obiecałem im
to". Jeszcze jedna wspaniała cecha Shri Ramy jest taka, że obietnica dana, musi być dotrzymana. To jeszcze jedna cecha, którą
musimy posiadać, że jeśli coś obiecałeś, dotrzymuj słowa. Jeśli powiedziałeś: "Zrobię to", musisz to zrobić. Nie powinieneś
wynajdywać wymówek, żeby tego uniknąć. To jest zupełnie anty-boska działalność, żeby unikać tego co obiecaliście. Wasze
Bóstwa nigdy nie będą szczęśliwe. Musicie dopilnować, żeby było zrobione to, co obiecaliście. Więc kiedy Bharata został przez
Niego odesłany, on powiedział: "Dobrze, daj mi Twoje sandały, zabiorę je ze sobą i użyję jako symbolu twojej obecności". I
Bharata położył te sandały na tronie i rządził królestwem, i się nim opiekował. Chociaż kiedy szedł zobaczyć Shri Ramę,
Lakshmana go dostrzegł i powiedział: "Popatrz na to! On przychodzi teraz, żeby cię zaatakować. Wyrzucił cię z królestwa i teraz
przychodzi, żeby cię zaatakować". To samo widywałam również wśród Sahaja yoginów. Sahaja yogini, którzy są tacy jak Shesha
nie potrafią dostrzec dobroci innych Sahaja yoginów, którzy są bardzo dobrymi ludźmi, poświęcającymi się, miłymi ludźmi,
których intencje nie są zrozumiane lub są mylnie rozumiane, co jest bardzo smutne. Musicie również widzieć intencje innego
typu ludzi, którzy nie są tak porywczy, nie okazują tyle gniewu, ale ich intencje są bardzo dobre. Oni właściwie przyszli, żeby
poprosić o sandały Shri Ramy. Zauważyłam, że pomiędzy tymi dwoma typami ludzi, zawsze są jakieś nieporozumienia. Oba typy
ludzi powinny próbować zrozumieć, że oba są potrzebne w Sahaja Yodze. Nie wystarczy Mi tylko jeden typ ludzi. Musimy mieć
oba typy ludzi, żeby zajmowali się dwoma stylami. Ale kiedy macie doczynienia z innymi, należy iść jako jedność. Na przykład,
jeśli jakaś osoba przychodzi do Caxton Hall i coś powie, powinniście ocenić, czy on jest nowy czy stary. Jeśli jest nowy, wtedy
trzeba mu okazać całą delikatność, uprzejmość, te wszystkie zewnętrzne formy, które go zadowolą. Przyczyna jest taka, że on
nie jest Zrealizowaną Duszą. On nie dostrzega waszej subtelności. On widzi kim jesteście. Na zewnątrz. Jak jesteście ubrani, jak
do niego mówicie, jak się wobec niego zachowujecie. Oni najpierw dostrzegają te wszystkie rzeczy. Nie widzą tego, co macie
wewnątrz. Nie mogą zobaczyć waszego serca. Nie czują waszych wibracji. Więc musicie być dla nich bardzo uprzejmi. Musicie
być pełni słodyczy. Dostałam list, w którym ktoś powiedział, że Sahaja yogini byli dla niego bardzo nieuprzejmi i okazywali gniew.
Na przykład niedawno, ktoś przyszedł i usiadł z tyłu. Starają się uratować, uratować zagubionych ludzi poprzez kulty i tym
podobne. On siedział z tyłu, i kiedy powiedziałam: "Podejdź do przodu" a on nie podszedł, powiedzieliście: "Wyjdź". Nie
powinniście tak mówić! Pozwólcie, że Ja będę mówić. W tym momencie powinniście siedzieć cicho. Nikt nie powinien
powiedzieć: "Wyjdź! Jeśli nie wychodzicie". Chodzi o to, że jak powiecie: "Nie dbamy o ludzi, którzy nie są pokorni", to wtedy oni i
tak będą straceni. Dajmy im najpierw równą szansę. Dajmy im równą szansę na przyjście do Sahaja Yogi, najpierw poprzez
wasze zachowanie. Następnie, niektórzy ludzie mają zwyczaj mówienia za dużo. Oni nie powinni rozmawiać. Jedno co czuję, że
podczas dawania wibracji, powinniście najwyżej zapytać: "Czujesz jakiś chłodny powiew?" - bardzo pokornie. I jest jeszcze jedna
cecha Shri Ramy, to jest ‘sankoch'. Nie ma na to słowa w języku angielskim, macie tylko ‘formalność’, co jest bardzo
bezbarwnym słowem na opisanie sankoch. Bo nie ma żadnej integracji pomiędzy waszym sercem a formalnością. Ale jeśli
pomyślicie o formalności serca, to jak byście to nazwali? Jak to nazwiecie po angielsku? Formalność serca. Yoginka: Szczerość.
Shri Mataji: Nie, szczerość jest inna. A to jest działanie. Szczerość jest czymś abstrakcyjnym. Ale "formalność" od serca. Jak by
to powiedzieć? Yoginka: Uczciwość Matko. Uczciwość. Shri Mataji: Nie, nie, nie uczciwość. To wszystko są abstrakcyjne słowa.
W działaniu. Na przykład, przypuśćmy, że Ja siedzę. Teraz przynoszą Mi filiżankę, która jest wyszczerbiona, albo np. pójdziecie
do czyjegoś domu, i ona jest nieco wyszczerbiona. Więc jeśli jest tam Hindus - nie wiem jak by to było w zachodnim domu - on z

niej wypije i nie powie: "Ona jest uszkodzona", czy coś takiego. Ale ktoś mógłby powiedzieć: "To jest uszkodzona filiżanka!" Albo
powiedzmy, że pójdziecie do czyjegoś domu i nie podoba wam się zestaw kolorów czy coś innego. Dla osoby z Indii to nie byłoby
właściwe, żeby zaraz coś takiego powiedzieć - dla osoby z Indii. Widzicie, ‘formalność serca’ polega na tym, żeby nie powiedzieć
czegoś w taki sposób, żeby urazić daną osobę, to jest sankoch. Rama to miał do tego stopnia, że jest o tym dobra opowieść.
Chyba opowiadałam to już wcześniej, ale powtórzę wam, jest to opisane w innej Ramayanie, napisanej przez Tulsidasa. Chociaż
Tulsidas nie był Zrealizowaną Duszą, przedstawił pewne kwestie bardzo dobrze. On mówi, że Shri Rama strzelał strzałami w
kierunku głów Ravany, a miał on 10 głów i miał też takie błogosławieństwo, że jak tylko odpadła jedna głowa, zaraz wyrastała
następna. Miał taki rodzaj błogosławieństwa. Więc brat [Ramy] powiedział: "Co ty robisz? Wiesz, że on nie może umrzeć od
ugodzenia strzałą w głowę. Musisz strzelić mu w serce, bo inaczej nie umrze". Wtedy zadziałała sankocha i On powiedział:
"Widzisz. On ma w sercu moją żonę, bo Ją kocha i Ona siedzi w jego sercu. Jak mogę strzelić mu w serce? Zraniłbym ją".
Widzicie, jakie delikatne zrozumienie. Więc brat powiedział: "Czy będzie zabity od trafienia w głowę?" On odpowiedział: "Widzisz,
kiedy jego uwaga pójdzie do głowy, zostanie zabrana z serca i jak tylko uwaga zniknie z serca, nie będzie tam już mojej żony.
Wtedy w niego uderzę i zabiję go". Sami widzicie, sankocha, wtedy zrozumiecie, "jacy jesteśmy nieuprzejmi i aroganccy".
Widzicie, ten rodzaj arogancji i nieuprzejmości przychodzi do nas, bo my nie mamy sankochy. Nie powinniśmy mówić
wszystkiego wszystkim. Nie mamy takiej potrzeby. Czy powinniśmy wszystko mówić? Powiedzmy, że np. podczas waszej pujy
zrobicie może coś, co nie powinno być zrobione. Ja wiem, że to jest niewłaściwe. Ale jeśli to nie jest coś całkiem złego, Ja nic
nie powiem. Powiedziałam: "Stopniowo się nauczą". Bo w przeciwnym razie zaczniecie się stresować. Spójrzcie na twarz Lindy,
kiedy Ja coś jej mówię! Ona wchodzi w… Zatem widzicie, ta sankocha, to zrozumienie przychodzi, kiedy kogoś kochacie i
rozumiecie. A więc musicie kochać wszystkich poszukiwaczy świata. Oni źle postępowali. Ego zaprowadziło ich na manowce.
Popełniali różnego rodzaju błędy, ale wasza Matka ich kocha i wy musicie ich kochać. Jeśli trzeba ich będzie skorygować, Ja to
zrobię. Wy nie postępujcie w taki sposób, żeby ich zranić. Użyjcie sankochy. Kiedy rozmawiacie między sobą, wychowujcie
siebie, wyćwiczcie się w mówieniu rzeczy, które są słodkie i miłe, które sprawią, że osoba będzie czuła, że jesteście ludźmi
porządnie wprowadzonymi w tradycję Sahaja Yogi. W Sahaja Yodze mamy tradycję, że kiedy ze sobą rozmawiamy używamy
sankochy Shri Ramy, która jest w nas. Jeśli nie macie w sobie tej sankochy, będzie blokowało się wam prawe serce, a to prawe
serce jest bardzo niebezpieczną sprawą w takim kraju jak Anglia, gdzie klimat jest taki niedobry, ponieważ ono daje wam tak
okropny problem jak astma. Nie chcę was straszyć, ale to prawda. Będziecie mieć astmę, jeśli wasze prawe serce będzie
zablokowane. Astma niekoniecznie przychodzi tylko z prawego serca. Może również przyjść z centralnego serca. Ale jeśli
będziecie mieć problemy z prawym sercem, niewątpliwie będziecie mieć astmę. A więc postawa wobec waszego ojca.
Słyszałam, jak ludzie odnoszą się do swoich ojców w bardzo dziwny sposób. Nie możecie tak rozmawiać ze swoim ojcem. Do
Mnie też odnoszą się bardzo niegrzecznie. Np. widywałam ludzi, Sahaja yoginów, i czasem jest to szokujące, że są na bardzo
pospolitym poziomie, nie mającym nic wspólnego z protokołem. Wtedy pojawiają się [problemy] w prawym sercu. Więc trzeba
nauczyć się tej sankochy - 'maryady', to znaczy granic w waszych relacjach. Jeśli się kochamy, to nie oznacza, że mamy nie
szanować prywatności innych. To, do jakiego stopnia się kochamy nie znaczy, że mamy postępować w taki sposób, by
przekraczać granice piękna i prywatności drugiego człowieka. Powiedzmy, że ktoś wtargnie prosto do czyjejś sypialni, to nie jest
styl możliwy w Sahaja Yodze. Nie muszę wam tego mówić, ale musicie pukać, jeśli trzeba. I pukać tylko wtedy, kiedy trzeba!
Ciągle pukać, albo trzymać się kogoś kurczowo cały czas, to nie jest właściwe. Sankocha jest kompletnym stylem kultury. Więc
istnieje tradycja kultury, której musimy się nauczyć od Shri Ramy. On jest znany ze swojej sankochy, On zawsze wie, co
powiedzieć a czego nie. Ta cecha musi być w nas dobrze wpojona. Trzeba tak wychowywać dzieci, a kiedy będą wychowane w
ten sposób, nauczą się sankochy. To im da prawidłowe rozumienie życia społecznego. Na przykład, widzicie to światło. Jeśli
włożycie tam palec, możecie się oparzyć. Możecie wtedy cofnąć palec. Ale jeśli jesteście z drugim człowiekiem i próbujecie za
dużo sobie pozwalać wobec niego, to może nadejść dzień, kiedy ta osoba źle się zachowa lub zrani was, albo coś wam zrobi. I
nadal nie będziecie zdawać sobie sprawy, że to się stało, ponieważ nie macie żadnej sankochy. Więc ta sankocha musi być
pięknie wypracowywana różnymi sposobami. W podziękowaniach, w akceptowaniu czyjeś wdzięczności, w wyrażaniu swojej
miłości dla drugiej osoby w taki sposób, że jest to sankocha. Shri Rama jest znany z przestrzegania granic. On nie przekracza
ograniczeń. Wczoraj, niedawno mówiłam wam o jedzeniu, żebyście nie przekraczali granic w jedzeniu, będąc współczującym dla
robaków i komarów. Tak samo, we wszystkim powinna być 'rozwaga serca'. Nie ma w języku angielskim słowa na 'rozwaga
serca', które jest 'maryadą' [granicą]. Rozwaga serca oznacza, że się rozumie, np. to, co osiągacie przez bycie nieuprzejmym dla
swojego ojca? Niczego nie zyskacie. Ale możecie zyskać przez bycie pokornym, wobec swojego ojca, prawda? Nawet, jeśli jest
złym człowiekiem. Bo co się dzieje w konsekwencji? Przypuśćmy, że jesteście synem ojca, który robi coś złego a wy jesteście
mu posłuszni, wtedy on zawsze będzie się bał, że was straci, jeśli zawiedzie wasze ideały. Więc przez swoją pokorę

podciągniecie go. Jeśli jesteście pokorni, jeśli wasze zachowanie wobec rodziców jest takie jak Shri Ramy, nic nie stracicie. Nie
łamiecie swoich zasad, nic takiego. W życiu codziennym, na przykład, kiedy wasz ojciec siedzi - mam na myśli - w Indiach, nie
usiądziecie, zanim ojciec nie usiądzie, za żadną cenę. Zanim nie powie wam dziesięć razy, wy nie usiądziecie przed nim. Wiecie,
to pomaga. To ma wpływ na ojca, który może pomyśleć: "Jeśli będę się źle zachowywał, mój syn nie będzie mnie szanował".
Więc to poczucie szacunku również pochodzi z serca. To jest możliwe tylko wtedy, kiedy znacie maryady poprzez swoje serce "na ile można sobie pozwolić". Po co być nieuprzejmym dla swojego ojca? Nie ma żadnej potrzeby. W żadnym wypadku. Po co?
Albo wobec swojego męża czy swojej żony? Po co być dla kogoś opryskliwym? Do czego to potrzebne? Co przez to zyskacie?
Jeszcze nie widziałam, żeby ludzie się poprawili przez mówienie niemiłych rzeczy. To pomaga tylko wtedy, kiedy guru jest
surowy, albo kiedy matka lub ojciec są surowi dla dzieci. Nigdzie indziej to nie pomaga, w zwyczajnych relacjach pomiędzy
braćmi i siostrami. Nie pomaga. W wyższych i niższych relacjach. Osoba o niższym statusie musi znieść surowość starszych,
jeśli chce się poprawić. W końcu to nic takiego, przecież nie zamierzają cię udusić. Przypuśćmy, że ktoś powie wam coś
niemiłego, to nie szkodzi. Spróbujcie. I trzeba pamiętać o tym, co powiedział Chrystus, że trzeba nadstawić drugi policzek.
Użyjcie rozwagi serca, żeby wiedzieć, na ile można sobie pozwolić wobec danej osoby. W rezultacie staniecie się bardzo, bardzo
potężną osobą w swojej rodzinie, w Sahaja Yodze, wszędzie. Ludzie, którzy są Mi posłuszni, są potężnymi Sahaja Yoginami.
Wiecie o tym. Ale ci, którzy nie są, bardzo szybko schodzą w dół. Próbuję wszystkiego, żeby ich uratować, ale widuję, że ci, którzy
są nieposłuszni, którzy Mnie nie słuchają, którzy są dla Mnie nieuprzejmi, którzy nie rozumieją protokołu, schodzą bardzo w dół
w Sahaja Yodze. Absolutnie tak się dzieje! Widzę, że w jedną sekundę oni schodzą kilkaset stóp w dół. To prawda. Ponieważ
brakuje tej maryady, tej rozwagi w tym, jak daleko się posunąć. I to jest jeszcze jedna sprawa, musimy się nauczyć siebie
wychowywać. Edukacja Shri Ramy, jak wam powiedziałam, polegała na tym, że potrafił zabić demona jedną strzałą. Wy nie
musicie uderzać ich sto osiem razy, jeden cios powinien wystarczyć. Ale musicie być potężnymi ludźmi, a siła człowieka wzrasta
przez przestrzeganie maryad. Powiedzmy, że macie pszenicę i ją rozsypiecie, ona będzie wszędzie. Przylecą ptaki i ją zjedzą,
będzie po niej. Ale jeśli włożycie ją do worka, będzie miała wagę, będzie miała rozmiar, zwiększy się jej wysokość i będzie
użyteczna. Będzie godna szacunku. Ale coś, co jest wszędzie rozsypane, co nie ma żadnej maryady, nigdy nie będzie
szanowane. Nic nie działa bez maryady. Nawet światło trzyma się maryady. Musicie utrzymywać swoje maryady. To jest część
naszego treningu. Powiedzmy, że jest samolot, który nie jest ograniczony żadnymi maryadami, nie ma żadnych ograniczeń.
Kiedy uniesie się w powietrze, będzie po nim! Wszystkie nasze ideały wolności muszą być ograniczone przez maryady. Wolność
bez maryad jest brakiem hamulców. To nonsens. To nam nie pomaga. Musimy stworzyć wielkich polityków z Sahaja Yoginów.
Było przepowiedziane, że jeśli Sahaja Yoga się nie rozprzestrzeni to trzecia wojna światowa będzie nieunikniona. Ludzie będą
bardzo cierpieć z powodu trzeciej wojny światowej. Można tego uniknąć, jeśli duża ilość ludzi przyjdzie do Sahaja Yogi. Ale jeśli
nie przyjdą, to będzie trzecia wojna światowa i jej efekty tak bardzo skrzywdzą ludzi, że w końcu to Sahaja yoginów będą wzywać
na konferencję, nie dyplomatów. Będą się konsultować z Sahaja Yoginami i oni będą decydować, co zrobić dla świata, i oni będą
rządzić przyszłym światem. Więc musimy mieć pełne pojęcie, jak rządzić zgodnie z zasadami Shri Ramy. Musimy też zajść
daleko w stosunku do samych siebie, wytrenować się, wychować siebie, pozbyć się swojego ego i zrozumieć, że musimy
wzrastać. To jest bardzo duże zadanie, to wielkie zadanie i czasami może pomyślicie: "Jak matka może tego od nas
oczekiwać?" Ale Ja myślę, że jesteście ludźmi wybranymi do tego, i że musicie wziąć się za to i to wypracować. Więc musimy się
wytrenować, żeby najpierw dobrze rządzić samym sobą i dobrze rządzić innymi. Najpierw musimy nauczyć się rządzić samymi
sobą. Tutaj, tylko w tym ciele, nauczycie się jak sobą rządzić. Komfort; jeśli lubicie komfort, sprawcie, aby wasze ciało działało
tak, żeby komfort nie był mu potrzebny. Jeśli wasze ciało za dużo je lub coś w tym stylu, nauczcie swoje ciało, że to niedobrze
tak sobie folgować. Jeśli za dużo mówicie, za dużo rozmawiacie, jeśli jesteście nieuprzejmi, po prostu powiedzcie: "Nie powiem
ani słowa od rana do wieczora". Bądźcie w ciszy. Więc tapah, czas pokuty jest przed nami. W tej pokucie największą rzeczą,
która wam pomoże, będzie mówienie o Sahaja Yodze. Przekażcie wiadomość o Moim Advencie [przybyciu] i mówcie o tym, że
nadszedł czas transformacji, czas rozkwitu. To musicie robić, a także nauczyć się, jak rządzić samym sobą i jak rządzić innymi –
przez serce, nie przez umysł. Musicie rządzić przez wasze serca, ucząc się wszystkich właściwości serca, o których wam
powiedziałam. I muszę wam pogratulować artykułu, który napisaliście do "Blossom Time". Przeczytałam go. Naprawdę podobał
Mi się w całości. On to zrobił bardzo dobrze. Niech cię Bóg błogosławi! I myślę, że to będzie miało dobry… Jestem zaskoczona,
jak oni to opublikowali; czy zmienili zdanie lub coś się zdarzyło? To zadziwiające! Czy widzieliście artykuł? Jest wspaniały.
Dziękuję wam bardzo za piękne pnącza, które Mi przesłaliście. Są piękne, jak widać, choć jeszcze wstrząśnięte, ponieważ
zabrałam je spod waszej czułej troski pod moją, a moja obecnie jest nieco rozluźniona. Ale dziś spróbujemy im to wynagrodzić.
Jestem tego pewna. Zrobiłam dla nich bandhan. Shri Mataji: Znaczy, że chcesz być bardziej inteligentny? Yogin: Nie, tylko
pozbyć się śmieci, Matko. Shri Mataji: Czy tych śmieci, które są w głowie? Najlepiej jest to powiedziane w sanskrycie "Ya neti neti

wachane nigamor avochus" co oznacza: Cały czas powtarzaj swojemu umysłowi: "nie to, nie to, nie to". Jakakolwiek myśl
przyjdzie ci do głowy, powtarzaj: "to nie ta myśl, nie ta, nie ta, nie ta". Wtedy zaczyna się natchnienie. Zrozumcie, Ja czuję, że
ludzie nie są natchnieni. Z jednej strony się boją. Nagle, kiedy coś im zrobicie, to popadają w strach, traumę. A jeszcze, jeśli
staracie się być dla nich dobrzy to oni podążają w kierunku ego. Więc, aby pozostawać w centrum, to, co musicie zrobić, to
powtarzać "nie ta myśl" i "nie ta myśl". Wtedy będziecie głębokimi Sahaja yoginami. To jest najlepsze, ponieważ intelekt jest
niczym - tzw. "intelekt". Tylko Bóg ma inteligencję i nikt inny! - Jeśli mam być szczera. To jest niezły żart, czyż nie? Wszyscy
myślą, że są inteligentni, ale tak nie jest, są głupi. Obecnie, cała głupota jest uważana za inteligencję, zrozumcie to. Na przykład
chytrość - nigdy się nie opłaca. Co to jest intelekt? To jest tylko zrozumienie intelektu, tak jak Adi Shankaracharya to przedstawił:
"Na yoge, na sankhya", wszystkie te rzeczy są do niczego. Tylko służba waszej Matce jest najlepszą drogą. Zapytajcie swojego
intelektu, "Czy służy on mojej Matce?" Intelekt wam podpowie - tzw. intelekt ludzki - aby oszukiwać samego siebie. On was
oszukuje. Przez niego uciekacie. On was oszukuje. Cały czas intelekt jest aktywny w powtarzaniu: "To może być dobre, tamto
może być dobre" - zrozumcie. Ale prawdziwego dobra on nigdy nie dostrzega. To jest trik ego, trik ego. To jest wybór. Ego lubi
wybory, zrozumcie. Więc "to jest dobre, to jest złe, tego nie lubię" Wszelki "ja" biznes, powinien być porzucony, i powiedzcie tak:
"Nie to, nie to, nie to". "My" powinno nadejść, "my" a nie "ja". Teraz nie jesteście już "ja", teraz jesteście "my". W ten sposób
intelekt odejdzie. Ponieważ ten intelekt zbiera wszelkie nonsensy, a w ogóle nie istnieje! To jest największa iluzja! On nie istnieje!
Nie ma w ogóle inteligencji! Co jest inteligencją - to właściwie zrozumieć, że nie ma czegoś takiego jak intelekt - jesteście
niczym. Zrozumcie, wytłumaczyć Jego intelekt to jakby tłumaczyć ludzką cywilizację mrówce! Nawet to byłoby prostsze! Taki
właśnie jest Jego intelekt. I On jest niewinny, taki prosty - znaczy, każdy jest zdumiony, jak to możliwe. Najinteligentniejszą
osobą jest taka, która wie, że nasz intelekt jest wycieczką ego. To jest znak czystej inteligencji, to jest znak czystego
zrozumienia, że to serce włada, w nim rezyduje Duch, który jest najinteligentniejszy w nas. I natchnieniem Ducha jest
manifestacją czystego intelektu Boga. I to, o czym dziś mówię, to intelekt serca. Ale mózgu - zero! A w takim razie, jaki jest
użytek z mózgu? Dlaczego mamy mózg? Dlaczego nie mamy tylko serca? To byłoby w porządku. Ale mózg jest tym, który działa.
Serce daje inspirację, ale mózg coś z tego stwarza, on się komunikuje. Ale inspiracją, źródłem jest serce, jest Duch. Znów
połączcie się z Duchem. Jak poprzez inteligencję wytłumaczycie przebudzenie się Kundalini? Zostawmy w spokoju Kundalini. A
jak możecie wytłumaczyć kiełkowanie nasionka? Inteligencją, poprzez intelekt? Wytłumaczyć oznacza wyjaśnić: dlaczego, jak.
Kiełkowanie nasiona, prosta rzecz, którą widzieliście tysiąc jeden razy. Jak to wytłumaczycie? Intelekt mówi: "Ja nie potrafię
wytłumaczyć". [On jest] bardzo ograniczony. To jest ego, nic innego jak ego. Kiedy pewnego razu pozbędziecie się go, wtedy
zacznie pojawiać się czysty intelekt. Zauważcie pana Yoga Singh, będziecie zdumieni, on jest po prostu... on przyszedł do nas
jako absolutny buc. I zmienił się tak bardzo. Teraz on się wypowiada... wypowiada się jak święty. Byłam zdumiona! On czasami
tak dobrze mówi, że aż chcę go cytować - sposób, w jaki on mówi o pewnych sprawach. Byłam zdumiona, jak on zaczął mówić w
ten sposób. Więc cokolwiek musicie powiedzieć, odnieście się do Ducha, a będziecie mówić jak święci. Odnieście się do Ducha,
nie do czegoś innego. Odnieście się do Ducha, a będziecie zdumieni. On tak Mi powiedział: "Jest masa groteskowych ludzi na
tym świecie". Zapytałam: "Skąd to wiesz?" Odpowiedział: "Ponieważ nie chcą wiedzieć niczego o Tobie. Ja nie wiem, po co tu są
i dlaczego musiałaś ich stworzyć?" Widzicie, on był człowiekiem z tyloma bucami w swojej głowie. On jest tak pięknym
człowiekiem, mówię wam. On tak powiedział: "Twój służący jest w porządku, ale musi się nauczyć paru rzeczy, jeśli chce dobrze
żyć. On nie utrzymuje porządku, bo w jego mózgu nie ma porządku. On musi być bardziej oczyszczoną osobą. Ale jego mózg
czysty nie jest. Jego serce jest w porządku, ale mózg wymaga oczyszczenia". Ja byłam nim zdumiona. On nie jest
wykształconym człowiekiem, jest zwyczajną osobą. Ale oni zaczynają mówić jak prorocy. Myślę, że lepiej by było, jakbyście
poczytali proroków. Zaczniecie mówić tak jak oni. Czytajcie Kabira, Khalila Gibrana, wszystkich tych ludzi. Kim jest Blake? On też
był prorokiem. Możecie mówić tak jak on. Dlaczego nie? On mówił przez swojego Ducha, prawda? Czysta inteligencja. Jeśli
możecie to osiągnąć, wtedy staniecie się Shri Ramą. Więc dzisiaj jest wielki dzień. Cieszę się, że wszyscy mogliście przyjść.
Dobrze się złożyło, ponieważ miałam zamiar przyjść i mówić o Shri Ramie, i życzę wam wszystkim, abyście za nim podążali.
Szanujcie siebie! I jesteście odpowiedzialni za to, żeby być dobrymi. Żeby się takimi stać. Żeby to wypracować w ten sposób.
Niech Bóg błogosławi was wszystkich. Dobrze. Chcieliście zrobić małą puję? Możecie umyć Moje stopy. I czy macie coś ze Shri
Ramą? Gavin Brown czyta rozdział 86 z "Ramayany" napisanej przez Valmiki.

1982-0511, Zrozumieć Miłóść Boga (fragment)
View online.
“Understanding the love of God”, Caxton Hall, London (UK), 11 May 1982. Zobaczcie teraz piękną budowlę: wszyscy jesteśmy nią
oczarowani i wygląda bardzo pięknie. Jest tak dobrze przepięknie wykonana i jest bardzo ważna dla istot ludzkich. W porządku?
Ale dla Boskości nawet ten zielony liść jest ważniejszy niż ta cała budowla wzięta razem i wszystkie budowle wzięte razem. Dla
Boskości. Ponieważ ten liść żyje i ptak, który jest bardziej świadomy od tego liścia jest znacznie bardziej istotny dla Boskości.
Więc wy, istoty ludzkie, które są świadome w takim wymiarze, jak bardzo ważne musicie być dla Boskości? Jak bardzo sam Bóg
musi być wami zainteresowany? Pomyślcie tylko o tym! Jak tylko rozpoznacie ten punkt, wtedy względnie poznacie, że jesteście
bardzo ważni w Boskim planie.

1982-0513, Lewa Strona – Problemy Podświadomości
View online.
Lewa Strona – Problemy Podświadomości. 13 Maja, 1982, Christchurch Hove, Brighton, Anglia.
Pierwsze 3 minuty są bez dźwięku. Dobre uwarunkowania. W pewnym sensie, możecie mieć zarówno dobre jak i złe nawyki.
Jeśli nawyki hamują albo utrudniają wasz wzrost, to mogą także pomóc wam w ustabilizowaniu się. Uwarunkowanie pojawia się
u was z materii, z którą mamy do czynienia na co dzień. Kiedy istota ludzka widzi materię, atakuje ją i chce wykorzystać tę
materię do swojego celu. Zmienia formy materii dla swojego celu. Zaczyna przyzwyczajać się do materii, jako komfortu albo
jako pomocy lub jako wyznacznika w życiu. Im bardziej zaczynacie polegać na materii, tym mniejsza jest wasza spontaniczność,
dlatego, że macie do czynienia z czymś martwym. Z materią mamy do czynienia tylko wtedy, kiedy jest martwa. Kiedy jest żywa
nie interesuje nas tak bardzo.
Więc kiedy zaczynamy używać materii dla naszego celu, ta martwość materii osadza się w nas. Ale jak inaczej możemy istnieć?
To jest pytanie, które ludzie mogą zadać. Jeśli Bóg dał nam te materialne rzeczy i tę materię do użytku, czy mamy ich nie
używać? I czy nie mamy się nimi cieszyć? Ale nie cieszymy się. My... Przed Realizacją nie możecie cieszyć się żadną materią.
Przed Realizacją możecie tylko uformować nawyk i możecie stać się niewolnikiem tej materii. Taka jest zasada, podstawowa
zasada ekonomii jest taka, że w ogóle pragnienia nigdy nie są zaspokajalne. Na przykład dzisiaj chcecie coś kupić, powiedzmy
dywan. W porządku, kupiliście go. Teraz ten dywan przyprawia was o ból głowy, ponieważ jest waszą własnością i musicie o
niego dbać. Musicie go ubezpieczyć, musicie martwić się o to, aby przede wszystkim się nie zabrudził. A następnie, naprawdę
zaczynacie mieć ochotę by kupić coś innego. Kupiliście ten dywan, wystarczy. Następnie musicie mieć coś innego, potem
musicie mieć coś innego, a później musicie mieć jeszcze coś innego.
Więc to was nie zaspokaja, to nie daje wam radości. Materia nigdy nie może dać wam radości. To Duch jest tym, który daje wam
radość. I kiedy następuje wzrost, kiedy stajecie się Duchem, wtedy materia nabiera innego systemu wartości w nas, system
wartościowania materii staje się zupełnie inny. Jestem pewna, że Jason wam powiedział, że kiedy otrzymacie swoją Realizację,
zaczynacie czuć na dłoniach chłodny powiew. W relacji do materii bardzo pomocne jest bycie Zrealizowaną Duszą, ponieważ od
razu wiecie co jest dla was dobre a co złe. Na przykład, zjecie coś, co nie jest dla was dobre. Natychmiast stracicie swoje
wibracje i one staną się gorące. Może tak się stać, nawet poprzez patrzenie na to. Chcecie usiąść na krześle, na którym siedziała
bardzo zła osoba, od razu poczujecie: "O, coś w tym miejscu jest nie tak". Za pomocą swoich wibracji, które są dokładne,
doskonałe. A to uwarunkowanie może się zakończyć tylko – te nawyki mogą być przezwyciężone tylko, kiedy staniecie się
Duchem, ponieważ Duch jest zawsze dominowany przez materię. I Duch musi przezwyciężyć tę dominację materii. W
rzeczywistości Duch nie może być przez nic zdominowany. Ale chodzi Mi o to, że jest On przysłonięty, tak jak słońce może być
przysłonięte chmurami. W ten sam sposób cała nasza dominacja, albo możemy powiedzieć, całe nasze zniewolenie przez
materię sprawia, że my dominujemy naszego Ducha, w tym sensie, że przysłaniamy go. Przez te chmury nie możemy dostrzec
Ducha. Nie możemy Go poczuć. Spontaniczności, która jest pięknem Ducha, my nie czujemy w człowieku.
Więc osądzając człowieka, na jakiej podstawie osądzamy? Jak ta osoba wygląda, w co jest ubrana, jaki ma sposób chodzenia.
Jakie jest jej zachowanie, czy umie powiedzieć: "Dziękuję", "Przepraszam", czy też nie. Widzicie? Te wszystkie rzeczy wywierają
na nas ogromne wrażenie. Jakim jeździ samochodem, jaki ma dom. Przez to możemy przeoczyć, możemy przeoczyć świętego.
Ponownie możemy przeoczyć Chrystusa, ponieważ On był synem stolarza. Skąd mamy wiedzieć, kto jest Chrystusem? Czy jest
jakiś sposób na to, aby się dowiedzieć, kto jest Chrystusem? Wielu ludzi teraz mówi: "Chrystus nadejdzie, On pojawi się w
telewizji". Możecie tam kogokolwiek pokazać jako Chrystusa. Ale jak się zorientujemy? Po Jego ubiorze czy po czymś, co oni
zrobili? Większość obrazów i posągów przedstawiających Chrystusa, które widziałam, w ogóle Chrystusa nie przypominają, w
najmniejszym stopniu nie przypominają Chrystusa, zobaczcie. To są okropne rzeczy. Nie wiem, czym one są. Zatem jak
zorientujecie się czy to jest Chrystus czy nie? Czy też jest to jakiś magik albo jakaś osoba, która po prostu celowo przyszła, aby
odciągnąć nas od rzeczywistości? Nie ma sposobu na odkrycie, jaka jest prawda, ponieważ, tak bardzo przywiązaliśmy się do
materialnych form, które posiadamy. Na przykład, nasze pojęcie sztuki także jest w ten sam sposób ukształtowane. Lubimy tego
rodzaju sztukę. Jeśli ich zapytacie: "Dlaczego?" "Dlatego, że wiecie, to ma ten rodzaj – harmonii". Albo może: "Jest bardziej

proporcjonalne" i tym podobne. "Ale skąd wiecie?" Wiecie, ponieważ przeczytaliście pewne książki, albo może nauczyliście się
od kogoś, że to właśnie jest sztuka, to jest piękne. Chodzi Mi o to, określacie coś jako piękne, ale czy rzeczywiście takie jest?
Jeśli to jest pięknem, to powinno być Duchem, ponieważ Duch jest pięknem i piękno jest Duchem.
Więc czy to jest piękno? Jak rozpoznajecie czy ta sztuka jest piękna czy nie? Na przykład, według wszystkich powszechnych
wzorców kobiecości, nie sądzę, żeby Mona Lisa była piękną kobietą. Mam na myśli, zobaczcie, w dzisiejszych czasach kobiety
podobne do komarów postrzegane są jako piękne.
Więc dlaczego określają Mona Lisę taką piękną? O co tu chodzi? Gromadzą się tysiące ludzi, żeby oglądać ten obraz. Dlaczego?
Co jest przyczyną? Tylko wibracje powiedzą wam, że on emituje wibracje. I oddziałuje na waszego Ducha, bez waszej wiedzy.
Nie jesteście tego świadomi. On oddziałuje na waszego Ducha. Oto dlaczego tamten obraz, jest tak powszechnie ceniony. Ale
kiedy to uwarunkowanie staje się kolektywne, a każde uwarunkowanie staje się kolektywne i wy to akceptujecie: "Ta forma jest
piękna; ta forma jest rzeczywista; ta forma jest spontaniczna", wtedy zaczyna się zamęt. Zamieszanie rozpoczyna się w tym
momencie, kiedy to staje się rzeczą kolektywną. Na przykład, spotkałam kilku ludzi, od jakiś guru. I zapytałam ich: "Co sprawia,
że myślicie, iż wasz guru jest prawdomówny, co on wam dał? On odpowiedział: "Bo siedząc na krześle sam zaczynam nagle
podskakiwać. Ja tego nie robię, to dzieje się samo, to jest spontaniczne". I w Mojej obecności, sposób w jaki jego ciało zaczęło
się poruszać, był tak przerażający. Każdy by poczuł olbrzymie współczucie i troskę o takiego człowieka, który nie potrafił
usiedzieć spokojnie przez pięć minut… Kobieta z publiczności mówi: Przepraszam, to nie było spontaniczne, to było nerwowe…
Tak, to właśnie mówię… Kobieta: Mylisz się w tym co mówisz. Co? Kobieta: We wszystkim. Skąd przyszłaś? Kobieta: Z niedaleka.
No właśnie. Lepiej idź tam. Kobieta: Nie martw się, już idę. No i patrzcie. Teraz pójdzie do pubu. Trzeba starać się zrozumieć
subtelności, widzicie? Czy jesteś zatwardziały, w czym. Przypuśćmy, że ktoś zaczyna podskakiwać. To prawda co powiedziała –
nerwy. To oznacza, że nie panujecie nad swoimi nerwami, czyż nie tak? Nie sądzicie? Nie panujecie. Nie zapanowaliście.
Spontaniczność jest czymś, co nie czyni z was niewolnika. To jest kwestia, którą staram się poruszyć. Nie czyni; to czyni was
mistrzem. Spontaniczność musi uczynić z was mistrza a nie niewolnika czegokolwiek. Ona musiała przybyć z TM, bo ludzie z
TM tak właśnie podskakują. I kończą chorzy na epilepsję. Wyleczyłam tak wielu z nich. Nie wiem, czy jeszcze ktoś przyszedł
stamtąd. Nawet szef ich akademii w Szkocji, który – tej akademii latania, jak ją nazywam, gdzie ludzie płacą po trzy tysiące – ten
oto pan, który tu siedzi, jest jednym z tych, którzy cierpieli. Kiedy oni cierpią, wtedy wiedzą co to jest. Kiedyś widzieliśmy kogoś,
kto cierpiał na taką intensywną epilepsję. Biedne dziecko, on miał zaledwie dwadzieścia sześć lat, młody człowiek, który
powinien cieszyć się życiem, przechodził przez tak głęboka traumę, nie uwierzycie. I jeśli coś takiego przydarza się komuś, kto
chodzi do guru, kto płacił za to, to jak to może mieć coś wspólnego z Duchem? To właśnie próbuję wam powiedzieć, że to Duch
daje wam spontaniczność, w której wy jesteście mistrzem. Jesteście mistrzem samego siebie, zupełnym mistrzem, nie ma
żadnego zniewolenia, nie tworzą się żadne nawyki. Wszystkie nawyki odpadają. Stajecie się tacy spontaniczni, że nie muszę
wam nic mówić. Po prostu odrzucacie wszystkie nawyki i stajecie się mistrzem samego siebie. To powinno się wam przydarzyć.
Jeżeli zamiast tego, angażujecie się w rzeczy, które was zniewalają, będzie wam się to podobać przez jakiś czas, ponieważ nic
nie możecie na to poradzić. Ale gdy rzeczywiście usiądziecie, będziecie wiedzieć, że to nie jest to, czego chcieliście. Chcieliście
zostać mistrzem samego siebie. Tu, na tym schemacie pokazano, że mamy dwie siły: lewą i prawą siłę. Lewa siła jest siłą, która
daje nam uwarunkowanie – lewa strona, podświadomość, kolektywna podświadomość. Ona daje nam uwarunkowanie.
Więc, jeśli próbujecie temu wszystkiemu zaprzeczyć, wtedy prawa strona staje się jeszcze gorsza. Ona daje nam działanie, ale
przez to działanie możemy stać się bardzo egoistyczni. Tak więc, obie drogi mogą sprawiać kłopoty. Przypuśćmy, że powiecie:
"W porządku, nie będę w żadnym momencie mieć żadnych uwarunkowań. Co w tym złego, że to robię? Co w tym złego, że to
robię?" A jeśli po prostu pójdziecie za tą ideą, za tą wolnością, to będzie zaniechanie, to może nie być wolność. Ponieważ
wolność musi mieć za sobą mądrość. Tak więc, obie strony, poruszanie się po obu stronach jest niewłaściwe.
Więc co jest właściwe? Być w centrum oznacza nie zostać przez nic uwarunkowanym ani nie być nastawionym egoistycznie. Ale
jak tego dokonać, w tym jest problemem. Problemem jest, jak to zrobić. Być spontanicznym oznacza być zupełnie wolnym. Ja
rozpatrywałabym te dwie siły jako, powiedzmy, pedał hamulca i gazu w samochodzie. Teraz używacie obu sił. Najpierw
używacie hamulca a potem pedału gazu. Staracie się kontrolować te dwie siły. Ale przede wszystkim trudno jest zrozumieć, jak
macie używać tych sił. Stopniowo, dzięki praktyce to zrobicie. Wiecie, jak prowadzić samochód, stajecie się dobrym kierowcą.
Gdy już jesteście dobrym kierowcą, wciąż nie jesteście mistrzem prowadzenia, ale potem stajecie się mistrzem.

Więc dzisiaj mistrzem w nas, w nas jest Duch. Ale przed Realizacją nie jesteście mistrzem, ponieważ mistrz nie przyszedł do
naszego świadomego umysłu. Nie wyraża się w naszym świadomym umyśle. W tym sensie, że nie otrzymaliśmy Jego sił. Duch
istnieje, ma swoje własne moce. My, jednak, jeszcze nie poczuliśmy tych mocy w sobie. Gdy tylko poczujemy te moce Ducha,
zostajemy wzmocnieni przez nasze własne siły, które tam są. Te siły są w nas. To są nasze własne siły. Nie musimy ich od
nikogo pożyczać, nikogo prosić, one są w nas. Duch jest w nas – jedyną rzeczą jest to, że Duch musi nadać światło naszej,
naszej świadomości. On musi pojawić się w naszej świadomości. W prostej medycznej terminologii możemy powiedzieć, że
Duch musi się zamanifestować w naszym centralnym systemie nerwowym, w naszym centralnym systemie nerwowym, po to,
żebyśmy wiedzieli, co robimy. Nie chodzi o to, abyśmy zaczęli podskakiwać na krześle albo jak niektórzy ludzie powiedzieli: "Och,
my po prostu zaczęliśmy to robić". To jest hipnoza. To nie jest właściwe. Nie jesteście świadomi. Wykonujecie to w hipnozie.
Hipnoza może pochodzić od zewnętrznej siły. To nie jest wasza siła, wasza świadomość, wasze zrozumienie, wasza moc. To
jest kogoś innego, ponieważ nie wy to robicie. Tak jak materia ma moc dominowania nas, to tak samo istnieją pewne materialne
rzeczy, powiedziałabym, które są bardzo niebezpieczne, które tam są. Na przykład rak, weźmy raka, rak panuje nad wami. To
bardzo poważna sprawa. Rak dominuje was, wy nie możecie zdominować raka. Weźmy bardzo konkretny przykład. Jak on
powstaje? Lekarze mówią, że w ten sposób, w taki sposób. My, Sahaja Yoga może wyleczyć z raka, w stu procentach może
wyleczyć, wyleczyła. Wielu Sahaja yoginów wyleczyło z raka. Jak? To bardzo proste. Otóż stajecie się mistrzem samego siebie i
opanowujecie również chorobę, opanowujecie wszystko. Ponieważ mistrz znajduje się w was, nie pojawił się jeszcze w waszym
świadomym umyśle, to jedyne połączenie jakie pozostało, i kiedy to się stanie, następuje Yoga, następuje połączenie.
Powinniśmy się teraz całkowicie skupić na Samorealizacji, o Bogu opowiem następnym razem. Samorealizacja oznacza
sprowadzenie waszego Ducha do waszego świadomego umysłu. A więc co powoduje raka? Zobaczmy co się dzieje. Rak jest
spowodowany przez lewostronną aktywność. Lewostronne działania to emocjonalne urazy, emocjonalne problemy,
emocjonalne wstrząsy, emocjonalny brak poczucia bezpieczeństwa – każdy brak poczucia bezpieczeństwa może was przenieść
na lewą stronę. Trochę większe przemieszczenie może być przez tych okropnych guru, ponieważ oni was hipnotyzują. Oni
umieszczają was na lewej stronie. Oni umieszczają w was jakiegoś ducha albo Ja sama nie wiem co robią, ale umieszczają was
na lewej stronie. Każde z tych działań, które nie jest autoryzowane przez Boga, przenosi was na lewą stronę, ponieważ nie
możecie wznosić się w centrum. Tak więc, idziecie na lewo albo prawo. Kiedy przesadzicie z tymi rzeczami, tak jak czarna magia
– macie tutaj kolejną rzecz, o której słyszałam, jakiś rodzaj organizacji i facet, widzicie, on kiedyś, wszystko co widział w domu,
przesuwało się. Przyszedł do Sahaja Yogi i jego dzbanek z wodą tam się przesunął, i to się tam przesunęło, i nie mógł wyjaśnić
co się działo w jego pokoju. Siedział i stwierdził, że coś się przesunęło stąd, tam. To się dzieje. Co to jest? Co powoduje tego
typu rzecz, której nie możecie kontrolować? Znowu wracamy do tego samego punktu – coś, czego nie możecie kontrolować. A
więc wkraczacie w sferę, w sferę gdzie jesteście kontrolowani i nie macie kontroli nad samym sobą, i ta sfera, kiedy w nią
wkraczacie, zawsze widziałam, że wszyscy pacjenci z rakiem są pod wpływem tego. Większość z nich. Oni nie są świadomi, nie
wiedzą, jak na to zachorowali. Przypuśćmy, że kobieta cierpi z powodu niepewności co do swojego męża lub czegoś innego albo
może myśli, że mąż może ją w każdej chwili opuścić. Kocha go. Cokolwiek to jest, taka kobieta może zachorować na raka piersi,
ponieważ niepewności umiejscawiają się w jednym z tych centrów tutaj, które tu widzicie, centrum Serca – Centralnym Sercu,
jak je nazywany. Kiedy to centrum przestaje poprawnie funkcjonować, jeśli kobieta czuje się niepewna z powodu czegokolwiek,
ona może – ona jest narażona na atak i może zachorować na raka.
Więc musimy rozumieć życie w całości, a nie tylko z jednej strony. Cały wpływ życia, cały efekt życia, cała relacja z życiem musi
być zrozumiana. A żaden lekarz tego nie wie. Czy będzie wiedział, że kiedy leczy pacjentkę, powiedzmy z rakiem piersi, czy
będzie wiedział, że czuje się niepewnie? Jest jeszcze inna choroba – anoreksja – cierpi na nią dużo dziewcząt. One po prostu nie
jedzą. Po prostu przestają jeść. A wy nie wiecie, dlaczego tak się dzieje. Lekarze nie mogą tego wyleczyć, nikt nie może
wyleczyć. Jaka jest przyczyna? Relacja pomiędzy dziewczyną, córką i jej ojcem. Powiedzmy, że ojciec umiera a dziewczyna nie
widuje ojca albo w głębi serca kocha ojca, ale tego nie okazuje, albo ma miejsce jakaś zła relacja pomiędzy ojcem a córką, wtedy
macie ten problem – anoreksję. Będziecie zaskoczeni, ale dla lekarzy niemożliwe jest, aby – mamy tutaj na sali kilku lekarzy – to
jest niemożliwe dla nauki medycznej, aby się do tego zbliżyć. Ponieważ nie widzimy istoty ludzkiej jako całości. To bardzo
delikatny instrument stworzony przez Boga. Sposób, w jaki jesteśmy okrutni dla innych, sposób, w jaki czasami przysparzamy
innym kłopotów, sprawiamy, aby czuli się niepewnie lub pokrzywdzeni, potraktowani niesprawiedliwie. Nawet o tym nie wiedząc,
wzbudzamy w nich ogromną niepewność, a takie niepewności mogą spowodować nieuleczalne choroby, z których nie zdajemy

sobie sprawy. A więc co powinno się stać, abyśmy zrozumieli całość? Powinniśmy osiągnąć ten stan, w którym możemy
dostrzec całość. Tak jak, jeśli muszę teraz zobaczyć, na przykład, całe Brighton, co powinnam zrobić? Powinnam polecieć
samolotem i zobaczyć je z tamtej wysokości. Mogę dostrzec całość. W ten sam sposób, w waszej świadomości, w waszym
zrozumieniu, powinniście wznieść się do punktu, z którego możecie zobaczyć całość. Jeżeli nie możecie dostrzec całości,
częściowy obraz lub możemy powiedzieć ten fragment, który widzicie, może spowodować zamieszanie, może stworzyć
problemy a niektóre z nich mogą być bardzo, bardzo poważnej natury. Ponieważ jako istoty ludzkie, my nie wiemy czym
jesteśmy. To jest największy problem istot ludzkich, że one mówią: "Ja tego nie lubię". A kim jest to "ja"? Czy to jest wasz Duch
lub czy jest to wasze ego? Która część tego nie lubi? Czy jest to wasze uwarunkowanie, ponieważ zostaliście wychowani w
określony sposób, więc tego nie lubicie? Która część was tego nie lubi? I będziecie zdziwieni, że to nie jest wasz Duch, ponieważ
jeśli Duch lubi, to skąd będziecie wiedzieć? Tylko poprzez wasze wibracje. Kiedy możecie czuć wibracje, tylko wtedy powiecie:
"Tak, mój Duch to lubi", ponieważ pojawiły się wibracje.
Więc jako istoty ludzkie nadal jesteśmy w stanie przejściowym. Jeszcze nie osiągnęliśmy tego stanu zwanego stanem
Samorealizacji, w którym stajecie się Duchem – stawanie się jest najważniejszą rzeczą. Kiedy staniecie się Duchem, wiecie, co
się wam podoba. Naprawdę wiecie, co się rzeczywiście podoba, ponieważ teraz jesteście rzeczywistością, nie jesteście
jakimkolwiek uwarunkowaniem, już nie jesteście ego, ale jesteście tym, czym naprawdę jesteście, i to jest wasz Duch. I
zaskakujące jest, że ten Duch jest istotą kolektywną. To nie jest sztuczna kolektywność w nas. Tamten również: "W porządku,
należymy do całego Brighton, więc jesteśmy całością" albo "Należymy do jednej ulicy, więc jesteśmy całością". Tak nie jest, ale
to coś, że wy jesteście, jesteście całkowicie kolektywną istotą i zaczynacie czuć tę kolektywność w sobie poprzez te różne
centra, które to wypracowują. I możecie to poczuć – innych, możecie poczuć innych na swoich palcach. Czy możecie uwierzyć?
W Biblii jest napisane, że wasze ręce przemówią. Opis tych czasów brzmi, że wasze ręce przemówią. Dlaczego ludzie nie pójdą i
nie dowiedzą się, jak to się dzieje? Jak wasze ręce mogą mówić? Dzieje się tak, że na waszych palcach zaczynacie czuć i
rozumieć, czym jest rzeczywistość, czym jest piękno, czym jest radość, czym jest miłość. To jest lewa strona, którą mamy i
ostatecznie przez te lewostronne problemy czujemy fizyczny ból. To bardzo bolesne, kiedy ma się lewostronne problemy – to
bardzo, bardzo bolesne. Tego bólu nie da się wytłumaczyć, nikt nie może zrozumieć, nikt nie może tego wyleczyć, nie możecie
nikomu powiedzieć a ludzie myślą, że zawracacie głowę, posyłają was na psychologiczną kurację, a wy zwyczajnie nie
rozumiecie, dlaczego ten ból jest w was. A ten ból przychodzi do was z lewej strony, z podświadomości. Ale poza tą
podświadomością jest kolektywna podświadomość i właśnie w tej kolektywnej podświadomości zawiera się wszystko, co tylko
zostało stworzone aż do dziś. Kiedy tylko wejdziecie w podświadomość, po prostu się tam gubicie. Jesteście tak opanowani
przez tę siłę podświadomości, że jest to poza waszym zrozumieniem, poza wami, aby się wydostać z tego i poza wami, aby
temu nie ulec. I to się wciąż powiększa. Tak jak zapytałam kilka osób: "Dlaczego kontynuowaliście to, wiedząc, że nie wy to
robicie, że to ktoś inny to robił? Dlaczego nadal to robiliście?" Odpowiedzieli: "Matko, byliśmy pod przykryciem, to była ciemność,
nie wiedzieliśmy, gdzie zmierzamy, my po prostu, tak szliśmy, szliśmy i szliśmy". I tak jak wam mówiłam ostatnim razem,
poczucie winy jest największą przeszkodą. Jest największą przeszkodą, ponieważ kiedy zaczynacie czuć się winni, to centrum
po lewej stronie blokuje się – to jest bardzo trudne. I nie wiecie, dlaczego czujecie się winni. Cały czas czujecie się winni, ale nie
wiecie, dlaczego czujecie się winni, dlaczego te myśli o winie przychodzą do was tak, że to poczucie winy trzyma was z dala od
radości, od radowania się wszystkim, od bycia spontanicznym. Dlaczego? I to właśnie wyjaśnia, dlaczego czasami czujemy się
przygnębieni bez żadnego powodu. W istocie Bóg nie stworzył nas po to, abyśmy czuli się przygnębieni. Stworzył nas tak pięknie,
tak delikatnie. Stworzył nas z taką miłością i współczuciem, nie po to, abyśmy czuli się nieszczęśliwi z jakiegokolwiek powodu.
On nie zsyła na nas żadnych chorób ani problemów. Ale to my sami je sobie stworzyliśmy, skrajnie przechodząc na lewo lub
prawo. Ponieważ dzisiaj mówię tylko o lewej, powiedziałabym, że czuć się nieszczęśliwym bez żadnej przyczyny jest także złe,
jest niesprawiedliwe wobec siebie. Ludzie, którzy są lewostronni muszą wiedzieć, że są Duchem, że są tym pięknem, które ma
nadejść, które ma się zamanifestować, że nie są ludźmi, którzy muszą przez cały czas cierpieć i żyć jak nieszczęśliwi ludzie. Nie
są. Ale dlatego stają się tacy, że biorą na siebie tak wiele znoszą tak wiele. I aby uniknąć tego ciężaru, mogą wyrobić w sobie
inne nawyki, widzicie. Wielu ludzi sięga po alkohol właśnie dlatego, że nie mogą znieść ciosów od życia, nie mogą tego znieść.
Dlatego zaczynają sięgają po… ale gdy tylko Duch zostaje obudzony w was, stajecie się tacy silni. Stajecie się tacy radośni, tacy
spontaniczni, że wszystkie te rzeczy odpadają, wszystkie te rzeczy – tak zwane choroby, tak zwane nawyki, – po prostu
odpadają i stajecie się nową, kwitnącą osobowością. Za to, że w ogóle mamy w sobie to centrum – możecie za to winić Boga:
"Dlaczego dał nam te centra po lewej stronie, w jakim celu? On nie powinien był dawać nam tych lewostronnych centrów, wtedy
poruszalibyśmy się tylko w centrum". Ale problem polega na tym, że istoty ludzkie muszą wiedzieć w swojej własnej wolności,

jak sobie ze sobą radzić. Muszą się nauczyć mądrości na trochę trudniejszy sposób. Muszą się uczyć poprzez przechodzenie w
ekstrema, w których cierpią. Muszą to sobie uświadomić, ponieważ jeśli mają stać się naprawdę absolutnie wolni, muszą
wzrosnąć w swojej mądrości. Jeżeli nie są mądrymi ludźmi, wtedy nie mogą wejść do Królestwa Boskiego, ponieważ będą
nieodpowiedzialni. Przypuśćmy, że ludzie, którzy są niepohamowani, którzy nie rozumieją prawa ani przepisów, jeśli znajdą się w
Anglii, będziemy musieli ich pozamykać w więzieniu. To samo w przypadku istot ludzkich, które nie posiadły tej mądrości w
sobie – nauka odbywa się tylko poprzez cierpienie, ale nie powinniśmy prosić o cierpienie. Kiedy prosimy o cierpienie, tak
naprawdę najpierw prosimy o błędy. Jak mielibyście cierpieć nie popełniając błędów?
Więc, kiedy prosimy o cierpienia, popełniamy błędy.
Więc to, o co powinniśmy prosić, to tylko o naszego Ducha i jeśli poprosicie o swojego Ducha, to należy do was i musicie to
otrzymać. To jest wasze prawo, abyście to otrzymali. To w żaden sposób nie jest tak, że Ja zobowiązuje was, albo robię dla was
coś specjalnego. To wszystko tam jest. Jesteście jak światło, które musi zostać jedynie zapalone, ponieważ Ja jestem
zapalonym światłem, i wy stajecie się zapalonym światłem, możecie zapalać również inne światła. To jest bardzo proste. Jeśli
staniecie się oświeconym światłem, możecie oświecić innych. Wtedy nie musicie się martwić o nic innego. Sami stajecie się
oświeconym światłem, w tym rzecz. To wszystko tam jest, to należy do was, musicie to po prostu posiąść. To jest właśnie takie
proste, nie ma w tym nic skomplikowanego, tak jak ci ludzie tworzą to, albo ci filozofowie wam przedstawiają, nic z tych rzeczy.
To jest bardzo proste, to jest w was, to jest spontaniczne, to jest żywy proces, tak jak poprzez żywy proces staliście się istotami
ludzkimi, staniecie się super-istotami ludzkimi. To jest całkowicie spontaniczne i nie możecie za to zapłacić. Jak możecie za to
zapłacić? Chodzi Mi o to, że to jest absurd! Jeśli to jest żywy proces, jak możecie zapłacić? Ile płacicie drzewu, aby wyrosło?
Mam na myśli, czy za cokolwiek co żyje, my coś płacimy? Ile płacimy naszemu nosowi, aby oddychał? Czy możemy za to
zapłacić? To jest absurd, to śmieszne. Nie możemy za to zapłacić, nie możemy, to jest żywy proces, musicie stać się, jajko musi
stać się kurczęciem. Ile płacicie jajku, aby stało się kurczęciem albo ile jajko płaci matce, aby stać się kurczęciem? To jest takie
absurdalne, ale my nigdy nie rozumiemy, że żywe rzeczy są tak spontaniczne. Nigdy nie widzimy żywych rzeczy, żyjemy z
materią, żyjemy z martwymi, a nie z żywymi rzeczami. Jeśli zaczniecie obserwować drzewo, zaczniecie obserwować kwiat, jak
staje się owocem. Nie możecie nawet tego zobaczyć, bo dzieje się to tak powoli, nie możecie nawet zaobserwować, jak kwiat
staje się owocem. Nagle zauważacie, że wszystko się pojawia. Tak jak wtedy, gdy wróciłam do Londynu z Indii, zauważyłam, że
wszystkie drzewa były nagie, zupełnie jak suche patyki, zupełnie jak suche patyki. W ciągu tygodnia, zauważyłam, że pojawia się
zieleń a po drugim tygodniu wszędzie było zielono, nie uwierzycie w to. Nawet tego nigdy nie zauważamy, bierzemy to za
oczywistość. To się dzieje. Jak to się dzieje? To cudowna rzecz. Jeśli to dostrzeżecie, to jest cudowne, jak te kwiaty, na przykład,
konkretne kwiaty, znajdują się tylko na konkretnym drzewie, a inne, kolejne, są na innym drzewie. Jak to się dzieje? Kto je
wybiera? Kto nadaje im właściwy kształt? Kto organizuje to wszystko? I to jest to, z czego należy zdać sobie sprawę, że jest
Wszechprzenikająca Moc Boga, która wykonuje całą tę żywą pracę. I kiedy już staniecie się tym – tym Duchem – wtedy ta moc
zaczyna przepływać przez was. Czujecie tę moc poprzez siebie, tak jak wtedy, gdy ktoś dotknął Chrystusa i On mówił wówczas,
że część mocy przechodzi na kogoś, w ten sposób. Po prostu stajecie się kanałem dla tej przepływającej mocy. Ale jesteście
upoważnieni do manewrowania tym, do zarządzania tym, do rozumienia tego. Wiecie wszystko o tym, wiecie jak to dawać,
wiecie jak to wypracować, wiecie jak wyleczyć innych, wyleczyć siebie. Macie pełną wiedzę o tym, jak wasz mechanizm działa.
Oprócz tego, otrzymujecie także moce do przezwyciężenia wszystkich problemów swojego własnego mechanizmu. To jest takie
fantastyczne. To wszystko brzmi bardzo fantastycznie, ponieważ nigdy wcześniej tego nie widzieliśmy. Ale dla nas nie brzmi to
fantastycznie, kiedy widzimy, jak te wszystkie kwiaty nagle zmieniają się w owoce. To nie brzmi. Ale widzimy istoty ludzkie
zamieniające się w owoce, wtedy to brzmi bardzo fantastyczne, "Jak to możliwe?" To się nigdy przedtem nie wydarzyło. Tylko
jedna osoba mogła dostać Realizację i to była taka trudna rzecz, że nikt tego nie dostał. A jak to jest dzisiaj? Mówię, że to jest
czas rozkwitu, który został obiecany, który był już przepowiedziany. Nawet wielki poeta w waszym kraju, William Blake
przepowiedział to. Powiedział, że nadejdą czasy, kiedy ludzie Boga staną się prorokami i ci prorocy będą mieć moc czynienia
innych prorokami. Mam na myśli, nikt inny nie mógł być bardziej precyzyjny niż Blake, mówię wam. On był taki wspaniały,
mówiąc, że to się stanie i tego mamy się spodziewać kiedy idziemy do kogoś poszukując. Czy staliśmy się prorokami? I kim jest
prorok? Prorok to osoba, która jest istotą kolektywną, i która wszystko o tym wie, która jest mistrzem. Nazywamy proroka
mistrzem. I to jest to, czym musicie się stać, mistrzem. A to mistrzostwo jest bardzo proste, ponieważ to wszystko jest w was
wbudowane, tylko musi zostać podłączone. Tak jak wszystko, jak telewizor musi być podłączony do gniazdka, to wszystko jest
wbudowane, to tam jest, to po prostu zaczyna działać. W ten sam sposób, jesteście tym, tym jesteście. Jedynie ma zostać

podłączone. Jakiekolwiek może być wasze pochodzenie, społeczność, rasa, narodowość, kształty czy wzrost – cokolwiek,
czymkolwiek możecie być – nie ma znaczenia, ponieważ wy wszyscy macie w sobie tę wspaniałą rzecz, tę moc odrodzenia i
macie się powtórnie narodzić, i powtórnie się narodzicie. Dlaczego nie dzisiaj? Nie ma się po co złościć, ponieważ ludzie się
złoszczą czasami, bo nie lubią gdy im się mówi, o czymś, z czym oni sami czują się źle. Nie lubią tego. Na przykład taki pijak, pije
za dużo, jest alkoholikiem, nie podoba mu się to i czuje się źle, a jeśli ktoś mu powie, nawet w najbardziej delikatny sposób:
"Byłoby lepiej gdybyś przestał pić", on tego nie lubi. Ale nie mówię, że nie powinniście tego robić, powiedziałam, tak się dzieje, że
to po prostu odpada. Nie mówię: "Nie rób tego" albo "Nie rób tamtego", to się po prostu dzieje. I najpierw musicie zrozumieć, jaki
jest problem i jak go można przezwyciężyć. To dlatego muszę mówić, w przeciwnym razie w ogóle nie ma potrzeby, aby o tym
mówić, to samo się wypracowuje, po prostu się wypracowuje, ponieważ jesteście już gotowi, aby to otrzymać i po prostu to
dostajecie. Ja nie robię nic. Jestem tylko katalizatorem, powinnam powiedzieć, że to się wypracowuje. Mam nadzieję, że
najpierw na ten temat zadacie Mi kilka pytań, zanim przejedziemy do Realizacji. Jeśli macie jakieś pytania, proszę pytajcie.
Trzeba pytać. Tak? Mężczyzna: Czy jest jakaś różnica pomiędzy tym, co mówisz a tym co guru Maharaji… Kto? Mężczyzna: Guru
Maharaji Powiem wam jedną rzecz. Kiedy pytacie o jakiegokolwiek guru, Ja nie chcę wzbudzać żadnych kontrowersji. W
porządku? To pierwsza rzecz, którą wam mówię, ale powiem wam, abyście zapytali samych siebie albo innych: "Co on takiego
zrobił dla kogokolwiek?" Czy był w stanie dać wam albo komukolwiek jakąkolwiek moc? W porządku? Mogę wam powiedzieć, że
ci wszyscy tutaj, oni są Zrealizowanymi Duszami. Jak spojrzycie na nich, oni są tacy jak wy. Oczywiście po twarzy możecie się
zorientować, że są bardzo zrelaksowanymi i bardzo szczęśliwymi ludźmi. Oprócz tego, oni potrafią leczyć ludzi, potrafią dawać
Realizację ludziom, rozumieją co jest nie w porządku z wami i z nimi samymi.
Więc co on uczynił dla twojej świadomości? Nic. A jego uczniowie, co osiągnęli? Zapytacie ich: "Gdzie jest Kundalini tej osoby?
Jaki ma problem ta kobieta, albo co obciąża jej umysł?" Nie będą w stanie odpowiedzieć. Jeśli nie możesz nawet zrozumieć, co
jest nie w porządku z inną osobą lub z tobą, to jak zamierzasz pomóc? Wszyscy tacy ludzie, cóż oni robią? Zobaczmy. To takie
proste, oni potrafią was hipnotyzować. Możecie poczuć się szczęśliwi przez chwilę, to dokładnie tak, jak z piciem. Wiecie, kiedy
pijecie, czujecie się szczęśliwi. Ale pijąc, co osiągnęliśmy? Czy staliśmy się mistrzami? Oni wszyscy tacy są. Widzicie, dla
porządnej kobiety to oczywiste, ponieważ on poprosił o Rolls Royce'a. Czym jest Rolls Royce dla proroka? Mam na myśli, jakie to
ma znaczenie? Rozumiecie o co Mi chodzi? To jest takie oczywiste, chodzi mi o to, to jest tak logicznie oczywiste. Przede
wszystkim każdy, kto bierze od was pieniądze jest pasożytem, to takie proste. I prosić o Rolls Royce'a z tych wszystkich rzeczy,
widzicie. Macie Chrystusa. Możecie zobaczyć na przykładzie Jego życia, – czy zależałoby Mu na waszych Rolls Royce'ach? Dla
takiej osoby, On jest królem, On nie dba o to, czy ma Rolls Royce'a czy nie, czy śpi na ziemi czy nie, to nie ma znaczenia. Taka
osoba nie martwi się o nic, ponieważ jest Mu wygodnie, On sam dla siebie jest komfortem. On jest człowiekiem, który szanuje
samego siebie. Czy myślicie, że poprosiłby o cokolwiek dla siebie? Chodzi Mi o to, to takie oczywiste, dla was ludzie, to takie
oczywiste. Ale kiedy rozmawiam z ludźmi od tego guru, właśnie tego konkretnego, o którym Mi mówicie, oni powiedzieli: "Matko,
dajemy mu metal a on daje Ducha". Czy możliwa jest taka wymiana? Czy możecie kupić swojego Ducha? Użyjcie swojej logiki,
dobrze? Bóg dał nam mózgi, abyśmy zrozumieli, logicznie możemy tego używać. Czy możecie kupić, czy możecie kupić Ducha?
Czyż to nie jest takie proste? Nie możemy za to zapłacić, Moje dziecko, nie możemy. Jeśli chcesz Mi podarować kwiatek, w
porządku. To jest po prostu ekspresja twojej miłości i to wszystko. Ale nie możecie Mnie kupić. Nie możecie. Wasza miłość
może Mnie kupić, w porządku, to co innego. Ale nie możecie Mnie kupić, metalem czy pieniędzmi, nieprawdaż? Czym jest Rolls
Royce? Mam na myśli, że nie wiem, czym są te wszystkie korony i rzeczy. Do czego one się przydają? One nie dają wam radości.
Idźcie i zapytajcie ludzi, którzy noszą korony. Pewnego dnia byłam z panią Thatcher. Biedaczka, była taka nieszczęśliwa. Tak,
była! Wiecie, starałam się ułagodzić ją, jej wibracje. Była bardzo nieszczęśliwa. Rozmawiałyśmy naprzeciwko siebie przy stole. I
co robiłam, to równoważyłam ją – biedaczka, była bardzo, ona jest bardzo zdenerwowana.
Więc musicie zrozumieć, jesteście zbyt prostymi ludźmi, jesteście poszukiwaczami od zamierzchłych czasów. Nie jesteście
poszukiwaczami od dziś, jesteście poszukiwaczami od zamierzchłych czasów. I także ten czas był wam już wcześniej obiecany.
A teraz musicie to odnaleźć. Teraz musicie zachować swoją prostą logikę. Mam na myśli, że nikt, kto prosi o Rolls Royce'a,
chodzi Mi o to, że jest to, powiedziałabym, jeden z tych jaskrawych przykładów, że nie może być żadnym guru. To jest najbardziej
oczywisty, całkowicie jeden z… Ale istnieją też subtelniejsze. On nie jest taki subtelny. Uwolnicie się od tego wszyscy, w
mgnieniu oka, wiem to. Ale ci subtelniejsi są jeszcze gorsi. Niektórzy z nich nawet mogą nie poprosić o pieniądze. Mogą nie
poprosić. Nie znam takich, ale kilku takich może istnieć, ponieważ słyszałam o kimś w Indiach, kto nie bierze teraz pieniędzy.
Zarobił pieniądze tutaj i teraz wyjechał do Indii, i nie bierze od nich pieniędzy. Ale ten, który rzeczywiście nie brał pieniędzy, znam

taką osobę, wykorzystywał kobiety. On nie jest zainteresowany pieniędzmi, on wykorzystuje wasze kobiety. Widzicie, tak to jest,
musicie zrozumieć. On nie jest zainteresowany waszym Duchem, ale waszym portfel albo waszymi kobietami. Wyobraźcie
sobie. Jak świętość może mieć coś wspólnego z tymi brudnymi nawykami ludzi? To oznacza, że oni sami są pod kontolą swoich
pragnień, które są przeciwko Bogu. To wszystko są działania przeciwko Bogu. A wy ludzie macie takie proste serca, mówię wam,
macie takie proste serca! Jeśli powiecie komuś z Indii, że guru bierze Rolls Royce'a, powie: "Ech". Od razu tak odpowiedzą. Nie
zadają się z takimi. Jak mogliby? W Indiach nikt nie obdaruje guru. To Guru muszą czasem płacić ludziom. Z początku, aby ich
zwabić. Z tymi Zachodnimi Hindusami, jest inaczej. Ale ci, którzy są prawdziwymi Hindusami, widzicie, że nimi są. Ludzie
mieszkają z matkami i wiedzą, co jest czym. Wiecie? Nikt nie może ich omamić, to są bardzo praktyczni ludzie. Tak, Moje
dziecko? Kobieta: Czy można zostać wyleczonym przez wiarę? Są dwa rodzaje wiary – to, co my nazywamy w Sanskrycie
Shraddha różni się od tego, co wy nazywacie wiarą. W Angielskim używają tego jako "ślepa wiara" i drugiego, jako "wiara". W
porządku? Możemy to tak rozumieć.
Więc, ślepa wiara wygląda tak: "Mam wiarę w Boga i Bóg mnie wyleczy". To jest jedna wiara. W porządku? Drugą jest wiara, która
jest oświecona, kiedy mówię, że jesteście Duchem, kiedy jesteście połączeni.
Więc, kiedy mówicie: "Mam wiarę w Boga", nie powinniście czuć się dotknięci, kiedy mówię wam prawdę, dobrze? Ponieważ, jeśli
jest to ślepa wiara, to oznacza, że jeszcze nie jesteście połączeni z mocą. Niepołączeni. Zobaczcie, przypuśćmy, że zacznę
mówić: "Chrystus, Chrystus, Chrystus, Chrystus!" Nie mam nad Chrystusem władzy. Nie mogę nawet spotkać się z premierem
albo z królową bez przestrzegania protokołu albo bez koneksji lub bez pewnego rodzaju, widzicie, pozycji albo możemy
powiedzieć, autorytetu. Czyż nie?
Więc, gdy mówimy o kimś takim, niektórzy ludzie wciąż powtarzają: "Rama, Rama, Rama. Kriszna, Kriszna". Widzicie, Oni
wszyscy są Inkarnacjami a Chrystus jest synem Boga, On jest synem Króla i nie możecie się z Nim tak po prostu spotkać. Nie
możecie Go tak po prostu przywołać. On nie jest na wasze skinienie, On nie jest waszym służącym. W porządku?
Więc mając tego typu wiarę, kiedy nie jesteście połączeni, to jeśli zostajecie wyleczeni, zostajecie wyleczeni za pośrednictwem
innych czynników, nie zaś przez Chrystusa. Ale, gdy jesteście Zrealizowaną Duszą i zostajecie wyleczeni, wtedy to Chrystus tego
dokonał. Powiem wam, jaka jest różnica, dam wam jednoznaczny przykład wyleczenia. Mamy w Anglii – mieliśmy, nie wiem czy
macie tę konkretną, to organizacja o nazwie Międzynarodowe Centrum Lecznicze imienia zmarłego doktora Langa.
Więc ten doktor Lang nie żył, mam na myśli, że odszedł, ale miał centrum lecznicze. Widzicie, i ten dżentelmen umarł, i opętał
mężczyznę w Wietnamie, żołnierza, nie swojego własnego syna, ale żołnierza. Powiedział temu żołnierzowi – mam na myśli,
będąc Anglikami, oni są bardzo uczciwi, wiecie, oni są uczciwi i mówią prawdę. Nie mówią: "Robimy to za pośrednictwem Boga",
ani nic takiego.
Więc powiedział, że jest dużo lekarzy (mam nadzieję, że lekarze nie wezmą mi tego za złe), którzy umarli, ale byli bardzo ambitni
i nadal chcą leczyć ludzi. I powiedział: "Idź do mojego syna i powiedz mu całą, historię, że wszedłem w ciebie i mój syn uwierzy".
Więc on zapytał: "Jak on mi uwierzy?" On odpowiedział: "Nie, nie. Przekażę ci pewne sekrety, które znane są tylko mnie i jemu.
Więc on ci z pewnością uwierzy". Zatem ten człowiek się zgodził. Był bardzo zdrową osobą, właściwie ten duch wszedł w niego,
kiedy ten doznał nagłego szoku, coś co zobaczył na wojnie, co go zaszokowało i ten duch wszedł. I został doprowadzony przez
tego ducha, w ten czy inny sposób do Anglii, gdzie spotkał się z jego synem i opowiedział całą historię. A syn musiał mu
uwierzyć, ponieważ on znał tak wiele sekretów. I otworzyli to centrum lecznicze. A więc, jak się dowiedziałam o zmarłym panie
Langu, oto jest pytanie. Wyleczyli panią, która była w Indiach – dawno temu, to było w 1970 mówię wam – a ona przyszła do
Mnie i cała się trzęsła, zdenerwowana, była w takim stanie. Zapytałam: "O co chodzi?" Powiedziała: "Miałam pewną chorobę i
bałam się operacji, dowiedziałam się o tej organizacji, napisałam do nich i odpisali, że: "O tej godzinie, tego dnia wejdziemy w
twoje ciało". Otwarcie, mam na myśli, nie powiedzieli: "Jesteśmy Bogiem", ani nic takiego. "Wejdziemy w twoje ciało i poczujesz
lekkie drgawki, to nie ma znaczenia i prześpisz się, a my to wypracujemy". I powiedziała: "Zostałam wyleczona z tej choroby". Ale
po około trzech latach całe ciało zaczęło się trząść i już nie mogła tego znieść, i przyszła do Mnie. Widzicie, tak oto

dowiedziałam się o doktorze Langu, o tym, co robił – ta biedna kobieta była torturowana przez trzy lata, tak bardzo cierpiała i w
końcu przyszła do Mnie.
Więc po tym, jak pan Lang wszedł w jej ciało – doktor Lang – przyszła do Mnie po sześciu latach, ponieważ przez trzy lata
dobrze się czuła, a po trzech latach to się zaczęło. Tak oto poznałam wszystkie duchy, które w nią weszły, lekarzy i innych. To
był przerażający przypadek. Oczywiście została z czasem wyleczona, bez wątpienia. Ponieważ, kiedy stajecie się Duchem,
jesteście w swojej fortecy i nikt nie może wejść w wasze ciało. Stajecie się czymś, co nie może zostać zanieczyszczone, nie
może zostać opanowane, nikt nie może zdominować. I tak właśnie została wyleczona.
Więc z wiarą, jeżeli ktoś mówi: "O, zostaniesz wyleczony", widzicie i oni zaczynają krzyczeć, wrzeszczeć i temu podobne, i nagle
możecie poczuć, że może to jest duch. Czasami również podmieniają te duchy, to bardzo zaskakujące. Mogą podmienić jednego
ducha na drugiego. Widziałam również i takie przypadki. Widziałam różnego rodzaju sprawy z duchami. Innego dnia, to było
zaledwie osiem dni temu, nieprawdaż Marie, kiedy ten charyzmatyczny człowiek przyszedł? Osiem dni temu, we Francji,
przyszedł dżentelmen. Młody człowiek, musiał mieć około 24 lat, bardzo się wzruszył i zaczął płakać, i dziwna rzecz, duch,
jakiego jeszcze nie widziałam, wszedł w niego. Całe ciało się trzęsło. I upadł na ziemię, zaczął płakać, łkać, różne rzeczy się
działy. I powiedział: "Przyłączyłem się do ruchu charyzmatycznego, gdzie to dostałem". Dostają wtedy coś takiego, i myślą, że
wszedł w nich Duch Święty. Po prostu wyobraźcie to sobie. Jak Duch Święty może was unieszczęśliwić? Nie wiem skąd się biorą
te pomysły. I biedne dziecko, wiecie, on tyle się nacierpiał. Teraz już jest w porządku. Ale nie mógł uwierzyć, że może być w
porządku, ponieważ myślał… a wtedy oni mówią: "To są twoje grzechy i musisz przejść przez swoje grzechy" i dlatego właśnie to
się z tobą dzieje, wciąż masz złe karmy" i takie tam. Ale wasze złe karmy i te wszystkie rzeczy mogą zostać rozwiązane, kiedy
Kundalini się unosi. Do tego celu istnieje specjalne centrum, które naprawdę jest przyozdobione przez Jezusa Chrystusa. Czy
powiedziałeś im o tym centrum? W porządku.
Więc to jest to centrum i kiedy Kundalini przez nie przechodzi – to dlatego mówią, że musicie przez nie przejść. On zostaje
obudzony a kiedy On zostaje obudzony, wtedy całkowicie te dwa balony, które tu widzicie, ego i superego, wasze uwarunkowanie
i wszystkie wasze lewostronne oraz prawostronne problemy, zostają wchłonięte. Dlatego właśnie mówią, że On umarł za nasze
grzechy. On jest opisany w starych świętych pismach z Indii jako Mahavishnu, ale widzicie bardzo – misjonarze, którzy pojechali
do Indii, przedstawili Chrystusa w całkowicie złym świetle, więc oni ciągle oczekiwali, że Mahavishnu nadejdzie. Zatem tak to
jest. On powinien być według misjonarzy kimś, kto ma jakoś nawracać ludzi i takie tam bzdury. Widzicie? To nie jest prawdziwe,
że On ma być w was obudzony. On powiedział to. On powiedział: "Muszę się w was narodzić". I tak właśnie jest. Kiedy Kundalini
się unosi, Ona rozbudza w nas to centrum i wszystkie nasze uwarunkowania i ego zostają wchłonięte, i tworzy się przestrzeń
tutaj, w rejonie ciemiączka, przez którą Kundalini przechodzi i możecie poczuć chłodny powiew wychodzący z głowy. Tak
właśnie jest i czujecie to na dłoniach. To nie jest tak, że wariujecie na czyimś punkcie. To wcale nie jest tak. To nie jest w ten
sposób, zobaczcie, nic z tych rzeczy. Stajecie się szanującą się, normalną, godną osobowością o wielkiej wartości duchowej,
którą jesteście. W porządku?
Więc to jest to, czym jest wiara i czym jest ślepa wiara. Tak, Moje dziecko. Mężczyzna: Bardzo trudna wydaje się koncepcja, że
Samorealizacja nie wymaga jakiegokolwiek osobistego wysiłku. Czy to naprawdę może dotrzeć do każdego bez względu na to,
jakim jest materialistą? Czy dobrze to rozumiem? Tak, z pozoru wydaje się to bardzo trudne i sposób, w jaki ludzie są
materialistyczni jest także bez wątpienia prawdą, ale Duch jest o wiele silniejszy od materii i kiedy ma się zamanifestować,
wtedy kompletnie miażdży to wszystko, i nadchodzi. Mamy tu, większość z was jest Anglikami, powiedziałabym, z Zachodu, oni
są tam bardzo materialistycznymi ludźmi. Powinnam powiedzieć, żyjąc na tym świecie, mogą nie być tacy materialistyczni,
ponieważ gdyby nie byli poszukiwaczami, nie przyszliby do Mnie. Ale teraz nowa istota się narodziła. Kiedy patrzycie na jajko,
czujecie: "O, jaka to twarda skorupa!" Ale jeśli zostaje rozbita we właściwym momencie, z właściwym zrozumieniem, wtedy staje
się ptakiem. Ponieważ to wszystko jest żywym procesem i musi się tylko dokonać ten ostatni przełom. Na pozór wygląda to na
trudne, ale dla Mnie nie jest. Być może znam się na rzeczy. W porządku? Tak, to wygląda… również wielu ludzi powiedziało
wszelkiego rodzaju rzeczy o Kundalini. Muszę powiedzieć, że widziałam niektóre książki, które Mnie przeraziły. Widzicie, jeśli nie
znacie się na rzeczy, wszystko – przypuśćmy, że ktoś nie umie prowadzić samochodu widzicie, i wsiada do samochodu, sposób,
w jaki by to opisał, byłby przerażający. Nigdy nie zbliżylibyście się do samochodu, nieprawdaż? Tak właśnie jest. Ten, kto nie
został upoważniony i nie zna się na rzeczy, nie powinien tego robić. Ale to, co się wam przydarza, to stajecie się Duchem stajecie

się swoim własnym mistrzem i stajecie się mistrzem tej sztuki – mistrzem tej sztuki. Tak, Moje dziecko? Nie usłyszałam cię.
Wcześniej wspomniała Pani o hipnozie a także powiedziała, że uważa się za katalizator i czy nie sądzi Pani, że hipnotyzer też
uważa siebie za katalizator? Tak, tak bez wątpienia. Tak, tak to prawda, ale różnica jest taka, że hipnotyzer podporządkowuje
sobie was, on nie daje wam żadnej siły, ani nie nadaje żadnego wymiaru waszej świadomości – rozumiesz? Istnieje olbrzymia
różnica pomiędzy tymi dwoma. Widzicie, macie swoją własną siłę w sobie. Powiedzmy, na przykład, w porządku, wasz Duch
tam.
Więc jestem katalizatorem, widzicie, możecie użyć łyżki, aby podać truciznę albo możecie użyć jej, by podać nektar, prawda?
Więc jeśli podajecie nektar, wtedy jest to wspaniała sprawa, a jeśli podajecie truciznę, to jest potworne. Tak to jest. Zatem
hipnotyzer używa hipnozy – rzecz w tym, w jaki sposób on hipnotyzuje. To, co on robi to spycha was w waszą podświadomość,
w waszą kolektywną podświadomość, gdzie was opanowuje. Jesteście pod jego kontrolą. On mówi: "Stajesz się jak dziecko",
stajecie się jak dziecko. "Possij smoczka", zrobicie to. Czym to wszystko jest? Tutaj natomiast stajecie się Duchem w tym
sensie, że stajecie się kolektywnie świadomi. To nie jest hipnoza, ponieważ wy sami możecie to poczuć. Na przykład, weźcie
dziesięcioro dzieci, które są Zrealizowanymi Duszami. Istnieją dzieci, które są Zrealizowanymi Duszami, nawet bardzo małe
dzieci. I przyprowadzicie je do człowieka, który cierpi z jakiegoś powodu, w porządku? Następnie, zawiążecie im oczy i zapytacie
je: "Jaki jest problem tego pana?" Pokażą te same palce, wszystkie pokażą te same palce i powiedzą: "Ten piecze", widzicie,
ponieważ odczucie, jakie macie – pieczenie, drętwienie lub chłodny powiew, nowy rodzaj świadomości wibracyjnej, jest z wami
zrodzony. Ale w hipnozie jest wręcz przeciwnie, po hipnozie czujecie się zmęczeni i wykończeni, tak jakby ktoś, ujeżdżał
waszego konia. To Jest dokładnie na odwrót. I zaczynacie wzrastać w sobie i rozumieć, możecie leczyć ludzi, rozumiecie, które
centra są zablokowane, rozumiecie, które centra u innej osoby są zablokowane. Widziałam, że na początku ludzie są trochę
zdezorientowani i nie wiedzą: "Czy to są moje centra, czy twoje centra". Mamy sposoby i metody, poprzez które możecie to
rozróżnić. Możecie sprawdzić, które z waszych czakr są zablokowane, a które centra zablokowane są u innej osoby. Wiecie
również, jak je poprawić, wiecie również, jak dać Realizację innym i jak ich wzmocnić ich własnymi mocami. Tak więc, to po
prostu jest na odwrót. Ale katalizator może być przerażający i katalizator może być po prostu niebiański. Pytanie: Czy niektórzy
ludzie mogą osiągnąć Samorealizację swoim własnym wysiłkiem? Swoim własnym wysiłkiem? Nie sądzę, aby to było możliwe,
widzicie, ponieważ to jest tak, że tylko świeca, która została zapalona może zapalić inną świecę. Chcę powiedzieć, że
przypuśćmy, nawet Budda, widzicie, otrzymał swoją Realizację, kiedy był już zupełnie zmęczony i miał to dostać. Oczywiście
sprawił to Duch Święty. On nie mógł tego dokonać na sobie, ale On wtedy dostał Realizację, ponieważ musiał żyć w innych
okolicznościach. Nie musiał mówić o Bogu, nie musiał mówić o całej sprawie, ponieważ ludzie byli tak bardzo zajęci rozmowami
o wielkich rzeczach takich jak Bóg i o różnych Bóstwach, o tym i o tamtym, było wielkie zamieszanie. I w tych czasach, ktoś
musiał zostać Zrealizowany, kto by to tylko ograniczył i powiedział: "Tylko Samorealizacja – nie mówcie o Bogu, o niczym,
zapomnijcie o tym". Oto dlaczego dostał Realizację w taki sposób. Ale wy nie możecie dostać Realizacji w taki sposób, możecie
tylko zostać opętani. Nie możecie. Ktoś, kto jest Oświeconą Duszą, taka Oświecona Dusza nie weźmie od was pieniędzy. Zwykle,
widzicie, ludzie nie chcą dać wam Realizacji – 99 % tych, którzy naprawdę są Zrealizowani, rzuciliby w was kamieniami, nie
chcieliby mieć do czynienia z wami, ponieważ ich doświadczenia z istotami ludzkimi są przerażające. Jeśli pójdziecie, aby z nimi
porozmawiać, powiedzą Mi, powiedzieli Mi: "Poczekaj dwanaście lat. Zobaczysz Matko, oni Cię zupełnie wykończą, oni Cię
zabiją, oni to zrobią". To jest bardzo ryzykowne, mieć do czynienia z istotami ludzkimi, ponieważ one będą bardzo egoistyczne i
nigdy Cię nie zaakceptują. Może jednak spojrzeć na to tak, że ktoś, kto wie, jest pomocą, nieprawdaż?
Więc Realizacja nie jest możliwa, nie jest możliwa, aby zrobić Ją samemu. To jest niemożliwe, ponieważ, powiedzmy, świeca,
która się nie pali chce zostać zapalona, wtedy trzeba dostarczyć płomień, nieprawdaż? To jest takie proste. Ale nie ma co się
czuć źle z tego powodu. Widzicie, Ja nie umiem prowadzić samochodu, ktoś Mnie tu przywiózł. I nie czułam się źle, że ktoś
musiał Mnie tu przywieźć, czyż nie tak? Ja umiem wykonywać tylko jedną pracę. Wielu rzeczy nie wiem. Nie znam wielu rzeczy,
nie wiem jak zarządzać bankiem, nie wiem jak wypisać czek, jestem beznadziejna w wielu rzeczach. Możliwe, że nie wiem jak
otworzyć puszkę. Ale wiem, jak otworzyć Kundalini. Dobrze?
Więc, jeśli to wiem, dlaczego mielibyście mieć coś przeciwko temu? W końcu, we wszystkim polegamy na sobie nawzajem, czyż
nie?

Więc dlaczego nie, jeśli to umiem, co w tym złego? I wy też będziecie umieć. Także będziecie umieć. Ale to nie może zostać
wykonane przez was samych. Ale w rzeczywistości nie jesteście do niczego zobligowani. Robię to, ponieważ to kocham. To po
prostu emituje, Ja i tak nic nie robię, Ja po prostu płynę, nie wiem, jak to się dzieje, to po prostu płynie. Ja kocham dla samego
kochania. Nie możecie uwierzyć, że taka osoba może istnieć, ale Ja naprawdę istnieję, po prostu taka jestem. Czasami niektórzy
z was, niektórzy Sahaja yogini czują, że jestem zbyt współczująca, że powinnam być bardziej surowa dla ludzi i tym podobne,
widzicie. Przychodzą i dają Mi jakieś mądre rady na ten temat. Widzicie, oni myślą, że nie jestem zbyt praktyczna, ale to jest
najbardziej praktyczna rzecz. Tak, wiem, że robią błędy, ponieważ nie wiedzą, że poruszają się w ciemności. Jeśli poruszacie się
w ciemności, wpadniecie na coś. Wtedy jedyna rzecz, którą możecie zrobić, to współczuć im, ponieważ nie mogą zobaczyć, są
ślepi. Nieprawdaż? Jak możecie czuć jakąkolwiek złość czy gniew? I co więcej, proszę was, abyście w ogóle nie identyfikowali
się absolutnie z nikim. Musicie dotrzeć do swojego Ducha, to jest najważniejsze. Jeśli ciągle o kimś myślicie, zobaczcie, jak ta
kobieta – nie wiem, pewnie ktoś ją tu przysłał, może. Nie wiem, dlaczego się zezłościła. Nie powiedziałam nic, co mogło ją
zranić. Może jest opętana. Nie wiem, dlaczego zezłościła się na Mnie i po prostu wstała, i zwyczajnie wyszła mówiąc: "To
wszystko, o czym mówisz to kłamstwa". Dlaczego miałabym mówić wam kłamstwa? Niczego od was nie potrzebuję. Ale
dlaczego tak się stało? Ponieważ nie jest wrażliwa, nie jest wrażliwa na Boskość. Ona nie rozumie, kto jest Boski, kto jest… Nie
obwiniam jej. Brakuje jej wrażliwości. To kwestia jakości. Przychodzili do Mnie różnego rodzaju Sahaja yogini. Niektórzy z nich
są tak wysokiej jakości, nawet nie uwierzycie. Oni szybko chłoną Realizację, wiedzą co to jest, mają wzór dokładnie tak jak
diament, dostają to i to robią. To są wspaniali ludzie. Są też tacy, co ciągną się z tyłu. Niektórzy z nich dostali Realizację, ale bez
przerwy wątpią. Na różne sposoby. To nie ma znaczenia. Ja kocham ich wszystkich. Tak Moje dziecko? On jest Sahaja yoginem?
Jeśli przed Realizacją byliśmy tak okropną osobą, że powodowaliśmy raka u każdego albo coś podobnego, to czy po Realizacji
ten wpływ zostaje usunięty, czy też dzieje się coś innego? Tak. Wiem to, tak wiele rzeczy się wydarzyło. Mieliśmy kogoś w
Brighton, pamiętacie – myślę, że on tu jest – był pijany, gdy przyszedł. Widzicie, od razu był na Mnie zły. Powiedział: "Jak
miałbym się pozbyć tego problemu? Nie mogę Ci uwierzyć" i temu podobne. A teraz on jest w porządku, całkowicie w porządku.
Jego przemiana jest taka piękna, nie możecie… Czy on tu jest? Yogin: Tak, jestem. Niech cię Bóg błogosławi On jest teraz taki
słodki. Niedawno przyszedł do Mnie. Powiedziałam: "Tylko popatrzcie. On jest taki słodki". Był bardzo słodkim człowiekiem,
nieprawdaż? Ale coś go przybiło, coś go zdenerwowało, widzicie, tak, że stał się alkoholikiem, widzicie. On jest w porządku.
Tylko współczucie może sprawić, że zrozumiecie, iż istnieje przyczyna tego. Jest bardzo słodką osobą, bardzo słodką osobą,
bez wątpienia. Ale coś złego mu się przydarzyło. Jest w porządku.
Więc tak się stało, to prawda. Sahaja yogini zdają sobie z tego sprawę. Niektórzy, oczywiście, muszę powiedzieć, idą powolutku.
To nie ma znaczenia. Oni dojdą, oni wszyscy przyjdą, jestem tego pewna. Każdy jest do tego stworzony. Właściwie, Boskość
bardzo pragnie dać wam Realizację – pragnie o wiele, o wiele bardziej niż wy. Jeśli dzisiaj byłoby tysiąc ludzi, byłoby Mi łatwiej
dać im Realizację. Widzicie, ale bardzo niewielu ludzi interesuje się rzeczywistością. Tysiące ludzi wariuje na punkcie tego guru
Maharaja, nieprawdaż? Niczego nie dał tym biednym ludziom. Ale w rzeczywistości, jest ich bardzo niewielu. Tak jak niedawno
ktoś Mnie zapytał: "Matko, dlaczego nie dasz tego wszystkim?" Powiedziałam: "Gdzie oni są, ci wszyscy? Są zajęci. Gdzie oni są?
W tym Brighton, ilu ich jest? Ilu ich tu jest? W porządku? W tym jest problem. Ludzie potrzebują czasu, aby pokochać
rzeczywistość. Czasu. To taka piękna rzecz. Widzicie, nawet jak dostają Realizację, to potem odpadają. Mówią: "Och, jest już ze
mną w porządku. Wszystko jest ze mną dobrze". Po roku się pojawią. Nie tędy droga. Musicie opanować tę sztukę, całkowicie ją
opanować. To wszystko jest za darmo, całkiem za darmo. Wszyscy, którzy tu siedzą mogą to potwierdzić. Czy może Pani
opowiedzieć coś więcej o Samorealizacji i co jest potrzebne, aby ją wzmocnić. Tak, tak, będę o tym mówić w Moim następnym
wykładzie, po kolei. Teraz mówię o lewej stronie, prawej stronie a potem o centrum, a jeszcze później, oczywiście o Duchu. Z
pewnością, setki razy, to jest to, co muszę zrobić. Ale muszę was budować stopniowo. W porządku? Na pewno będę. Nie
uwierzycie, myślę, że dałam już co najmniej pięćset wykładów w Londynie. I na tym nie koniec. Za każdym razem mówią, że
ostatnim razem, gdy mówiłam, to powiedzieli: "Matko, opowiedziałaś nam o całkowicie nowym wymiarze", widzicie. Nie wiem,
Kerry powiedział Mi, że po raz pierwszy tak mocno poczuł swoje wibracje na Moim wykładzie. Nie wiem, czym go tak bardzo
wzruszyłam. Tak, to zaskakujące. On jest z Australii. Australijczycy dobrze sobie radzą. Pracują bardzo szybko. A więc, to już
wszystkie pytania? Czy możemy zacząć? Co to są karmy? Karmy powstają, kiedy wykonujecie jakąś pracę, cokolwiek poprzez
działania waszej prawej strony, wtedy efekty tego zbierają się w was jako ego, ponieważ myślicie, że to wy robicie. Właściwie my
nie robimy niczego znaczącego. To, co robimy jest martwą pracą, jak już mówiłam, robimy krzesło z martwego drzewa. To
wszystko, co robimy. Praca, którą wykonujemy to nasze wyobrażenie, że wykonujemy pracę. Jaką pracę wykonujecie? Czy

potraficie przekształcić to w owoc? Nie potrafimy nawet spowodować, aby to pachniało.
Więc ten mit, widzicie, działa w nas jako ego pokazane tutaj, o którym będę mówić jutro, dobrze? I tak właśnie jest, myślimy, że
to my wykonujemy tę czy inną pracę, i to ego myśli, że czy zrobiliście złą czy dobrą pracę, musimy cierpieć. Widzicie, tygrys nie
odczuwa w ten sposób. Jeśli tygrys musi jeść, wtedy musi zabić. Zabija zwierzę, zjada i po wszystkim. Nie siedzi i nie rozpacza:
"O Boże, nie powinienem był tego zrobić. Powinienem zostać wegetarianinem". Nie zbiera przez to absolutnie żadnych karm,
prawda? Ale my istoty ludzkie to robimy. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy zamknięci. Jesteśmy zamknięci. Widzicie tutaj,
jesteśmy zamknięci. One są otwarte. Cokolwiek robią, nie przejmują się. Ale my się przejmujemy, tym co robimy, ponieważ
myślimy, że to my robimy. I jak mówiłam, kiedy ta czakra jest otwarta, On wchłania nasze karmy i te tak zwane karmy, to po
prostu grzechy, widzicie. W języku biblijnym możemy to nazwać grzechem, widzicie. I one wszystkie zostają wchłonięte przez to
potężne Bóstwo, jakim jest Chrystus, który jest w nas obudzony. I wy wznosicie się ponad to, ponieważ to ego tworzy karmę.
Kiedy wasze ego jest skończone, gdzie są karmy? One też są skończone. I wtedy nie powiecie: "Ja to zrobiłem" Powiecie:
"Matko, to nie wypracowuje. To się nie wznosi". Co to jest to: "to" – to staje się formą w trzeciej osobie. "To płynie. Wibracje nie
pojawiają się". Widzicie, nie mówicie: "Ja, ja daję Realizację. Ja podnoszę Kundalini". Oni tak nie powiedzą. Za to mówią: "Nie
podnosi się". Stajecie się osobą trzecią. Ta trzecia osoba to jest Duch. Wtedy nie mówicie już: "Powinienem to zrobić". Nawet
jeśli jest to wasz syn, mówicie: "Matko, lepiej, aby dostał Realizację." W porządku. Zobaczycie. Spróbujcie. Nie udało się? W
porządku, to może powinnam dać certyfikat? Powiedział: "Jak możesz dać certyfikat, Matko, jak ktokolwiek może, Kundalini się
nie uniosła". Widzicie, każdy wie, czy jest to wasz ojciec, matka, siostra – ktokolwiek – jeśli nie są Zrealizowani, to wiedzą, że nie
są Zrealizowani, więc co z tego. Oni po prostu wiedzą. Ta Moja wnuczka, która była... Ona jest tutaj, urodziła się Zrealizowana i
miała zaledwie pięć lat, tak myślę, kiedy pojechali do Ladakh. Był tam taki lama, siedział ze zgoloną głową, ubrany i tak dalej.
Wszyscy dotykali jego stóp, a jej rodzice także nie są Zrealizowani, Moja córka nie jest Zrealizowana, więc ona także dotknęła
jego stóp. Ona nie mogła tego już znieść, tego już było dla niej za wiele. Ona siedziała na wyższym kamieniu, poszła, założyła
ręce za siebie, popatrzyła na niego, widzicie, powiedziała mu. Powiedziała: "Co ty sobie myślisz, żądając od każdego, aby dotknął
twoich stóp? Nie jesteś nawet Zrealizowaną Duszą. Czy myślisz, że jak nosisz ten swój strój i golisz głowę to możesz mówić
ludziom, aby dotykali twoich stóp?" Małe pięcioletnie dziecko, a już rozumie. Mieliśmy kiedyś program w Indiach, na który Mnie
zaprosili jako głównego gościa na ten Ramanmash. Ona była Zrealizowaną Duszą, a jeden pan zarządzający z ashramu
Ramkrishna siedział w swojej wielkiej pomarańczowej szacie, widzicie, siedział tam. A Moja druga wnuczka siedziała w
pierwszym rzędzie. Nie mogła go już znieść, więc krzyknęła stamtąd: "Matko, ten który nosi strój maxi, Babciu, proszę poproś go,
żeby sobie poszedł, on daje nam wszystkim gorąco". Widzicie, było tam wielu Sahaja yoginów, którzy czuli gorąco od tego
człowieka, a on myślał, że jest bardzo duchowym człowiekiem. Powiedziała: "Poproś go, żeby sobie poszedł, ten który nosi
maxi". Ona nie rozumiała, że to była szata. Nawet dzieci wiedzą, kto jest Zrealizowaną Duszą, a kto nie jest, jeśli urodziły się
Zrealizowane. W dzisiejszych czasach rodzi się wiele Zrealizowanych dzieci. To czas sądu, to jest czas sądu. Oczywiście
opowiem wam o tym później. Czy nie ma Pani nic przeciwko, jeśli zadam kilka pytań? W porządku, nie mam nic przeciwko. Ale
jeżeli zadajecie zbyt wiele pytań, to czasami staje się mentalną aktywnością i może opóźnić Realizację, więc radziłabym wam,
jeśli to nie jest coś bardzo ważnego, lepiej wstrzymajcie się, ponieważ widzicie, odpowiedź jest tylko na poziomie mentalnym. A
Ja mówię o czymś, co jest o wiele bardziej ponad, widzicie.
Więc to jest coś logicznego, jeśli Mnie zrozumieliście – w porządku, otrzymajmy to. Jeśli to się wypracuje, wypracuje się. Jeśli to
się nie wypracuje, to nie szkodzi. Będę tutaj przez trzy, cztery dni i wypracujemy to. W porządku?
Więc lepiej dać odpoczynek umysłowi. Powiedz umysłowi: "Zadałeś wcześniej mnóstwo pytań, myślałeś o wielu rzeczach, teraz
przyszedł czas dla ciebie, aby otrzymać błogosławieństwa twojej własnej istoty". Dobrze? Jeśli tak powiecie swojemu umysłowi,
on zrelaksuje się. To jest, umysł to wspaniała rzecz. Jeśli umysł wie, czego chcecie i jeśli jest to rzeczywistość, on wspiera was i
bardzo wam pomaga. Widzicie, ten sam umysł, który może sprowadzić was na manowce, jak na przykład czasem mówię, że on
jest jak osioł podobnie jak Chrystus, który używał osła, aby dać do zrozumienia umysłowi, że jeśli pozwolicie mu błądzić,
zaprowadzi was w najprzeróżniejsze miejsca, ale jeśli go kontrolujecie, zaprowadzi was tam, dokąd macie iść. Tylko utrzymujcie
go w ciszy. Lepiej jest być cicho na poziomie umysłowym. I to dlatego odpowiedziałam na wasze pytania, ponieważ później,
kiedy Kundalini się unosi, w takim momencie umysł nie powinien się podnieść, aby powiedzieć: "Nie zadałem tego pytania". Oto
dlaczego. Tylko po to, żeby uspokoić go – nie ma potrzeby – ale robię to tylko po to, aby go uspokoić. Dobrze?

Więc najlepsza rzecz, to dostać Realizację, to jest najlepsza rzecz, w przeciwnym razie ten umysł może nam trochę
przeszkadzać. Może wkroczyć akurat w momencie, kiedy osiągniecie wasz ostatni przełom, może to zatrzymać. W porządku?
Więc jeśli macie jakieś naglące pytanie, które naprawdę wam przeszkadza, musicie Mi je zadać. Ale jeśli to nie jest nic takiego
ważnego, po prostu odpuście. Czy to coś ważnego? No to w porządku. On zrozumiał.
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Proponuję, żeby dzisiaj najpierw, pozwolić im zadać pytania. Zostanę tu.... Jeśli macie jakieś pytania, zadajcie mi je najpierw.
Żeby wasz umysł odpoczął. Chętnie postoję..., wtedy lepiej wszystkich widzę. Czy mam stać tutaj czy na podłodze?
Najlepiej byłoby zadawać pytania na początku wykładu bo wczoraj, gdy część związaną z pytaniami zaczęliśmy później, ludzie
troszkę się pogubili. Lepiej jest zadać teraz pytania, jakie macie, bo przecież wszyscy jesteście poszukiwaczami. Jesteście
poszukiwaczami i poszukiwaliście, więc najlepiej pytajcie teraz, wtedy będę mogła na nie odpowiedzieć w trakcie Mojego
wykładu. Żadnych pytań? To oznacza, że sahaja yogini potrafią dobrze wyjaśnić Sahaja Yogę, jestem z nich bardzo dumna.
Kiedy pojechałam do Australii pewien dziennikarz zapytał mnie: "Matko, czy wszyscy twoi uczniowie to naukowcy?" "Nie, to
bardzo zwyczajni ludzie. Oni muszą być bardzo zwyczajnymi i normalnymi ludźmi" - odpowiedziałam. Ale oni odpowiedzieli: "Ich
sposób pojmowania, to zaskakujące, wydaje nam się, że oni wszyscy są naukowcami". Odpowiedziałam: "Cała nauka jest w
każdym z nas". Cała wiedza jest w każdym z nas. Jeśli tylko otrzymasz światło, będziesz w stanie zobaczyć, że cała ta wiedza
jest w tobie. Nie musisz nigdzie iść, żeby ją otrzymać. Ona w całości jest w środku, wszystko jest tam wbudowane. Jest
wbudowane w ciebie tak pięknie po to, byś stał się Duchem, tak, że Ja nie muszę zbyt wiele robić. To po prostu wypracowuje się
samo. Jedyną rzeczą, jaką trzeba wiedzieć, jest to, czego powinniśmy oczekiwać; bycie Duchem powinno być tym, czego
oczekujemy. To musi być zrozumiane również w sposób logiczny. Powinno być logiczną konkluzją. Nie dlatego że Ja tak mówię,
albo dlatego że staliście się członkiem jakieś grupy albo, że wpłaciliście gdzieś pieniądze. Nie tędy droga.
Rzeczywistość jest tym, czym jest. I logicznie rozumując, to powinno być rzeczywistością. Wczoraj opowiadałam wam o lewej
stronie, o przeszłości, o podświadomości, o zbiorowej podświadomości i problemach z podświadomością, o uwarunkowaniach
wywodzących się od rzeczy materialnych i materii. Materia zawsze stara się zdominować Ducha. I ta materia dominuje nas,
ponieważ pochodzimy pierwotnie od materii. Ale jak Duch wyłania się z niej? Co się dzieje, że stajemy się Duchem? Ludzie
mówili o Samorealizacji. Tak wielu mówiło o powtórnym narodzeniu. Wszyscy uważali, że trzeba narodzić się na nowo. Jest
wielu ludzi, którzy wciąż z pełnym przekonaniem powtarzają: "Jestem powtórnie narodzony". Na świecie są najprzeróżniejsi
ludzie, którzy wiedzą, że coś musi się wydarzyć, że jakiś przełom będzie miał miejsce i wiedzą, że czegoś musimy poszukiwać.
Wyobraźcie sobie, że w czasach Chrystusa nie było tak wielu ludzi, którzy poszukiwali, również nikt nie mógł za bardzo
rozmawiać z uczniami. Oni byli zwykłymi rybakami, bardzo prostymi ludźmi.
Ale dzisiaj nadszedł czas, kiedy na całym świecie znajdziecie tak wielu poszukiwaczy. Szukających czego? Czego szukacie?
Szukacie swojego Ducha. To jest również mało precyzyjne stwierdzenie, że szukacie swojego Ducha. A więc, czym ma być ten
Duch? I dlaczego powinniśmy szukać tego Ducha? W naszym rozwoju ewolucyjnym staliśmy się ludźmi, nasza świadomość jest
świadomością ludzką i musimy wiedzieć, że ta świadomość nie jest ostatecznym stadium. Jeśli by tak było, to nie
poszukiwalibyśmy. To nie jest koniec. Musimy dotrzeć do punktu, gdzie wydarzy się coś więcej. Więc, jak podejść do tego
tematu w logiczny sposób? W ciągu naszej ewolucji, co się z nami stało? Byliśmy zwierzętami, z których przekształciliśmy się w
istoty ludzkie. Ale co jest takiego specjalnego w człowieku, co odróżnia nas od zwierząt? W świadomości człowieka istnieje
nowy wymiar.
Na przykład, jeśli będziemy prowadzić konia brudną uliczką, on nie poczuje brudu czy nieczystości, nie poczuje także piękna,
kolorów, niczego. Dla niego nie ma różnicy. Natomiast kiedy człowiekowi pokażemy brudną uliczkę czy dom, natychmiast
zrozumie, że mu się to nie podoba. Tak więc to, co się w nas wykształciło, jest niczym innym jak nowym wymiarem świadomości
odróżniającym nas od zwierząt lub mówiąc w bardziej naukowy sposób, w naszym centralnym systemie nerwowym rozwinęła
się nowa świadomość. Cokolwiek znajduje się w naszym centralnym systemie nerwowym, jesteśmy mistrzami tego.
Przypuśćmy, że czuję, że coś jest gorące - wszyscy będą czuć to samo. Jeśli zapytam o kolor któregoś z ptaków, wszyscy
podadzą ten sam kolor.

Tak więc, czymkolwiek jest ludzka świadomość - mówię świadomość, nie żadne mity czy halucynacje, ale rzeczywistość - gdy
dotyczy tych samych organów, zmysłów jest ona taka sama. Gdy ktoś czuje gorąco, nie powie, że czuje zimno, ani nikt inny nie
przyjdzie i nie powie, że to jest zimne. Wszyscy zgodnie stwierdzą, że jest gorące. Tak więc w naszej świadomości jest jedna
prawda, nie może być dwóch prawd. Wszystko, co ma się stać teraz w naszej ewolucji, musi być w naszej świadomości. Tak jak
ryba, gdy staje się żółwiem. Jeśli ryba przeistacza się w żółwia, co się z nią dzieje? Mając świadomość żółwia zaczęła czuć
Matkę Ziemię. Straciła coś, co miała jako ryba i zaczęła czuć coś nowego. W ten sam sposób, jeśli w naszym procesie
ewolucyjnym coś ma się wydarzyć, musimy być bardziej świadomi, bardziej dynamiczni. By to osiągnąć, możemy sobie pomóc
czytając pisma tak wielu ludzi. Na przykład Jung był jednym z tych, którzy opisywali te rzeczy. Jung mówił o tym, że kiedy
nastąpi przełom, ludzie staną się, staną się, kolektywnie świadomi - staną się. Nie mówił o tym, że wszyscy zaczną robić to samo
lub zaczną zachowywać się w ten sam sposób. Nie. On mówił, że wy staniecie się i że będziecie tego świadomi, a nie
nieświadomi.
Tak więc, kiedy szukasz Ducha, kiedy On cię oświeca, w swojej świadomości zaczynasz wiedzieć więcej, niż wiedziałeś
dotychczas. Na przykład, normalnie możemy odczuwać ciepło lub zimno, ale z tą nową świadomością będziemy w stanie czuć
coś innego. On powiedział bardzo jasno, że musicie stać się kolektywnie świadomi. Więc stawanie się, a nie coś innego, jest
istotą naszej ewolucji, my stajemy się czymś. W sanskrycie ktoś, kto jest zrealizowaną duszą - dla Hindusów to bardzo
powszechna wiedza, to nic trudnego do zrozumienia - jest nazywany "dwijaha", czyli narodzony powtórnie. Również ptak jest
nazywany "dwijaha", bo najpierw przychodzi na świat jako jajko, później rośnie, dojrzewa, aż w końcu nagle staje się ptakiem. To
jest analogiczne do Realizacji. Wiecie również, że na Święta Wielkanocne dzielimy się jajkiem. To jest symbolem tego, że
jesteśmy jajkami, a musimy przeistoczyć się w ptaki.
Teraz, na tym poziomie rozwoju, kiedy jesteśmy ludźmi, jesteśmy ograniczeni jak jajko i musimy dorosnąć do punktu, w którym
staniemy się ptakiem. Wszystkie inne rzeczy, o których ludzie mówią, nie są Realizacją. Na przykład mogę powiedzieć: "W
porządku, jeśli mocno cię zahipnotyzuję, to mogę dać ci butelkę, którą zaczniesz ssać dokładnie tak jak małe dziecko". Nawet
wiedząc, że robisz coś śmiesznego, robisz to. Będziesz do tego zmuszony, dlatego, że jesteś zahipnotyzowany. Każdy rodzaj
czynności tego typu nie jest Realizacją, ponieważ cokolwiek sprawiło, że jesteś istotą ludzką, nie wymagało żadnej aktywności z
twojej strony. Nie obcinaliśmy swoich ogonów, gdy z małp przeistaczaliśmy się w istoty ludzkie. To się stało spontanicznie, tak
jak kwiat, kiedy staje się owocem. To jest żywy proces. Nie rozumiemy, że cokolwiek powinno w nas zajść, jest żywym
procesem, a nie martwym. Wszystko to, co my możemy robić, jest martwe.
Na przykład możemy stać na głowie, możemy skakać, możemy biegać, możemy robić różnego rodzaju rzeczy, ale nigdy nie
będzie to żywy proces. Żywy proces następuje wtedy, kiedy czymś się stajemy i o to właśnie powinni prosić wszyscy prawdziwi
poszukiwacze. Gdy nie jesteś uczciwy, wtedy jest to trudne lub nawet jeśli jesteś uczciwy ale identyfikujesz się z niewłaściwymi
ideami, o których przeczytałeś w książce, za którą zapłaciłeś albo zapłaciłeś za to jakieś organizacji lub jakiejś osobie - to
wszystko nie jest w stanie ci pomóc. To, co musimy zobaczyć, czym musimy się stać, jest tym, o czym mówiłam wam wczoraj,
że musicie stać się mistrzem. Stajecie się prorokami, tak jak to powiedział Blake: "Ludzie Boga staną się prorokami i będą mieli
moc czynienia prorokami innych". Więc aby być uczciwym w stosunku do siebie musisz zadać sobie pytanie: "Czy stałem się
prorokiem i czy mogę uczynić innych ludzi prorokami?" To bardzo prosty sposób spojrzenia na naszą Realizację, jesteś zdolny
do tego, żeby stać się prorokiem, ponieważ wszystko jest w tobie, cała ta maszyneria jest wewnątrz ciebie, jesteś jak komputer,
musisz tylko zostać podłączony do sieci, a to zacznie działać. Musicie po prostu stać się tym. A jeśli się tym nie staniecie, wtedy
wszystkie inne rzeczy - założenie organizacji czy tym podobne - są bez znaczenia, bezwartościowe, można powiedzieć, że
wszystkie są nietrafione. Co tak naprawdę otrzymujecie?
Przypuśćmy, że Ray powiedziałby: "Matka widziała światło i to się wydarzyło i tamto się wydarzyło; Ona ma te i tamte moce", to
wszystko jest bezużyteczne. Co wy z tego macie? Mogę być królem czegokolwiek, lecz jakie ma to dla was znaczenie? Ważne
jest to, jak wy się zmieniliście, jeśli z powodu tej zmiany jeśli mówię, że wszystko jest w was, to muszę to wam udowodnić . i to
wszystko. Ta wiedza właściwie jest nam znana. To wszystko zostało już opisane począwszy od czasów Mojżesza. Tak jak
powiedział: "Krzew Gorejący". Czym jest krzew gorejący? Nikt tego nie wie, ludzie mówią, że to krzew, który płonie. Ale jeśli

spojrzycie na Kundalini w stanie całkowitego oświecenia, zobaczycie, że rzeczywiście wygląda ona jak płonący krzew. W Biblii
jest również napisane: "Pojawię się przed wami jako ogniste języki". Co to oznacza? Nikt tego nie wyjaśnił, nikt tego nie wie, a
one są niczym innym jak centrami, które w momencie oświecenia przybierają wygląd ognistych języków. Ale nie ma potrzeby,
żebyście je widzieli, ponieważ kiedy jesteście na zewnątrz pawilonu, to widzicie go. Kiedy jesteście w jego wnętrzu, już go nie
widzicie, możecie zobaczyć tylko pomieszczenie wewnątrz. Właśnie dlatego powinniśmy zrozumieć, że nie to powinno się stać,
co my myślimy lecz my powinniśmy zaakceptować to, co rzeczywiście się stanie.
Tak więc, po pierwsze powinniśmy pozbyć się wszystkich niewłaściwych identyfikacji z naszymi wyobrażeniami, że stanie się to,
czy że tamto powinno się stać. Powinienem widzieć światło, powinienem latać w powietrzu. Wielu ludzi płaci, żeby móc latać w
powietrzu. Myślę, że to absurd. Dlaczego chcecie latać? Nie rozumiem. Płacić więcej pieniędzy, niż potrzeba na podróż dookoła
świata.
Naprawdę, mówię wam, że podróżowanie samolotem nie kosztuje tyle, co takie latanie, z firmą Flying Squad. A czym to jest,
musimy to zrozumieć, co to jest? W co się pakujemy, gdy decydujemy się na to latanie? To jest tak subtelna metoda omamiania
ludzi, że możecie jej nie zrozumieć. Wy po prostu godzicie się na to. Jak w tej samej firmie Flying Squad, był człowiek - dyrektor
akademii, który cierpiał na padaczkę, jego żona również miała padaczkę, a także i jego dziecko. I oni wszyscy przyszli do mnie,
bo stracili domy, wszystko, co do grosza. Tak właśnie kończy się latanie dla żartu. Musicie zdać sobie sprawę z tego, że nie
można płacić, za ewolucję po prostu nie można. To bardzo łatwo zrozumieć. Tak jak mówiłam już wczoraj, jeśli zapłacicie
kwiatu, to czy on stanie się owocem? To jest żywy proces, za który nie można zapłacić, bo on nie rozumie pieniędzy. Żywy
proces nie rozumie pieniędzy. Nie znam nikogo, kto na przykład chorując na niestrawność, włożyłby do żołądka trochę pieniędzy
i powiedział: "Teraz płacę ci, mój żołądku, a ty strawisz ten pokarm". Czy tak postępujemy? Na tej samej zasadzie nie możemy
zapłacić za proces, który jest najwyższym z najwyższych. To bardzo subtelna rzecz do zrozumienia, bo ludzie myślą, że za
wszystko trzeba płacić, jeśli nie zapłacisz, to nie zadziała.
Widzicie, np. idziecie po maszynę - jeśli chcecie mieć dobrą maszynę, taką, która działa, musicie za nią zapłacić. Jeśli nie działa,
to możecie ją wziąć za darmo. Ale za taką, która działa, trzeba zapłacić. Jeśli jakiś samochód jest za darmo, znaczy, że nic w
nim nie działa. Nawet za oddanie go na złomowisko trzeba zapłacić, więc to, że za wszystko trzeba płacić, tkwi w umyśle
ludzkim. I nie podoba wam się, że nie możecie za coś płacić. Mówię o procesach, które wykraczają poza człowieka, to nie ludzie
nimi kierują. Na przykład nie potraficie zamienić kwiatu w owoc, to jest żywy proces i wykracza poza możliwości człowieka. Ale
kiedy stajecie się, kiedy stajecie się super-człowiekiem, potraficie to zrobić. To powinno nastąpić. Jeśli tak się nie stało, znaczy
to, że cała reszta jest niewłaściwa. Mówię o tym z wielką troską, ponieważ ludzie, którzy działają na rynku, którzy sprzedają
różne rzeczy, robią to bardzo fachowo. Wiedzą jak was zwabić, jak przekazać pewne idee, jak dać wam niewłaściwe
identyfikacje, a wy się z nimi po prostu identyfikujecie, aż następuje ich koniec. I wtedy porzucają was. Pytacie: "O Boże, co się
stało?" Jedno jest pewne, że wasz Duch nie został utracony, On nadal jest. Pomimo wszystkich błędów, niezależnie od tego, w
jaki sposób szukacie, pomimo wszystko Duch pozostaje w was dopóki żyjecie. Ten Duch powinien być przeniesiony do waszej
świadomości, tzn. do waszego centralnego układu nerwowego i powinniście odczuwać w sobie moce Ducha.
Tym jest właśnie Sahaja Yoga. "Sahaja", jak już było powiedziane, znaczy zrodzony z tobą. Wczoraj opowiedziałam wam o lewej
stronie, która jest siłą pragnienia, poprzez tę siłę mamy wszystkie uwarunkowania, stamtąd pochodzą również wszystkie pułapki
materii, to co materialistyczne, a także można powiedzieć, że gromadzimy tam całą przeszłość, przeszłość, która
rozprzestrzenia się poprzez kolektywną podświadomość. Powiedziałam wam także wczoraj, że rak jest spowodowany skrajnie
lewostronną aktywnością u ludzi. Ci, którzy przechodzą bardzo skrajnie na lewą stronę, zapadają na chorobę zwaną rakiem i ona
może być wyleczona, jeśli uda się taką osobę przenieść z powrotem do centrum, rak jest uleczalny, nie ma co do tego
wątpliwości. Dzisiaj mówiłam, że opowiem wam o prawej stronie. Czy jest tu ten pan, który zadawał tak wiele pytań? Wczoraj był
bardzo zajęty jedynie zadawaniem pytań. Myślę, że nie był zainteresowany poszukiwaniem. W porządku, po prawej stronie
mamy siłę, za pomocą, której działamy. Najpierw pragniemy czegoś, potem działamy. Ta siła, pochodząca z prawej strony,
manifestuje się w nas jako prawa część sympatycznego układu nerwowego. Nauka też wywodzi się stamtąd, nauka jest
materialna, te wszystkie subtelne rzeczy są wewnątrz nas. Energia pochodząca z prawego kanału daje nam siłę, za pomocą
której działamy mentalnie i fizycznie. To działanie następuje, kiedy czegoś pragniemy.
Chcemy urzeczywistnić to pragnienie i zaczynamy działać. Musicie zrozumieć, jakiego rodzaju jest to siła. Ona w sanskrycie

nazywa się "prana shakti". A po lewej stronie mamy "mana shakti", która jest siłą emocji, można też powiedzieć, umysłu, bo
widzicie, język angielski nie ma odpowiednich słów, by to wyrazić. Więc powiem to tak, "mana shakti" i "prana shakti" to dwie siły,
które istnieją w nas, zaczynamy ich używać jako lewej i prawej strony, tak jak hamulca i gazu w samochodzie i stajemy się
dobrym kierowcą. Ale podczas tego stawania się popełniamy błędy. Umysł ludzki ma skłonności do popadania w skrajności. Na
przykład, kiedy powiem komuś: "Powinieneś medytować". To oni będą medytować przez pięć godzin. A przecież nie ma
potrzeby, by medytować przez pięć godzin czy coś takiego. A kiedy powiesz, że mają stać na głowie, to będą to robić przez
dziesięć godzin. Ale nie ma potrzeby popadać w skrajności, my musimy być w centrum, musimy być dobrzy dla swojego ciała i
dla samego siebie. Nie warto popadać w takie szaleństwa albo zbytnio się nimi irytować. To, co powinno się wam przydarzyć,
jest naprawdę bardzo proste. Na przykład, pomyślcie o nasieniu, które zostało posiane w miejscu, gdzie jest bardzo głośna
muzyka, gdzie wszyscy biegają, krzyczą, wrzeszczą, co się stanie z takim nasieniem - ono nigdy nie wykiełkuje.
Ale kiedy będzie w spokojnym miejscu, właściwie ułożone, w dobrze ustawionej doniczce, to wtedy na pewno rozwinie się z
niego piękne drzewo lub krzew - czyli to, co powinno się rozwinąć. W ten sam sposób, jeśli my popadamy w skrajności, to
idziemy na lewo lub na prawo. Więc przechodząc do lewej strony - wczoraj mówiłam o takich rzeczach jak hipnoza i ESP's
[postrzeganie pozazmysłowe] i większość fałszywych guru próbuje tych sztuczek, widzicie, widzicie, oni po prostu was
hipnotyzują i ludzie całkowicie wariują na ich punkcie: "To jest nasz guru". Zachowują się całkowicie jak ludzie bez mózgu. "Tak,
czuję to teraz, czuję się świetnie". Widzę, że ludzie odczuwają coś w rodzaju poczucia bezpieczeństwa od takiego guru i mówią:
"Idę za nim, on idzie do nieba i ja idę z nim do nieba". Ale to tak nie działa. Do nieba każdy z was idzie indywidualnie i dlatego
musicie stać się swoim własnym mistrzem, musicie wszystko o tym wiedzieć. Nie można tego zrobić podstawiając ciężarówki i
wołać do ludzi: "Wsiadajcie, jedziemy do nieba". Większość takich ludzi w rzeczywistości idzie do piekła i można do nich bardzo
szybko dołączyć. Nigdy tak nie jest. Uwierzcie Mi, że jest absolutnie w błędzie ten, kto mówi, że podążając za jakimś guru
pójdziecie do nieba. Musicie podążać za Zasadą Guru, a każdy prawdziwy guru zawsze wam powie, że musicie stać się kimś. On
nigdy nie powie: "W porządku, dałeś mi pieniądze, teraz jesteś członkiem, teraz jesteś moim dzieckiem, moim uczniem, dam ci
swoją miłość, kochajmy się". Gdzie jest ta miłość? "Daj mi więcej pieniędzy, daj mi Rolls Royca, daj mi to, daj mi tamto". Jak
wariaci robimy to myśląc, że możemy te wszystkie rzeczy wymienić.
Teraz, kiedy jesteśmy poszukiwaczami, mamy pełne prawo odnaleźć swojego Ducha i nie dać się oszukać takim ludziom za
pomocą ich różnych sztuczek czy figli, lub powiedziałabym złowrogich metod, jakie stosują. Nie tylko po to, by dać wam inicjacje
za pieniądze - nie w tym sensie, że są przemytnikami, niech sobie mają pieniądze. Nie zdajecie sobie sprawy, że oni
uniemożliwiają wam otrzymanie Realizacji. A kiedy raz zmarnujecie szansę, to bardzo trudno będzie dać wam Realizację, jeśli
naprawdę tego nie wypracujecie, może stać się to niemożliwe. Widziałam wielu ludzi cierpiących z tego powodu. Ta aktywność
wewnątrz nas działa na nasze fizyczne i mentalne zdolności na prawej stronie. Kiedy myślimy o przyszłości, wtedy zaczynamy
planować: "Muszę zrobić to jutro lub pojutrze", "Teraz pójdę tam, załatwię to, a potem kupię bilet i potem pojadę tam". Nasz
mózg pracuje dla przyszłości. I stajemy się bardzo futurystyczni, do takiego stopnia - czasem spotykam ludzi, którzy tak daleko
patrzą w przyszłość, że zapominają swoich własnych imion. Czy możecie w to uwierzyć? Nie pamiętają nawet imienia swojego
ojca. To bym mogła zrozumieć, ale oni nawet nie pamiętają jak się sami nazywają. Mam na myśli, że oni są jak szaleńcy, bo nie
pamiętają nawet swoich własnych imion, nie wiedzą gdzie są ani co robią. Spotykałam już ludzi tego typu, którzy byli naprawdę
chorzy, bo stali się tak futurystyczni, że nie pamiętali nic ze swojej przeszłości. Więc to futurystyczne zachowanie zaczyna się w
społeczeństwie, w którym ludzie cały czas myślą o przyszłości. "Co zrobię, co mam jutro do zrobienia, co mam jutro osiągnąć?" I
gdy zaczynają robić te wszystkie rzeczy, ich uwaga podąża skrajnie na prawą stronę. W tym momencie, kiedy zaczynamy
patrzeć w przyszłość, znajdujemy się w bardzo niebezpiecznym miejscu, to widzenie przyszłości jest rzeczą całkowicie
nierealną, całkowicie nierealną, bo przyszłość o jakiej myślimy nie istnieje. To, co istnieje, to teraźniejszość, wy musicie być w
teraźniejszości, a nie w przyszłości. Ludzie powiedzą, że trzeba być w teraźniejszości, tylko jak? Nie możemy. Albo jesteśmy w
przeszłości albo w przyszłości. Dlatego, że gdy fala myśli nadchodzi, ta fala wznosi się i opada.
Następna fala przychodzi, wznosi się i opada. A teraz, gdy następna idzie do góry, płyniemy razem z nią, ale nie widzimy, jak
opada. Widzimy, gdy przychodzi następna, ale już nie zauważamy, kiedy odchodzi. Wskakujemy na grzbiet tych myśli i nie wiemy,
czy jesteśmy w przeszłości czy w przyszłości. Ale w centrum pomiędzy tymi dwiema myślami znajduje się teraźniejszość i nie
wiemy jak umieścić tam naszą uwagę, to jest bardzo trudna rzecz, tego nie można zrobić tylko poprzez powiedzenie, że powinno
się być w centrum. Wszystkie takie rzeczy jak: "Powinieneś zrobić to, powinieneś zrobić tamto" nie będą działać, dopóki nie

będzie światła. Na przykład, gdy w pokoju nie ma światła, a my mówimy komuś: "Idź prosto", on nie będzie mógł iść, bo nie
będzie widział, gdzie jest przejście, jak iść. Nawet, jeśli rozkażesz, nie będzie w stanie przejść prosto nie dotykając żadnego
krzesła, bo bez światła nic nie widać. Dlatego każdy powinien zrozumieć, że gdy za bardzo wybiegamy w przyszłość, za dużo
planujemy, żyjemy w gruncie rzeczy w wyimaginowanym świecie. Jest wiele historii o ludziach, którzy żyli w wyimaginowanych
światach, o tym jak po czasie orientowali się, że wszystko zostało zniszczone.
Są też tacy ludzie, którzy przepracowują to poprzez swój wysiłek fizyczny i stwarzają sobie przez to kolejny problem, ponieważ
stają się po prostu ludźmi ukierunkowanymi na to, co fizyczne. A przy takim fizycznym nastawieniu twój Duch złości się na
ciebie. Tak więc prawostronna aktywność charakteryzuje ludzi, którzy są bardzo dokładni, bardzo skrupulatni jeśli chodzi o czas,
którzy są bardzo twardzi, oschli, są bardzo konkretni i nie tolerują bezsensownych rzeczy. Są to ludzie, których zwyczajnie
spotykacie i ci ludzie przyprawiają was o ból głowy, widzicie, oni są bardzo nudni. Nie możecie znieść ich towarzystwa, mogą
być bardzo nudni. Robią wam całe wykłady o tym, jak być prostolinijnym, jak iść przez życie prostą drogą. W przyrodzie nic nie
jest proste, wszystko porusza się tak pięknie, ponieważ przyroda powstała z różnorodności, a to różnorodność daje piękno. Oni
nie myślą o pięknie, nie myślą o miłości o współczuciu, o niczym. Dla nich świat jest dokładnie obliczony i tak żyją. Tacy ludzie
rozwijają w sobie wielkie ego, jak widzicie tutaj ta żółta rzecz w głowie, to jest ego. Poprzez aktywność na lewej stronie, stronie
emocjonalnej, rozwijamy superego, ale poprzez aktywność prawostronną rozwijamy ego. Tego ego nie łatwo jest zobaczyć. Jeśli
masz superego, to odczuwasz bóle w ciele, jesteś nieszczęśliwą osobą, masz zmarszczki na twarzy, wyglądasz na całkowicie
wyczerpanego. Ale kiedy masz ego, to wyglądasz bardzo dynamicznie.
Możemy powiedzieć, że Hitler był skrajnym przykładem rozwoju ego. Wymyślił sobie, że jest kimś w rodzaju boskiej inkarnacji i
że musi uratować ludzi, że jest jedynym, który wie wszystko o rasach, a także, że on uratuje pewną rasę. Tego rodzaju pomysły
pochodzą od ludzi prawostronnych, oni są bardzo agresywni, mogą być dobrymi rozmówcami, mogą wyglądać na bardzo
pokornych, mogą być dobrymi biznesmenami, mogą być kimkolwiek, ale nie wiedzą, że ten Mr. Ego pojawia się na ich głowach
niczym wielki balon i unosi ich w powietrze. Końcem ego jest głupota. Będziecie zaskoczeni, ale ego kończy się głupotą. Tacy
ludzie angażują się we wszelkiego rodzaju głupoty, mówiąc: "Co w tym złego?". Znałam na przykład starszych ludzi
zachowujących się w bardzo głupi sposób. Mówili: "Co w tym złego?" Wiecie stary człowiek, powiedzmy 90-letni, który nawet nie
potrafi chodzić bez laski, zaczyna tańczyć jak wy, przewraca się i myśli: "Co w tym złego?" Tak jak kobieta, którą znałam, miała
około 85 lat, zmarła po upadku z konia. Naturalnie, mam na myśli, czego możemy się spodziewać po kobiecie w jej wieku, to
oczywiste, że 85-letnia kobieta powinna być w domu i opiekować się wnukami, może mogłaby nawet mieć prawnuki. Dlaczego
zamiast tego chce być 25-letnią kobietą i dosiadać konia. Oni robią wszystkie te głupie rzeczy i potem będą mówić: "Co w tym
złego? Nie ma niczego złego w głupocie. Co w tym złego?" Ale tacy ludzie są utrapieniem dla reszty społeczeństwa. Ludzie,
którzy rozwinęli superego, są kłopotem dla samych siebie, ale ci egoistyczni sprawiają kłopoty innym.
Oni cały czas poprawiają innych, torturują ich, wymuszają swoje pomysły na innych i często osiągają sukces, bo nic się tak
dobrze nie udaje jak sukces. Przez cały czas wbijają swoje pomysły do głowy innym ludziom mówiąc: "To jest prawda, to jest
prawda", a kiedy ciągle się to powtarza, zaczyna się w to wierzyć: "Tak, to musi być tak". Rzekłabym, że oni są dużo bardziej
niebezpieczni niż ludzie mający superego. Dla ludzi, którzy nie znają trików superego, oni mogą być bardzo, bardzo
niebezpieczni, bo są bardzo subtelni, nie zauważamy ich, oni nas oczarowują, stajemy się ich własnością, mogą być bardzo
przebiegli i mogą wypracować różne rodzaje metod, których nie jesteśmy świadomi. Nie jest łatwo wybrać, która strona jest
lepsza, a która gorsza. Obie są złe, gdy skrajnie ich używamy, zarówno lewa jak i prawa. A teraz spójrzmy na to, co dzieje się na
poziomie fizycznym. Tak jak wam już powiedziałam, na lewej stronie może rozwinąć się rak, a co fizycznie dzieje się z ludźmi
ukierunkowanymi na przyszłość? Mamy czakrę specjalnie związaną z zachowaniem ukierunkowanym na przyszłość zwaną
Swadishthana Czakra, która fizycznie manifestuje się w ciele jako splot aortalny. To jest bardzo ważna czakra dla ludzi,
zwłaszcza tych wysoko rozwiniętych. Za pomocą tej czakry przetwarzamy tłuszcz z żołądka na potrzeby naszego mózgu. To
jest czakra Suryi, Słońca.
Kiedy zaczynamy myśleć, te komórki są przetwarzane w taki sposób, że stają się użyteczne dla mózgu. A jeśli przez cały czas
myślicie i myślicie, co się wtedy stanie? Myślę, że rogi wam od tego nie urosną, zużywacie to wszystko, zużywacie wszystkie te
komórki i musicie je wymienić. Aby to mogło się stać, Swadishthana Czakra musi bardzo ciężko pracować, żeby przekształcić
komórki na użytek waszego mózgu. Oprócz tego są też inne rzeczy, o które Swadishthana Czakra musi zadbać, są to na

przykład wątroba, trzustka, śledziona czy nerki, wszystko to jest pod opieką tej czakry, również macica u kobiet. Kiedy
Swadishthana Czakra wykonuje tylko jedno zadanie i nie może robić nic więcej ponad to, wtedy inne funkcje są zaniedbywane i
mogą pojawić poważne problemy z wątrobą. Kłopoty z wątrobą są kolejną rzeczą, której sami nie czujecie. Inni doskonale
wiedzą, że macie problemy z wątrobą, bo macie porywczy temperament, jesteście kapryśni i gburowaci w stosunku do innych
ludzi i nigdy z niczego nie jesteście zadowoleni, zawsze krytykujecie innych - wszystko to wskazuje na problemy z wątrobą. Tacy
ludzie nigdy nie są szczęśliwi sami ze sobą, bo to właśnie wątroba dba o waszą uwagę. Ci, którzy mają problemy z wątrobą,
mają bardzo złą uwagę, to działa w ten sposób, że nie potrafimy utrzymać uwagi. Na ulicy wchodzimy prosto pod koła
samochodu, bo nie patrzymy tam, gdzie powinniśmy. Przez cały czas rozglądamy się, nie możemy normalnie iść, nie znajdziecie
zwierzęcia, które tak robi, to potrafią tylko ludzie. Jeśli zobaczycie takie osoby na ulicy, będziecie zdumieni. Dokąd oni idą? Nie
idą prosto, nie patrzą na wprost, ich oczy spoglądają w tą stronę, w tamtą stronę, dlatego, że ich uwaga jest chwiejna, a jest
chwiejna z powodu złej wątroby. Tak więc wątroba jest niezwykle ważną rzeczą.
Wątroba ma specjalną zdolność do usuwania toksyn z organizmu i zamiany ich w ciepło, to ciepło musi zostać przetworzone lub
oddane do krwi, czy też wody znajdującej się we krwi i usunięte z ciała przez pot lub w inny sposób. Ale co się stanie, gdy
wątroba jest pozbawiona mocy i nie może tego zrobić - ciepło nie może zostać przetransportowane do krwi i pozostaje w ciele,
które się przegrzewa i ten nadmiar ciepła powoduje wiele problemów. Więc w Sahaja Yodze, gdy Kundalini się unosi, zmienia
Ona formę krwi. Wodór i tlen, które tam się gromadzą z powodu ciepła, zachowują się w bardzo zabawny sposób, robią to tak a
potem zaczynają przyjmować to ciepło. Dlatego ludzie, którzy mają problemy z wątrobą, czują ciepło, gdy Kundalini się unosi.
Ale może ona zostać wyleczona, wystarczy, że zapewnimy jej spokój oraz komfort. Możecie ją z całą pewnością wyleczyć, nie
ma co do tego wątpliwości. Drugą rzeczą, która może się zdarzyć, to chora trzustka, która powoduje cukrzycę. Tylko ludzie,
którzy myślą za dużo, chorują na cukrzycę. Na przykład hinduscy rolnicy nie wiedzą, czym jest cukrzyca. Odstawiamy cukier, ale
to nie powstrzyma cukrzycy. Cukrzyca pojawia się wtedy, kiedy myślicie, myślicie, myślicie, myślicie za dużo. Lekarze tego nie
rozumieją, dlatego mówią, że jest ona nieuleczalna, nie potrafią połączyć zjawiska myślenia z chorobą. I to jest to, co następuje,
gdy myślicie jak szaleni, bezustannie - wtedy powstaje cukrzyca.
Ta choroba również staje się uleczalna, kiedy otrzymujecie swoje oświecenie. Możecie również wyleczyć cukrzycę innych ludzi,
ponieważ ta życiowa energia, która jest połączeniem wszystkich tych trzech sił, płynie przez was, możecie ją uzupełniać i
możecie dać więcej innym ludziom, którym jej brakuje, możecie tak jakby napełnić ich tą energią i wyleczyć. Trzecią i najgorszą
rzeczą, która przydarza się ludziom, jest nowotwór krwi, spowodowany śledzioną. Śledziona jest dla nas niezwykle ważna, gdyż
jest ona źródłem spokoju. Jeśli śledziona nie działa właściwie, nie można być spokojną osobą. To bardzo prosta rzecz, ale ani
lekarze ani naukowo zorientowane osoby nie potrafią jej połączyć z czymś, co jest bardzo, bardzo proste. A ta prosta rzecz to to,
że kiedy jesteśmy nerwowi i spożywamy pokarm, to jesteśmy na dobrej drodze, by nabawić się kłopotów ze śledzioną i
zachorować na raka krwi. Gdy matka lub ojciec mają takie usposobienie, wtedy dziecko może urodzić się z tą chorobą. A teraz
ucieszycie się, gdy wam powiem, że w Nowym Jorku mieliśmy przypadek raka krwi i kiedy byłam w Indiach, w wiosce, ktoś
podszedł i powiedział, że taki, a taki chłopiec jest chory, ma tylko 16 lat i raka krwi a lekarze orzekli, że umrze w przeciągu dwóch
tygodni. Oni zawsze orzekają, tylko w tym są dobrzy. Kiedy usłyszałam o tym przypadku, powiedziałam: "Nie mogę nic zrobić,
jestem tu w wiosce, ale możecie zadzwonić do jednej z sahaja yoginek.
Ona była w Anglii, ale teraz jest w Nowym Jorku i ona zajmie się tą sprawą". Zdziwicie się, kiedy wam powiem, że ten chłopiec
został całkowicie wyleczony. Wyszedł ze szpitala i przyjechał się ze mną zobaczyć, teraz znowu chodzi do szkoły. Wyleczyliśmy
wiele przypadków raka krwi, ale nie jesteśmy po to, by leczyć, to nie jest nasza praca. To dzieje się spontanicznie jako produkt
uboczny uniesienia energii Kundalini. Ważną rzeczą jest to, by zrobić z was lekarzy, ludzi, którzy mają tą wiedzę, ludzi
kolektywnie świadomych, którzy wkroczyli do Królestwa Boga, żeby przebywać tam w pokoju, błogości i radości. Również
problemy z nerkami, wysokie ciśnienie - wszystko to jest z tym związane. Ludzie martwią się, są nerwowi, widzicie, ta
nerwowość jest po prostu kwestią przyzwyczajenia. Znam takich ludzi, jak tylko im powiesz: "Musisz polecieć gdzieś
samolotem", to nagle słowo samolot działa jak spust, "Och" i ludzie szaleją. Nie wiedzą, co mają zrobić. Zapomną paszportu,
walizki, zapomną wszystkiego, bo są zdenerwowani. Jak pójdziesz na lotnisko, to napotkasz tam lewe Nabhi - jak nazywamy tą
czakrę - śledziona jest pełna niepokoju. Kiedy jecie lub wykonujecie tego typu pracę, to wtedy w ciele powstaje stan wyjątkowy i
wzrasta zapotrzebowanie na krew, by strawić jedzenie. Więc nasza biedna śledziona musi pracować bardzo ciężko, by
wyprodukować dodatkową ilość komórek krwi. Kiedy jecie i równocześnie czytacie gazetę - jest to najgorsza rzecz, jaką można

rano robić. To okropne.
Czytacie gazetę, jecie, a wasza śledziona jest przeciążona, bo powstaje jeszcze jedno zapotrzebowanie. Potem wsiadacie na
rower z kanapką w ręku, a to jest nawet gorsze niż tamto. Spieszycie się do pracy, nagle okazuje się, że na drodze jest wielki
korek, wtedy znajdujecie się w bardzo złej sytuacji, stajecie się tak zdenerwowani, że nie rozumiecie osoby, która jedzie przed
wami, powtarzacie: "Co jest z tym gościem, dlaczego nie może jechać szybciej?", a ten z przodu mówi to samo o następnym
kierowcy. Całe to szaleństwo nakręca się, wyścig szczurów trwa i jeśli spożywasz coś w takim pośpiechu i takiej nerwowej
atmosferze, wtedy powstaje bardzo niebezpieczny problem zwany rakiem krwi, który bardzo często spotyka się u młodych ludzi.
Ostatnim, lecz równie ważnym problemem są choroby serca. Kiedy przywiązujesz zbyt wiele uwagi do tych wszystkich
zewnętrznych rzeczy, rzeczy materialnych, rozwoju materialnego, twojego fizycznego rozwoju czy do nadmiernej komputeryzacji
swojego mózgu, wtedy zaniedbujesz uwagę konieczną dla twojego Ducha, który rezyduje w sercu i kiedy Duch się wycofuje kończy się to atakiem serca. Tylko prawostronne osoby mogą dostać ataku serca, nigdy osoba, która jest lewostronna.
Powiedziałam to pewnemu doktorowi, a on odpowiedział, co było zaskoczeniem, że w szpitalu psychiatrycznym nigdy nie
potrzeba elektrokardiogramu, po prostu nie jest on potrzebny. Pacjenci nigdy nie dostają ataku serca. Zadziwiające, chorzy
psychicznie nigdy nie dostają ataku serca. Osoba psychicznie chora w większym stopniu używa serca, swojej lewej strony,
swoich emocji, można by się spodziewać, że serce zachoruje, ale nie, to mózg choruje. Możecie to sobie wyobrazić? Osoba,
która używa swojego mózgu, choruje na serce. To jest równowaga, stworzona przez naturę, wewnątrz nas. Popatrzcie, w jak
mądry sposób natura prowadzi nas do centrum: nie popadajcie w skrajności, trzymajcie się centrum, trzymajcie się centrum i
kiedy jesteście całkowicie w centrum, to wtedy wasz rozwój jest bardzo szybki. Mamy więc prawą stronę, stronę przyszłości,
powodującą, że wszyscy mamy futurystyczny temperament.
Nie można go wyleczyć przez zwracanie uwagi: "No, a teraz nie myśl", nie możecie tak tego zrobić, po prostu nie możecie. Kiedy
ci rozkażę: "Lepiej przestań planować" to nie możesz tego zrobić, nic na to nie poradzisz. Musisz planować. I zobaczysz, że
wszystkie te plany zawiodły, bo nie zgadzały się z planem Boskim. Boskość ma jakieś plany i wy też macie jakieś plany, ale one
nigdy nie idą w parze, dlatego wasze plany zawodzą, jesteście sfrustrowani. Nie rozumiecie, jak to się stało. Żeby to zrozumieć,
musicie wiedzieć, że istnieje Boska Siła. Możecie to akceptować lub nie. Wszystkie te żywe procesy - miliony milionów kwiatów,
z których powstają owoce, nasienie, z którego powstaje drzewo, określone nasienie staje się określonym drzewem, wszystkie
dokonywane wybory, cały zorganizowany sposób oddziaływań chemicznych, sposób, w jaki chemia jest oparta na prawie
okresowości - wszystko co widzicie na świecie jest tak dobrze zorganizowane, musi być ktoś, kto to wszystko robi. Tak więc bez
wątpienia istnieje Boska Siła, która nas otacza. Tylko, że jeszcze jej nie poczuliśmy, to wszystko. Jeśli jej nie poczuliśmy, to nie
znaczy, że ona nie istnieje. Ona istnieje i działa. Widzimy z naszego własnego doświadczenia, że tak wiele rzeczy się dzieje. Po
prostu przyjmujemy to jako coś oczywistego, nie przejmujemy się tym. Widzicie, chociażby w ludzkim życiu, ma się urodzić
dziecko, najpierw płód jest utrzymywany w ciele.
Normalnie prawo medyczne mówi tak: wszystko co obce, jeśli znajdzie się w ciele, musi być natychmiast wyrzucone. Wszystkie
siły są mobilizowane, by wyrzucić to na zewnątrz. Ale co się okazuje, gdy płód rozwija się, cały ten system pracuje, aby go
odżywiać, troszczy się o niego, naprawdę się nim zajmuje. Z wielką starannością płód jest otaczany wodą, aby nic nie zakłócało
jego rozwoju, ciało opiekuje się nim na wszelkie sposoby, a kiedy płód jest gotowy, organizm wydala go na zewnątrz. Kto to
wszystko robi? Kto to robi? Musimy zadawać sobie czasem te pytania. Dlaczego staliśmy się istotami ludzkimi. Jaki był tego
cel? Jaki był cel? A jeśli nie otrzymamy odpowiedzi, to znaczy, że wciąż jesteśmy w drodze i musimy dotrzeć tam, gdzie
otrzymamy odpowiedź. Uczyniono nas istotami ludzkimi po to, abyśmy czuli Boską Siłę, abyśmy używali Boskiej Mocy i cieszyli
się Boskim stanem błogości. Ta Boska Siła jest Istotą Kolektywną, która daje nam kolektywność. Duch w naszym sercu jest
Istotą Kolektywną w nas, jest manifestacją Boskiej Siły, która przez nas przepływa i dlatego, gdy raz zostaniemy podłączeni do
źródła, zaczynamy stawać się tym, do czego nas stworzono. Tak jak maszyna, gdy zostaje podłączona do źródła prądu zyskuje
swoje znaczenie, ale - mimo że jest podłączona - nie jest świadoma elektryczności, Mojego głosu, niczego. Ale człowiek, gdy
zostaje podłączony do źródła, staje się świadomy i to jest to, co musicie zrozumieć. Kiedy zostaniecie zrealizowani, możecie
również innym unieść Kundalini, możecie dać Realizację innym. Ray sam dał ją tak wielu osobom. Zrobił to nawet w Riyadh.
Robił to w wszędzie dokądkolwiek poszedł. Jest taki jak wy, jest inżynierem, jest taki jak wy, był taki jak wy i będziecie
zaskoczeni tym, jak wiele wie o sobie i o innych. Ta całkowita zmiana miała miejsce, ponieważ gdy osiągacie swojego Ducha,
kiedy osiągacie to, co najwyższe, wszystkie te przyziemne rzeczy odpadają i stajecie się swoim własnym mistrzem. Nigdy więcej

zniewolenia nawykami ani niczym. To się tak pięknie wypracowuje. Ale każdy musi dać sobie szansę i wykazać się cierpliwością.
Najgorszą częścią tak zwanej inteligencji jest to, że możecie wszystko wyśmiać. Tak jest najprościej, wszystko wyśmiać, a
potem się tego pozbyć. W dawnych czasach, kiedy chcieli zmierzyć się z rzeczywistością, jak wtedy, kiedy pojawił się Chrystus,
nie wyśmiewali się z niego. Ale śmiali się z Niego w momencie ukrzyżowania, oni po prostu zaprzeczyli. Ale teraz nie jest to
właściwie problem, ten problem nie istnieje, ponieważ zaprzeczyć.... to wymaga więcej wysiłku, więc lepiej jest wyśmiać.
Głupota istnieje. Raz jeszcze mówię wam, że to głupota z czegoś się wyśmiewać, bo jesteście Duchem. Wy jesteście tymi, którzy
mają to otrzymać i jeśli wiecie jedynie, jak sobie stroić żarty, to proszę, idźcie się bawić. Przez całe życie będziecie tak robić,
przez całe wasze życia będziecie tak robić, jaki z tego pożytek? Jeśli nie otrzymacie swojej Realizacji to w obliczu sądu
zawiedliście, zawiedliście, bo to jest szansa, która jest wam dana. Można cię pocieszyć, można ci doradzić, można cię zbawić ale nikt nie sprawi, że zakosztujesz piękna swojego własnego istnienia, bo musisz zrobić to samodzielnie. Jeśli nie chcesz tego
zrobić, to w porządku, to całkowicie w porządku. Masz wolny wybór i zrobisz co zechcesz. Ale jeśli chcesz to zrobić, to przestań
chodzić od jednego guru do drugiego, bo sam musisz wiedzieć, czego potrzebujesz. To poważna sprawa, to powinno nastąpić.
Dopóki człowiek nie posunie się dalej w ewolucji, żaden z problemów tego świata nie zostanie rozwiązany, żaden, zrozumcie to.
Cokolwiek oni stworzyli poprzez myślenie - powiedzmy, że stworzyli demokrację, że stworzyli komunizm, to czy tamto. Cały ten
nonsens nie ma w ogóle żadnego znaczenia w rzeczywistości, żadnego. Ponieważ, na przykład możesz powiedzieć: jestem
bardzo bogaty, więc jestem kapitalistą.
Ale nie mogę żyć, nie dzieląc się z innymi, więc jestem komunistą. Jestem w pełni kapitalistą i komunistą. Wszystko istnieje
wewnątrz Mnie, a te idee, że jednych ludzi uważa się a za demokratów, innych za coś innego, są całkowicie sztuczne. Ponieważ
tak długo, jak długo są oni przywiązani do swojego egoizmu, do tych wszystkich rzeczy, nie będą w stanie nic dobrego z tego
zrobić. Teraz następuje odwiązanie, bo stajecie się jednością z Duchem, który nie jest przywiązany, który daje wam to światło, to
odwiązanie, z perspektywy którego wszystko jest przedstawieniem. I bardzo dobrze to wypracowujecie. Stajecie się tak
dynamiczni, tak dynamiczni, że zdumiewa was wasz dynamizm. Pomijając to wszystko powinniśmy zrozumieć, że jeżeli istnieje
Moc, która jest Wszechobecną Mocą, to Ona myśli, organizuje i opiekuje się wami. Tak wiele rzeczy przydarzyło się sahaja
yoginom, że bylibyście zdumieni, gdybym wam o tym opowiedziała. Działy się zdumiewające rzeczy. Ale Krishna powiedział
bardzo jasno: "yogakshema vahamyaham", co oznacza: "Kiedy otrzymacie yogę, ona przyniesie wam pomyślność". Powiedział,
że najpierw musi być Yoga, musi nastąpić zjednoczenie, dopiero ono przyniesie pomyślność. Widziałam ludzi, którzy chodzili do
tak zwanych guru i tym podobnych, ludzi chorych, o bladych twarzach, całkowicie wykończonych, bezużytecznych, całkowicie
nieszczęśliwych ludzi. Jak tacy ludzie mogą być w yodze? Nie tylko fizycznie, ale także mentalnie są całkowicie spokojni, są
pełni współczucia i miłości. I to współczucie, które nic nie mówi, ale po prostu płynie, ono płynie, ono promieniuje - możecie dać
swoje współczucie nawet kwiatom. Gdy kwiaty umierają, możecie im to dać, a jeszcze przez jakiś czas pożyją.
Jeśli, powiedzmy, drzewa umierają, jeśli im to dacie, to będą się dalej rozwijać. Jeśli dacie to zwierzętom, one zmienią się,
ponieważ po raz pierwszy, odkąd tylko dostaliście tą siłę, oddajecie coś z powrotem naturze. Bo jak dotąd zawsze tylko braliście.
A teraz po raz pierwszy zaczynacie jej coś dawać. Ponieważ współczucie po prosu płynie, ono niczego nie bierze, po prostu
płynie do innych i właśnie to powinno się wam przydarzyć. Nie zadowalajcie się tym, co tanie, co pozbawione sensu, czymś, co
jest swojego rodzaju naśladownictwem lub masowymi pomysłami. Ja mówię o kolektywności, w której każdy pojedynczy
człowiek jest świadomy. To nie jest aktywność na skalę masową, to jest kolektywność. Niech was Bóg błogosławi. Mam
nadzieje, że dziś wielu z was otrzyma Realizację i stanie się jednym ze swoim Duchem i poczuje swoją kolektywność. To tylko
Moja nadzieja. Brighton to miejsce, które cenię szczególnie. Zawsze mówiłam, że Anglia to Serce Wszechświata. To bardzo
ważne, że to jest serce, bez wątpienia, dlatego właśnie Blake powiedział, że stanie się ona Jerozolimą. Jest wiele prawdy w tym,
co powiedział. Wiele rzeczy, które powiedział o Sahaja Yodze są całkowitą prawdą. Ale to serce jest ospałe. Ono śpi, to smutne.
Tak jak mówię, że Europa jest wątrobą i ona pije, czy możecie sobie wyobrazić, jaki będzie stan rzeczy, nawet gorzej, jeżeli
wszystko obróci się przeciwko swojej własnej istocie? A istotą Anglii jest to, że jest ona sercem. To oznacza, że ono wyraża, że
ono rozprzestrzenia.
Cokolwiek dzieje się w Anglii, jest traktowane poważnie. Przypuśćmy, że wszyscy stajecie się głupimi ludźmi - wtedy cały świat
taki się stanie. Odpowiedzialność, jaka na was spoczywa, jest tak wielka, a wy nie zdajecie sobie z niej sprawy. To, co robimy,
jest bardzo ważną rzeczą. W tym kraju wygląda to bardzo mizernie, bo jest bardzo mało ludzi, którzy naprawdę przyszli do

Sahaja Yogi i zostali. Myślę, że jest zaledwie garstka ludzi tego pokroju. Są małe dzieci, wielu jeszcze przyjdzie, za powiedzmy 10
lat. Jestem pewna, że to będą bardzo wartościowi ludzie. Poszukiwacze, którzy już tu są, to trochę nerwowi ludzie, ponieważ
chcą się uczyć od Amerykanów i Europejczyków. Nie ma czego się od nich uczyć. To wy macie rozpowszechniać, wy macie
nieść przesłanie. Wiem, że to jest bardzo ważny kraj i tak jakoś się stało, że mój mąż dostał posadę w Anglii. Jesteśmy tu od 8
lat, czy możecie w to uwierzyć? Będę tu może jeszcze co najwyżej przez cztery kolejne lata. Więc mam nadzieje, że coś się
stanie i że w tym Brighton, które jest bardzo dobrym miejscem, wielu ludzi dostanie Realizację i pomoże w wyzwoleniu istot
ludzkich. Dziękuje Wam bardzo. Niech Bóg was błogosławi. Jeśli macie pytania, musicie je zadać. Z całą szczerością muszę
wam powiedzieć, że jestem waszą Matką i nigdy nie czułam się obrażona tym, że ktoś zadaje Mi pytanie. To bardzo ważne,
ponieważ właściwie Ja nie mam żadnych pytań, wy musicie mnie pytać, Ja nie mam zupełnie żadnych pytań.
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Jestem pewna, że Phil wytłumaczył wam mechanizm naszej ewolucji.
Jak widzicie, są różne centra na różnych poziomach ciała i wszystkie te centra oznaczają różne etapy naszej ewolucji.
Centra nie są widoczne, są to centra subtelne, umieszczone w rdzeniu przedłużonym, czyli w rdzeniu kręgowym, a także w
mózgu.
Jak wam wczoraj powiedziałam Bóg stworzył nas w jakimś celu i cała rzecz została wykonana bardzo pięknie, z wielkim
współczuciem, troską, bardzo delikatnie. Wszystkie te centra symbolizują w nas pewien wzrost, który przejawiał się stopniowo.
Ale na etapie ludzkim, jesteśmy wciąż w fazie przejściowej, ponieważ nie znamy znaczenia naszego życia. Sens naszego życia
poznamy dopiero wtedy, gdy zostaniemy połączeni z tą siłą, która nas stworzyła, siłą, która nas ewoluowała, siłą, która pragnęła,
abyśmy zostali stworzeni, która uruchomiła proces tworzenia nas, która nas ewoluowała. Te trzy moce są przedstawione jako te
trzy linie. Lewa strona, jest siłą pragnienia, która zajmuje się przeszłością, podświadomością oraz kolektywną
podświadomością, natomiast druga siła, znajduje się po prawej stronie, i zajmuje się działaniem, aktywowaniem, tworzeniem aż
do etapu, kiedy życie zaczęło się formować.
Wtedy to pojawia się atom węgla. Atom węgla jest bardzo ważnym, kluczowym pierwiastkiem, jaki został stworzony. Miał
bowiem cztery wartościowości, które mógł oddawać i przyjmować. To zaś zadziałało jak szczególny katalizator, możemy
powiedzieć, który zapoczątkował tworzenie życia. Tak więc powstało życie, ale po stworzeniu tych organizmów
jednokomórkowych, musieliśmy jeszcze stać się ludźmi. Krzesła nie rosną, ta sala też nie urośnie, nic, co jest martwe nie
urośnie. Ale wszystko to, co żyje, rośnie i ewoluuje. Istotami ludzkimi staliśmy się na etapie, gdy rozwinęło się to centrum w
okolicy szyi. Gdy wyprostowaliśmy naszą szyję, kiedy zwierzęta uniosły głowę w górę. Zaczął się w nich rozwijać nowy
mechanizm, poprzez który nastąpiło skrzyżowanie i to skrzyżowanie energii utworzyło te dwa worki nazywane ego i superego.
Ponieważ nie było tam ujścia. Zwierzęta mają obie stopy i obie ręce na ziemi, której [energia] przechodzi od tylnych łap przez
przednie łapy. Ale w człowieku, gdy uniósł głowę, rozwinął się nowy mechanizm, poprzez który stworzył ego. Gdy pracował, gdy
podejmował działanie, działanie poprzez umysłowe i fizyczne zdolności, rozwinął mechanizm nazywany ego.
W rzeczywistości ego jest kompletnym mitem. Ponieważ tak naprawdę, my nie robimy nic. Jak powiedziałam, wykonujemy tylko
martwą pracę. Nie potrafimy wykonać nawet jednej żywej pracy. Nie potrafimy wykonać żadnej żywej pracy. A więc ego, które
jest w nas, to po prostu mit, że to my coś wykonujemy. Zatem mit ten unosi się i superego u zwierząt zostaje zepchnięte do tyłu,
a kiedy oba połączą się na czubku waszej głowy, mniej więcej w wieku dwunastu lat, następuje zwapnienie i stajecie się sobą,
stajecie się całkowicie niezależni. Rozwija się "ja". To oznacza, że stajecie się jak jajko.
Teraz jesteście odrębną jednostką, wolną istotą, która może wypracować lewą i prawą stronę, które są jak pedał hamulca i gazu
w samochodzie, i nauczyć się jak ich używać, aby uzyskać równowagę wewnątrz siebie. Przez popełnianie błędów, przez
eksperymentowanie, rozwijacie swoją mądrość w centrum. Czasem istoty ludzkie wchodzą w skrajności, tak jak mówiłam wam
wczoraj, jak ekstremalnie przechodzą na prawą stronę oraz jakie choroby i jakie problemy stwarzają. To samo mówiłam wam
dzień wcześniej, że gdy przechodzicie na lewą stronę, rozwijacie swoje problemy strony emocjonalnej i nawet choroba, taka jak
rak, przychodzi do was z powodu skrajności po lewej stronie.
W centrum natomiast zachodzi proces ewolucyjny, to jest siła ewolucji, siła waszej egzystencji. Na przykład, węgiel ma cztery
wartościowości, co oznacza, że węgiel ma cztery wartości. Istoty ludzkie mają dziesięć wartości, które przedstawiono w Biblii
jako Dziesięć Przykazań. Istnieją one dla wsparcie istot ludzkich. W czasie, kiedy Mojżesz był na ziemi, było za wcześnie, aby
mówić o Samorealizacji, o Duchu. Tak jak rosło drzewo, drzewo życia, on mówił o drzewie życia, drzewie ognia, mówił o

Kundalini.
Ale więcej mówił o podtrzymywaniu, o podtrzymaniu równowagi, podtrzymaniu istnienia. Bardziej na to zwracał uwagę,
ponieważ to był czas, kiedy ludzie mieli nauczyć się, jak być w równowadze. Nie mówił o chrzcie. Na przykład Żydzi nie uznają
chrztu. Ale mówił, że ktoś przybędzie, Mesjasz i on da wam Ducha. On da wam Realizację. Ale Żydzi, jak wiecie, odrzucili
Chrystusa, oni w Niego nie uwierzyli i dlatego właśnie Chrystus został ukrzyżowany.
Przyjście Chrystusa na tę ziemię jest bardzo, bardzo ważne. Pomijając przyjścia innych, opowiem wam najpierw o Chrystusie, o
tym, jak On jest ważny i jaką ważną rolę odgrywa w istotach ludzkich. Ludzie tylko mówią o Chrystusie – Chrystus, Chrystus.
Powinniśmy iść do kościoła, mówić Chrystus, Jezus Chrystus jest jedynym, którego znam. Tak wiele plakatów mówi, że Jezus
Chrystus jest w was, Jezus Chrystus nadchodzi, Jezus Chrystus jest tutaj. Ale gdzie? Gdzie On jest? Gdzie wewnątrz nas
rezyduje? On rezyduje w centrum, które jest szóstym centrum nazywanym Agnya. To centrum jest umiejscowione pomiędzy
przysadką a szyszynką. To jest bardzo subtelne centrum i posiada dwa podsploty. On się tam inkarnuje jako ucieleśnienie
niewinności. Dlatego właśnie jest tak potężnym bóstwem, które się inkarnuje i osiada w tym obszarze. Jego przyjście na ziemię
było bardzo ważne, ponieważ ego i superego krzyżowały się, i nie było miejsca by przeszła Kundalini. To właśnie jest krzyż, na
którym On został ukrzyżowany.
A gdy przybył na ziemię, to już cztery tysiące lat wcześniej, Shri Krishna opisał, że boskiej siły nie da się zniszczyć. Ducha nie da
się zniszczyć, nie można go spalić, nie można go zniszczyć. To dlatego Chrystus musiał przybyć na ziemię, aby dowieść tej
prawdy. On był tym, który był "AUM" tym, który był Pierwotnym dźwiękiem i dlatego potrafił chodzić po powierzchni wody. Tylko
dźwięk może przemieszczać się po powierzchni wody, ponieważ nie ma grawitacji, aby opaść. Stworzenie Jezusa Chrystusa w
niebiosach było czymś szczególnym. Jest to opisane w wielu księgach – księgach hinduskich, pismach świętych, On jest
opisany jako Mahavishnu. Oczywiście ludzie, którzy nazywają się chrześcijanami otrzymali swoje chrześcijaństwo z rozmaitych
źródeł i zinterpretowali je w sposób, w jaki chcieli.
Na przykład, biblijny święty Paweł nie jest Duszą Zrealizowaną, on nie miał nic wspólnego z Chrystusem. Nic. Nigdy nie spotkał
Chrystusa, nie miał nic wspólnego. Po prostu pojawił się, zabijał chrześcijan. On był pół Żydem i pół Grekiem, i przekupywał ludzi,
aby dostać rzymską wizę lub coś w tym rodzaju. On był tam jako rzymski żołnierz. I zabijał ludzi, zabijał chrześcijan. I nagle
mówi, że zobaczył światło, on – samozwaniec. I nie wiem dlaczego on jest w Biblii, nie powinno go tam być. On jest postacią,
która bardzo wprowadza w błąd i to wprowadzenie w błąd działa dzisiaj przeciwko, przeciwko Chrystusowi. Właściwie, mam
takie odczucie, że zawsze, kiedy tak wielki człowiek przychodzi na ziemię, i rozpoczyna się Jego praca, jakieś negatywne siły
stają się bardzo subtelne i pojawiają się pod pozorem pomocy, a faktycznie są przeciwko Bogu. Później dowiodę tego, dlaczego
tak mówię.
Ale Jezus Chrystus we własnej osobie przybył na ziemię, ponieważ mieliśmy problem – tym problemem było ego. Problem
polegał na tym, że jakąkolwiek pracę wykonywaliśmy, jakiekolwiek złe rzeczy robiliśmy, stworzyliśmy instytucję grzechu,
staliśmy się grzesznikami, osobami, które miały grzeszną osobowość. A On przybył na ziemię, aby wchłonąć wszystkie nasze
grzechy. To wszystko jest obiecane w starożytnych świętych pismach, że taka postać nadejdzie, a kiedy On przybędzie, zostanie
On obudzony przez Kundalini i jeśli zostanie obudzony w Kundalini, wtedy wchłonie wasze grzechy. A więc nie będzie karmy, nie
będzie grzechu, w ogóle. Zatem On przybył na ziemię, aby wchłonąć nasze grzechy, aby zabrać nasze grzechy, umarł za nasze
grzechy, wszyscy to mówimy.
Dlaczego więc wciąż macie tę ideę grzechu? Dlaczego chodzicie i spowiadacie się z waszych grzechów? Przecież, jeśli Chrystus
tam jest i jeśli On jest obudzony, na pewno wchłonie nasze grzechy.
A drugą koncepcją, jaką ludzie mają jest to, że musimy cierpieć. To był pomysł, który pochodził od Żydów, że musimy cierpieć,
wszyscy musimy cierpieć. To musi pochodzić z czasów, kiedy żył Mojżesz. Upłynęło jednak tysiące lat, od kiedy żył Mojżesz i to
było obiecane, że przyjdzie ktoś, kto odcierpi za was raz na zawsze. I zabierze wszystkie wasze cierpienia. Tak wspaniałą
postacią był Chrystus. Przybył na ziemię, przeszedł przez wszystkie cierpienia, a mimo to nawet chrześcijanie nadal powtarzają,
że musimy cierpieć. Dlaczego? Czyż On nie cierpiał za was wystarczająco? Czy zamierzacie cierpieć trochę bardziej niż On?

Dlaczego musicie cierpieć? Jedynym, co musi się wydarzyć, to obudzenie Chrystusa w was. Jeśli Chrystus zostanie obudzony
wewnątrz was, będziecie zdumieni, że wszystkie tak zwane cierpienia znikną, tak po prostu.
Nie ma już więcej żadnych cierpień. Widzieliśmy pacjentów chorych na raka, którzy bardzo cierpieli, którym lekarze powiedzieli,
że umrą w przeciągu dwóch tygodni. To fakt. Teraz, jeśli ich Kundalini jest obudzona, ich rak znika, cały ich ból znika, znika cała
ich męczarnia i czują się bardzo lekko, czują, że stali się świadomi na poziomie kolektywnym, że są uratowani. Oni wszyscy
wiedzą, że są uratowani. Kiedy to się dzieje, wtedy natychmiast odczuwa się lekkość całego umysłu, lekkość ciała, lekkość
waszego istnienia i czujecie się tak lekko, jakbyście unosili się w radości Boga. I to jest właśnie to, co było obiecane i czego
powinniśmy oczekiwać.
A my powróciliśmy do tego samego co było tysiące lat temu, nie rozumiejąc, że jeśli to był rozwój, jeśli to był żywy proces, to
żywy proces zawsze transformuje kolejno, etapami. Tak jak w przypadku ziarenka, ziarenko wypuszcza korzeń, następnie korzeń
wypuszcza pędy, a pęd wypuszcza inne części, jedną po drugiej, aż stanie się rozkwitającym kwiatem, kwitnącym drzewem, a
następnie drzewo rodzi owoce. A potem te owoce spadają. Tak samo, jeśli życie ma rozwijać się poprzez proces ewolucyjny,
muszą tam być etapy, przez które musimy przechodzić. To nie jest tak, że za każdym razem, gdy ktoś przychodzi, rozpoczyna
nową religię. Jak tak może być? Chrystus powiedział: "Ci, którzy nie są przeciwko Mnie, są ze Mną". A kim są ci ludzie, którzy są z
Nim? Powiedział bardzo jasno. Nawet Mahomet akceptował Chrystusa, jako bardzo wielką duszę i powiedział, że musicie
czekać na Dzień Zmartwychwstania. Ale kto mówi o Dniu Zmartwychwstania? Wśród muzułmanów nikt o tym nie mówi, mówią
tylko o dniu Sądu Ostatecznego. Nie wiem, dlaczego istoty ludzkie są tak żądne, aby zmierzać ku dniu Sądu Ostatecznego, a nie
ku zmartwychwstaniu. Jesteśmy tu, aby zmartwychwstać i zostać odkupionym, i tym właśnie jest Sahaja Yoga. Sahaja Yoga nie
tylko wam doradza, mówi wam o tym, ona daje wam odkupienie i ulgę, ulgę od grzechów i trosk życia. Tym właśnie jest Sahaja
Yoga.
Są inne bóstwa, które znajdują się w innych centrach, o których możecie przeczytać w książce, podano to bardzo jasno. Ale
ludzie są tym wstrząśnięci, kiedy mówię im, że te bóstwa są umiejscowione tutaj, tam i tam. Na przykład, kiedy mówię do
Indusów, to oni myślą, że głoszę o Chrystusie, że popieram Chrystusa, że ze wszystkich robię chrześcijan, tak zaczynali na Mnie
patrzeć. A kiedy mówię wam o Shri Krishnie, powiecie Mi to samo, ponieważ istoty ludzkie mają nawyk zrzeszania się w grupy.
Zatem jeśli podążacie za Chrystusem, to nie potraficie zobaczyć nic poza tym, widzicie, po prostu zamykacie się w ten sposób. A
nie dostrzegacie nawet, co ten Kościół Chrześcijański dla was zrobił. Sama urodziłam się w Kościele Chrześcijańskim i wiem, że
nie zrobił zupełnie nic. Tak samo w przypadku Indusów – co ich świątynie dla kogokolwiek zrobiły? Weźmy muzułmanów – co
one zrobiły dla muzułmanów? Nic. Prócz budowania wielkich, wielkich, ogromnych meczetów i kościołów oraz świątyń;
powiedziano mi, że połowa Anglii należy do kościoła. Jak oni zamierzają rozpoznać Chrystusa? Czy kiedy Chrystus przybędzie,
rozpoznacie Go? Jak to zrobicie? Jaki jest sposób? Jest wielu, którzy mówią: "Modlimy się do Boga mówiąc Boże daj nam teraz
jakąś pracę", używamy Boga dla kogokolwiek. Bóg nie jest na wasze zawołanie. Musicie być połączeni z Bogiem. Musicie być
jednością z Nim. W przeciwnym razie zostaniecie aresztowani. Przecież bez znajomości nie możecie zbliżyć się do nikogo, kto
ma władzę, jak możecie zbliżyć się do Tego, który jest Władzą wszelkiej Władzy nie mając znajomości ani nie znając reguł
postępowania? Więc wszyscy ci ludzie, którzy jakoby reprezentowali Chrystusa, reprezentowali Shri Krishnę, reprezentowali Shri
Ramę, wszyscy oni po prostu kłamią, muszę to powiedzieć, nic takiego nie robią. Oni nie mają z Nimi nic wspólnego. Żaden z
nich tak naprawdę nie robi tego, co należy.
Przeciwnie, jeśli do nich pójdziecie i powiecie, że to jest czas sądu i czas, kiedy muszą zaakceptować, że mają być zbawieni, to
jest najważniejsza sprawa, iż macie być zbawieni, a jeśli nie jesteście zbawieni, to wtedy wszystkie te rzeczy są całkowicie
bezużyteczne dla istot ludzkich. Musi nastąpić wyzwolenie istot ludzkich – jeśli tego nie da się zrobić, to odrzućcie wszystkie te
nonsensowne koncepcje, dogmaty i walki, podnieście się, a sami zobaczcie, jaka jest rzeczywistość. Ale oni tego nie zrobią,
ponieważ egzystują dzięki naszej niewiedzy. Istnieją, ponieważ jesteśmy tego nieświadomi. Ta siła istnieje w was, ten Duch
istnieje w was, nie musicie chodzić do tych miejsc, gdzie nie mówi się w ogóle o Duchu, nie mówi się o Samorealizacji. W każdej
religii mówi się, że musicie otrzymać Samorealizację, macie być ponownie narodzeni, musicie być ponownie narodzeni. W
Ameryce spotkałam tak wielu ludzi, a oni powiedzieli Mi: "Matko, narodziłem się powtórnie". Zapytałam, w jaki sposób?
"Należymy do organizacji powtórnie narodzonych". Powiedziałam: "Cała organizacja powtórnie narodzonych, czy jak?" I oni
wierzą w tak mityczne rzeczy, że są powtórnie narodzeni. Zapytałam: "Co świadczy o powtórnym narodzeniu? Jak można

rozpoznać powtórnie narodzonego? Każdy może wstać i powiedzieć – jestem powtórnie narodzony". Czy uwierzycie takiej
osobie? Niektórzy ludzie są tak prości, że cokolwiek im ktoś powie, oni po prostu uwierzą, ale to nie tak. Powtórnie narodzony
musi być osobą świadomą kolektywnie. Powtórnie narodzony powinien dać wam siłę waszego Ducha, a gdy wy ponownie się
narodzicie, powinniście móc zrobić to dla innych.
Tak jak powiedział Blake: "Ludzie Boga zostaną Prorokami, a ci Prorocy będą mieli moce czynienia Prorokami innych". On to
powiedział tak jasno wam, Anglikom, ale myślę, że nie darzycie go zbytnią sympatią, ponieważ spotkałam bardzo niewielu ludzi,
którzy rzeczywiście doceniają Blake’a, a niektórzy powiedzieli, że on jest szalony. Niewątpliwie, pośród wszystkich obłąkanych
ludzi, osoba przy zdrowych zmysłach także może wydać się obłąkana. Ale on powiedział to tak jasno i właśnie w tym kraju ten
wspaniały człowiek miał się narodzić i mówić o Jeruzalem, to niezwykłe. Bo nie dopuszczacie myśli, że w Anglii, gdzie ludzie po
prostu akceptują dominowanie innych krajów i wykorzystywanie swojej potęgi, aby dominować innych – mogłoby zostać
ustanowione Jeruzalem. Ale to co powiedział, dotyczyło czasów, kiedy te fałszywe idee odpadają, kiedy ludzie nie myślą o
dominacji, nie myślą o materializmie, mają dosyć tego wszystkiego i oni dziś poszukują. A kim są ci poszukiwacze? Ci
poszukiwacze to ludzie Boga. Więc rozpoznajcie siebie. Przede wszystkim, musicie rozpoznać siebie, zanim rozpoznacie innych,
że jesteście poszukiwaczami i że jesteście ludźmi Boga. Musicie znaleźć Boga, bo nie uszczęśliwią was, te nonsensowne
alternatywy, które ludzie wam dają.
Kiedyś powiedziałam, że są tacy ludzie, którzy po prostu skaczą, tańczą – czy to jest sposób na stanie się powtórnie
narodzonym? To absurd. Jak możecie? Jak możecie wierzyć, że taka absurdalna rzecz, którą przecież i tak możecie robić... Jeśli
chcecie podskoczyć, to co w tym trudnego, podnosicie nogę i podskakujecie. Co w tym wielkiego? Czy to skakanie, krzyki i
wrzaski, i mówienie nonsensów, jest tym, co zamierzacie osiągnąć? Przeciwnie, zamierzacie osiągnąć coś, co sprawi, że wasza
świadomość będzie znacznie czujniejsza, że świadomość będzie świadoma kolektywnie. W swojej świadomości, powinniście
być zdolni do odczuwania innych. Powinniście móc czuć siebie, swoje własne istnienie. I to właśnie jest ważne. A te inne metody
wywierają na ludziach wrażenie. Nie wiem dlaczego ten cyrk robi na nich wrażenie. Jeśli powiedzmy, dziesięć osób tańczy na
ulicach, na ulicy Oxford, ubranych w dhoti, śpiewających "Hare Rama Hare Krishna", to mówi się o nich: "Och, jacy to pobożni i
święci ludzie". Oni nie mają ogłaszać tego na ulicach, na ulicy Oxford czy innej ulicy, nosić te śmieszne stroje i śmiesznie
tańczyć, czy to jest droga, którą podążacie do Boga? Użyjcie rozumu. Jesteście jednymi z najbardziej rozumnych ludzi na
świecie. Użyjcie waszych mózgów i dowiedzcie się, czy tym sposobem to osiągniecie? Coś musi się wydarzyć wewnątrz was i to
dzieje się właśnie teraz, dziś jest ten czas, kiedy macie to otrzymać.
Jestem taka szczęśliwa widząc, że tylu ludzi dzisiaj przybyło i że tak pragną dostać Samorealizację. Po Samorealizacji, kiedy
następuje ten wzrost, kiedy Kundalini unosi się i zaczynacie czuć chłodny powiew wychodzący stąd, ludzie mogą powiedzieć:
"Co to za chłodny powiew?" To jest chłodny powiew Ducha Świętego. On jest wszędzie, wszechprzenikający. Czujecie go
wszędzie – niektórzy zaczynają spoglądać w stronę okna, czy to nie wieje z okna, czy aby okno nie jest otwarte. To jest właśnie
to. Dla niektórych osób to absolutnie jasne. A więc kiedy zaczynacie to czuć, musicie tego używać. Musicie to ustabilizować.
Dopiero gdy zaczniecie tego używać, poznacie, jaką to ma wartość. Jeśli tego nie użyliście, to jak poznacie co to takiego? To jest
manifestowanie się Ducha i powinniście dowiedzieć się, czy to jest prawda czy nie, poprzez używanie tego.
Jeżeli dam wam sto rupii, które są indyjskimi pieniędzmi, to nie wiecie czym rupie są. Musicie ich użyć na targu i dopiero wtedy
poznacie ich wartość. Tak samo, kiedy mówię, że Realizacja ma miejsce wyłącznie dzięki jedynej metodzie, którą jest obudzenie
Kundalini w was, tak jak zarodek w ziarnku kiełkuje tylko w jeden sposób, nie ma 10 sposobów na wykiełkowanie nasionka.
Nasionko ma zarodek, który musi wykiełkować, po czym tworzy drzewo, które widzicie. Niezależnie od rodzaju drzew czy
czegokolwiek, jedynym sposobem jest wykiełkowanie z zarodka, tak samo gdy ma nastąpić wasze urzeczywistnienie, Kundalini,
która jest umiejscowiona w kości krzyżowej, musi się unieść. A kiedy Ona się unosi i przenika obszar ciemiączka, wtedy
rzeczywiście otrzymujecie swój prawdziwy chrzest. Nie sztuczny. Nie możecie udzielić sztucznego chrztu. Blake naprawdę
powiedział: "Ksiądz złożył klątwę na mojej głowie". To prawda, bo on nie miał prawa dotykać jego głowy. On nie jest Duszą
Zrealizowaną. Ksiądz nie jest Duszą Zrealizowaną, to samozwańcy. Nie można stać się duchownym na uczelni teologicznej ani
czymkolwiek innym, stworzonym przez człowieka, to wszystko jest sztuczne. Wszystko, co jest dziełem człowieka jest sztuczne,
czyż nie? Cokolwiek jest dziełem Boga, jest prawdziwe i Bóg stworzył to, co jest wewnątrz was.

Ale po Realizacji, kiedy jesteście ustabilizowani, sami posiadacie najwyższe moce, możecie zrobić tak wiele rzeczy, że aż
jesteście zdumieni swoimi własnymi mocami. Sami jesteście sobą zaskoczeni, że jesteście tak wspaniali, tak piękni, tak
cudowni i tak pełni błogości – stajecie się jakby magnesem dla innych. Ludzie są wami zaskoczeni, wszystkie wasze priorytety
się zmieniają, wszystkie wasze nawyki odpadają, wszystkie bezsensowne rzeczy, które tak was zaprzątały, po prostu odpadają.
A przez to wszystkie te centra są oświecone. I każde centrum niesie ze sobą błogosławieństwo. Na przykład Nabhi, które jest w
tym centrum tutaj w okolicy pępka, ma błogosławieństwo, o którym Krishna powiedział: "Yogakshemam Vahaamyaham" – że
kiedy otrzymujecie yogę, pierwszą yogę - On nie powiedział Kshema Yoga że kiedy otrzymujecie zjednoczenie, otrzymujecie
dobrobyt. Dobrobyt jest waszym osiągnięciem. Nie chodzi o to, że stajecie się bardzo bogaci jak Ford, to ekstremum, to jest bez
sensu, to przyprawia o ból głowy. Ale stajecie się usatysfakcjonowaną osobą. Jesteście pod opieką, Bóg się wami opiekuje. Nie
wierzymy w takiego Boga, jakim On naprawdę jest. On jest Bogiem Wszechmogącym. On jest Bogiem ze wszystkimi mocami, a
Jego moc czyni wszystkie te cudowne rzeczy, które widzimy, żywe rzeczy. W każdej sekundzie rozkwitają miliardy, miliardy
kwiatów i nie wyobrażacie sobie nawet, do jakiego stopnia to jest potężne. A kiedy czujecie tę siłę w swoim zasięgu, możecie nią
kierować, używać jej. I zyskać przez to chwałę.
Sahaja Yoga jest tutaj, aby wszystkie religie świata spleść w jedną nić, aby zintegrować je wszystkie i zintegrować wszystkie
wielkie inkarnacje świata – w jedną. Ponieważ one są wewnątrz nas, one nie są odseparowane, one są wszystkie razem, są
jedną rodziną, jedynie my przychodzimy na różnych poziomach naszej ewolucji. I źle je oceniliśmy, źle zrozumieliśmy i
walczymy. Tak jak mówiłam wiele razy, że z drzew zrywamy piękne kwiaty, które są ukształtowane, odżywione, i rozwinięte przez
sok z drzewa. Po czym walczymy o te kwiaty, które są martwe, brzydkie "ten jest mój, tamten jest mój". I to właśnie jest bardzo
ważne, aby zrozumieć, że Bóg stworzył ten świat nie po to, aby nienawidzić siebie nawzajem, nie po to was stworzył, abyście się
nawzajem nienawidzili, ale abyście wiedzieli, jak bezgraniczna jest Jego miłość, jak wieczne jest Jego miłosierdzie, jak On jest
wielki i z jaką troską was stworzył. Będziecie zdumieni, że kiedy otrzymacie waszą Realizację, zobaczycie swoją wewnętrzną
stronę: jak ona działa, jak się przejawia, jak sygnalizuje – możecie to stwierdzić. Pytając daną osobę odkryjecie, że ten palec jest
gorący – jesteście Duszą Zrealizowaną i pytacie tę osobę: "Co z twoim ojcem?" "Nie mam teraz z moim ojcem nic wspólnego,
widzisz, jestem na niego bardzo zły, to, tamto". Ten palec pali, to jest palec ojca. Powinniście powiedzieć: "Musisz wybaczyć
swojemu ojcu. Dopóty, dopóki nie wybaczysz swojemu ojcu, Kundalini się nie uniesie". Ona zarejestrowała wszystko na twój
temat. Nie masz żadnej korzyści, ze złoszczenia się na swojego ojca, po prostu wybacz. Wtedy Kundalini się uniesie.
Mówimy "Ojcze Nasz". Dlaczego? Po co? Czym jest "Ojcze Nasz?" – Jest mantrą. Jest recytowana na to centrum. Jeśli nie
powiecie "Ojcze Nasz", gdy wasza czakra jest zablokowana, nie możecie sprawić, aby Kundalini się uniosła. Najbardziej
zaskakujące jest to, jak jesteśmy stworzeni wszyscy razem i to, że jesteśmy nieodłączną częścią całości. To bardzo
zaskakujące, jak to na nas działa i jak nas przekonuje, że to, co robimy jest właściwym sposobem bycia. To nie jest tak, jak w
innych tak zwanych Bożych instytucjach, gdzie płacicie za członkostwo i na tym się kończy. Albo wielbicie swojego guru. Wasz
guru jest wielki i to, i tamto, bzdura – to nie tak. To wy macie się stać. To wy musicie wiedzieć. To wasza własna moc. I to
właśnie trzeba zrozumieć. Oczywiście, nie możecie płacić za wszystkie te nonsensowne rzeczy, to znaczy, po prostu nie
rozumiem, jak możecie opłacać tych bezużytecznych ludzi. Kiedy za Boga nie można zapłacić, dlaczego mielibyście płacić tym
okropnym ludziom za cokolwiek? Nie ma potrzeby płacić, ale to robicie, płacicie im. Myślicie, że kupujecie swojego guru – każdy
guru, akceptujący coś takiego, kupowany, to nie jest guru, ale pasożyt, on jest zwykłym pasożytem, niczym innym tylko
pasożytem. Teraz pojawiło się wiele pasożytów. Ponieważ jesteście tacy prości. Jesteście naiwni w takim sensie, że nie
rozumiecie, iż osoba, która należy do Boga, wyłącznie daje. Nie może brać. Nie potrafi niczego przyjąć. A nawet, jeśli wy dacie
jedną rzecz, ona da wam w zamian dziesięć rzeczy w nagrodę za to, a więc nie potrafi brać. I to właśnie jest tak proste do
zrozumienia. Wszystko jest niezwykle proste, ale ludzkie istoty stały się dość skomplikowane i te komplikacje zdecydowanie
stanowią problem dla obudzenia Kundalini, niewątpliwie. Ale nic nie szkodzi. Jakiekolwiek mogłyby być komplikacje, my znamy
teraz wszystkie triki. Wszystkie permutacje i kombinacje, i jestem pewna, że będziemy w stanie to wypracować.
Bardzo dziękuję. Chciałabym, abyście zadali mi jakieś pytania zanim przejdziemy dalej.
Niech Bóg błogosławi was wszystkich.
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Shri Adi Guru Puja, "Ustanowienie Zasady guru". Nightingale Lane, Londyn (UK), 4 Luglio 1982.
Kto będzie tłumaczył? Może weźmiesz jeden z tych, Gregoire?
Matko, to jest mikrofon z systemu nagłaśniania – oni nie będą Ciebie słyszeć. Ten służy do nagrywania na taśmę.
W takim razie, jak oni będą to słyszeć?... Tak. W takim razie – jak będziesz tłumaczył?
Po francusku
Ale głośno. Zastanawiam się, a może wstań i zobacz tam, możesz tam stanąć. Tak, tam. I będziesz mógł mówić głośniej, tak
będzie lepiej. Uważaj na te...
Niech was Bóg błogosławi. Witajcie – tak, tak! Dziękuję wam, dziękuję. Aradhana przyjechał. Idź i zobacz się z nimi. Tam, tam!
W tym najbardziej pomyślnym okresie zwanym Krita Yuga, zebraliśmy się tutaj, aby zrozumieć sposoby i metody na
ustanowienie naszej Zasady Mistrza. Krita Yuga. "Krita Yuga" oznacza okres, w którym macie coś zrobić – "krita: gdy to zostało
zrobione".
Jesteście więc kanałami tego działania, działania pracy Boga. Jesteście kanałami Boga Wszechmogącego i Jego Mocy. Z jednej
strony musicie nieść godność, chwałę i założenie, że jesteście guru. Z drugiej strony musicie być całkowicie poddani swojemu
Bogu Wszechmogącemu. Cała wasza godność, wasz autorytet pochodzi od Niego. A trzecią rzeczą jest sposób, w jaki On
stworzył ten Wszechświat i was, będąc w nastroju do gry, wy musicie zobaczyć Jego grę. Więc pewien rodzaj nastroju, którym
jest radość, naprawdę powinien z was wypływać.
Do tej pory, ideą guru było to, że taka osoba nigdy się nie śmieje, nigdy nie uśmiecha, jest zawsze poirytowana. To było w
porządku dla guru, którzy nie mieli żadnego kontaktu ze społeczeństwem, ale wieszali siebie na sznurku, gdzieś w Himalajach.
Ale tak oto tu jesteśmy, stając przed obliczem całego Wszechświata, który ma otrzymać tryskające strumienie waszej miłości.
Ale to nie oznacza, że macie być frywolni, ponieważ nie możecie być. Boska gra nie jest frywolna, jest radosna a radość nie ma
tej dwoistości. Więc aby dotrzeć do ustabilizowania swojej Zasady Guru, najpierw powinniśmy wiedzieć, jak ona jest niszczona.
Tak to jest, że cokolwiek o co się nie dba lub nie troszczy, ulega zniszczeniu. Jeśli nie poświęcimy uwagi, powiedzmy, tym
pięknym kwiatom tutaj, one ulegną zniszczeniu. Nawet materia, która nie jest używana ulega zniszczeniu.
Więc po pierwsze, musimy wiedzieć, że mamy być uważni i czujni, że jeśli nie będziemy troszczyć się o samych siebie, będziemy
zniszczeni. Troska nie istnieje dla samej troski, jest po to, aby powstrzymać destrukcję waszej Zasady Guru. Kiedy jesteśmy
niedbali lub leniwi pod tym względem, stajemy się odpowiedzialni za zniszczenie naszej Zasady Guru. Więc uwaga, którą mamy,
powinna być poświęcana na troskę o tę Zasadę Guru. Guru posiadają zdolność, aby troszczyć się o siebie oraz o innych. Na
początku, gdy guru starali się ustabilizować tę zasadę opiekowania się, narzucili bardzo, bardzo silne zasady i regulacje. Jeśli
przeczytacie Biblię, to w rozdziale Leviego, znajdziecie wszystkie shariats, które zostały opisane, za którymi obecnie podążają w
Riyadh lub w krajach Arabskich. Aby podtrzymywać tę zasadę wewnątrz siebie, zostało to napisane bardzo mocnym językiem,
jak: "Osoba, która nie zrobi tego powinna zostać zabita. Osoba, która zrobi cokolwiek złego pod tym względem, powinna zostać
zabita poprzez ukamienowanie". To było na samym początku, więc ludzie na tym poziomie ewolucji potrzebowali tego rodzaju
strachu.
To nie było po to, aby w jakikolwiek sposób obrazić lub krzywdzić, czy zabrać wolność istotom ludzkim. Ale było przeznaczone
dla ludzi, aby dać wspaniałą ideę znaczenia Zasady Guru wewnątrz nich. Na tym poziomie oni używali metod zastraszania,
powinnam powiedzieć – okropnie niebezpieczne czasy. I w tamtym czasie ludzie tego przestrzegali. Wtedy miał miejsce inny
poziom ewolucyjny, i kiedy się rozpoczął, ludzie myśleli, że muszą stać się surowi, i zaczęli traktować siebie z niezwykłą
surowością. Więc była to auto-projekcja, nie była to projekcja na innych ale była to projekcja na siebie.

Możemy powiedzieć, że pierwsza fala zaczęła się, kiedy Guru, Odwieczny Guru powiedział, że jeśli tego nie zrobicie, to
zostaniecie zabici. Drugi poziom był wtedy, gdy uczniowie zaakceptowali to wewnątrz siebie i zaczęli sobie wmawiać, że jeśli
tego nie zrobimy to zabijemy siebie. Surowość rozpoczęła się na bazie mądrości, nie zaś uporu. Ale wtedy stała się nawet
fanatyzmem, więc to doszło do jednego ekstremum. Rozpoczęło się od idei troszczenia się. Rozpoczęło się od idei troszczenia
się. Ale sama troska stała się niemożliwa lub może oni myśleli, że nie są w stanie troszczyć się, byli zdezorientowani a zasady i
regulacje stały się dla nich ważniejsze niż sama troska. W ten sposób, jak wiecie, oni zniszczyli samych siebie.
Mądrością lub esencją Guru Tattwa jest równowaga. Jak wtedy, gdy opiekujecie się rośliną, jeśli nie dacie jej wody, ona umrze.
Jeśli dacie jej zbyt dużo wody, ona umrze. Więc mądrość leży w zrozumieniu ile wody powinno być dane roślinie, aby było to dla
niej najlepsze. Ta mądrość powinna zostać osiągnięta poprzez waszą świadomość wibracyjną. Znajdujecie się w najbardziej
sprzyjających warunkach, ponieważ staliście się zrealizowanymi duszami zanim wasza Guru Tattwa została w pełni
ustanowiona. Macie wszystkie moce, do których może aspirować każdy guru, bez posiadania ustanowionej Guru Tattwa. W
szczególności jesteście pod całkowitą warstwą chmur miłości waszej Matki.
Ale w żaden sposób Matczyna miłość nie zamierza dopuścić, abyście zniszczyli swoją Zasadę Guru. Tak jak wam powiedziałam,
Zasada Guru jest czymś bardzo wrażliwym i ulega zniszczeniu, jeśli nie staracie się nią opiekować. Po pierwsze, zniszczenie
rozpoczyna się od samego źródła naszej istoty. Chcę przez to powiedzieć, że nasza istota jest stworzona z 5-ciu elementów i te
pięć elementów ma właściwość, że w każdej chwili mogą zostać zniszczone. Każdy z tych elementów, gdy jest pozbawiony
opieki, ulega zniszczeniu. To jest wbudowana właściwość tych elementów lub jak możecie powiedzieć, tej materii. Więc ich
podtrzymywanie jest ważne.
Niektórzy ludzie mają takie wyobrażenie, że jeśli raz stałeś się guru, to nie musisz niczego utrzymywać, to podtrzymuje się
samo. Tak nie jest. Zgoda, że Duch z pewnością uwydatnia piękno i zdrowie tych elementów; ale na poziomie ludzkim, zawsze
istnieje potężniejsza siła, która stara się to zniszczyć. Więc dopóki całkowicie nie staniemy się Duchem, zawsze istnieje
prawdopodobieństwo działania tej destrukcji. Ktoś może powiedzieć, po co ten balans? I to jest ważne pytanie, na które
powinniśmy umieć odpowiedzieć, wszystkim ludziom, którzy nas zapytają. Bez równowagi nie możecie wzrastać. Jeśli nie
możecie wzrastać, jaki jest pożytek z tego, że staliśmy się istotami ludzkimi?
Na przykład, wszystko jest Bogiem, ale nikt nie jest świadomy. Na ludzkim poziomie stajecie się świadomi – znaczy, że
wszystko istnieje, wszystko tam jest, ale nie jest świadome. Powiedzmy, istnieje kamień, to także jest Bóg, ale on jeszcze nie jest
świadomy. Tak jak, ten obszar jest zupełnie ciemny a my jesteśmy ślepi. Nie ma tam nic do zobaczenia, nic co można by poczuć
czy doświadczyć, kiedy jesteście w tym stanie. Właściwie sądzi się, że ta ciemność jest prawdą, że ta ignorancja jest prawdą. Ale
kiedy wschodzi słońce i nadchodzi światło i wasze oczy się otwierają, zaczynacie wszystko widzieć. Zaczynacie stawać się
świadomi. Więc na ludzkim poziomie jesteście świadomi w najwyższym punkcie.
Teraz ta świadomość musi stać się świadomością Ducha. To się wam przydarzyło – poczuliście Ducha. Ale jak dotąd nie ma
tam równowagi. Wasza Matka wyciągnęła was i uczyniła was takimi, ale wciąż wewnątrz jest nierównowaga. Jeśli pójdziecie
odrobinę w lewo możecie zostać zniszczeni; pójdziecie w prawo, będziecie zniszczeni. Musicie więc spróbować obu tych rzeczy,
tak jak wam opowiedziałam o metodach, które wytłumaczę. Po pierwsze, musicie być surowi wobec siebie. Po prostu
odseparujcie siebie od siebie. Odseparujcie siebie jako Ducha i spójrzcie na wasze ego i superego. Następnie zacznijcie
obserwować, zacznijcie obserwować ego i superego. Nie podtrzymujcie tego – to są destrukcyjne siły.
A teraz, kiedy widzicie grę jako świadek tych destrukcyjnych sił, będziecie także wiedzieć, jak lepiej siebie podtrzymywać. Łatwiej
jest siebie odseparować, kiedy zaczniecie być surowi. Najgorszą rzeczą, którą zrobiły wam elementy, jest to, że macie
uformowane przyzwyczajenia, wszelkiego rodzaju przygnębienia. Niektórzy ludzie uwielbiają się kąpać, niektórzy ludzie nie
znoszą się kąpać. Niektórzy ludzie uwielbiają wstawać wcześniej rano, o czwartej i śpiewać piosenki i budzić wszystkich, a
niektórzy są dobrzy w spaniu aż do dziesiątej. Niektórzy lubią stroje o bardzo jasnych kolorach, niektóry lubią ubrania w
krzykliwych kolorach. Jeśli jesteś Anglikiem, to chcesz mieć wszystko w angielskim stylu, okropne mdłe jedzenie!

Jeśli jesteś Francuzem, chcesz mieć odrobinę wina. Jeśli jesteś Włochem, chcesz zbyt wiele węglowodanów. Jeśli jesteś
Hiszpanem, chcesz zbyt wiele tłuszczów. Jeśli jesteś Hindusem, chcesz zbyt wiele przypraw. Więc by zmienić te nawyki, po
pierwsze, musicie porzucić wszystkie skrajności, które lubicie. Gdy powiecie: "Lubię łagodne jedzenie" – łagodne jedzenie –
wtedy powinniście powiedzieć: "Muszę jeść dużo chilli". Jeśli powiecie: "Lubię jasne kolory", wtedy zacznijcie nosić bardzo
krzykliwe. Najpierw przejdźcie z jednego ekstremum do drugiego. Ale widziałam ludzi, którzy gdy przeszli z jednego ekstremum,
pozostawali także po drugiej stronie. Musimy więc być w centrum a nie w skrajnościach.
Człowiek, który jest avadhuta, ten który jest wielkim mistrzem, nigdy nie może być uwięziony przez jakiekolwiek przygnębienia.
On nie może ulegać żadnym wyobrażeniom, że "ja lubię to". On dostrzega piękno bujnej zieleni, ale widzi także piękno drzew
pozbawionych jakichkolwiek liści. Więc trend bycia surowym rozpoczął się na zachodzie w bardzo śmieszny sposób. Na
przykład, kiedy czeszesz swoje włosy, wtedy jesteś do niczego; jeśli twoje ciało nie cuchnie, wtedy jesteś do niczego; jeśli nie
wyglądasz jak świnia, jesteś do niczego. Wszelkiego rodzaju śmieszne wyobrażenia zakradły się do umysłu, ponieważ oni idą w
inną skrajność.
Ale my musimy uczyć się od natury. Natura sama się ubiera, kiedy ma powitać wiosnę a gdy jest zima, jest po prostu całkowicie
pozbawiona ubrania, można powiedzieć, ponieważ liście muszą iść do Matki Ziemi a słońce musi sięgnąć Matki Ziemi. Ona nie
jest do niczego przywiązana. Zaskakujące, że ona bardziej niż my jest zależna od elementów; podczas gdy my, którzy jesteśmy
duchowi, nie powinniśmy mieć przywiązania. Ale to wyobrażenie, jest także wyobrażeniem mentalnym, które jest najgorszym
przywiązaniem. To bardzo zabawne przywiązanie, z którego się śmieję, to największy figlarz jakiego widziałam, przez którego
ludzie przywiązują się do mentalnych idei. To jest jak wiara, że cokolwiek mentalnie pomyślicie, to się nam po prostu przydarzy.
Powiedzmy, dla kogoś mentalnego, kto ma iść na piknik, on mentalnie włoży do swojego umysłu, że ma wziąć to, tamto, to i
tamto. Nawet może otworzyć notatnik i zapisać, że "wezmę to i to i to ze sobą". A kiedy dociera na piknik orientuje się, że jest
goły i wesoły, ponieważ nic ze sobą nie zabrał, wszystko zostało w notatniku!
Wasza Matka jest dobra w mówieniu i Ona do was mówi, ale to nie powinno być waszym mentalnym przywiązaniem. Jak na
przykład "tak, Matka tak powiedziała" i wszyscy dyskutują z tak wielkim entuzjazmem, że jest tak i tak; ale to nie staje się
nieodłączną częścią waszego istnienia. Ale obecnie to bardzo powszechne przywiązanie, że wszyscy ludzie znają się na
wszystkim, nic przy tym nie mając. To mentalne przywiązanie naprawdę musi zostać zaatakowane. Stawanie się jest
spostrzeganiem, stawanie się jest doświadczaniem; stawanie się jest spostrzeganiem, to jest doświadczanie. To jest tak, że jeśli
mam przyjechać do tego miejsca, to muszę przyjechać i je zobaczyć. Jeśli mam tylko myśli o tym i mentalne wyobrażenie,
mentalny obraz, to jest bezużyteczne, mogę – to nie jest moje, to nie jest prawdą. Więc, gdy stajecie się świadomi, tym co się
właściwie dzieje, jest to, że sami to widzicie – więc zobaczmy. Wydostańcie się z tej mentalnej koncepcji, że już wszystko o tym
wiecie. Nic nie wiecie, ponieważ to, co wiecie, jest tylko mentalne. To powinno być nieodłączną częścią waszego istnienia.
Więc jak to zrobić? Niektórzy powiedzą, że "my po prostu będziemy surowi co do tego". Wtedy to znów stanie się kolejną
obsesją. Niektórzy powiedzą: "W porządku, Matka powiedziała, że mamy się cieszyć, więc będziemy się cieszyć". To jak
zachować równowagę jest wielkim problemem, ale tak nie powinno być u ludzi, którzy mają świadomość wibracyjną. Również i
pod tym względem wy możecie mieć obsesję. Widziałam ludzi, którzy mówili, jak gdyby byli wielkimi Sahaja yoginami a nie ma
wibracji a mówili, że czują wibracje. To jest takie złudne.
Więc każdy musi pomyśleć, że mamy dalej wzrastać i widzieć więcej i więcej, i wiedzieć o tym. Ale jeśli zapytacie Francuzów:
"Jak się masz?" wtedy pod wpływem tego, oni tak odpowiedzą; to znaczy, że oni zawsze są w nierównowadze. Zapytasz Anglika,
on odpowie: "Nie wiem". Lub powiedzą: "Wiem" – nie ma nic pomiędzy. Musimy teraz zrozumieć, że niesiemy w swojej ręce
światło i to światło nie powinno się trząść. Musimy to światło mocno trzymać i powinniśmy mieć uwagę skoncentrowaną w
kierunku podtrzymywania tego światła.
I wtedy powiedzieć sobie, że musimy dostrzec a nie tylko rozumieć mentalnie. To w rzeczywistości ma być świadome; ponieważ
jesteście kompletni, jesteście nieodłączną częścią całości – jesteście. Tyle, że jeszcze tego nie dostrzegliście.
Zaakceptowaliście to mentalnie ale się tym nie staliście. Ponieważ mentalna projekcja pochodzi z myśli; a to oznacza, że

jesteście na poziomie myśli. Musicie stać się bez myśli. Ale jeśli żyjecie bazując na myślach wtedy wciąż jesteście poniżej
Agnya Czakry. Więc na wstępie wszystkie fale myśli muszą zostać zatrzymane i powinniśmy powiedzieć: "W porządku, teraz
zobaczmy".
Więc od Nabhi Czakry idziecie w górę do Agnya Czakry. Wtedy powyżej tego pojawia się trzeci destrukcyjny problem,
emocjonalny. Ten emocjonalny, jest bardzo subtelny. Jak niektórzy ludzie, Sahaja yogini, usiądą z gitarą i zaczną śpiewać, jak
papużki nierozłączki, widzicie! O co chodzi? O co chodzi? Podejdź tutaj. Podejdź, podejdź... Co się stało? Dlaczego, dlaczego
płaczesz? Chodź do Mnie, chodź do Mnie. W porządku. Po prostu ją stąd zabierzcie. Ona ma bloki. Więc najbardziej delikatnym,
jest emocjonalny. Ten emocjonalny jest zakamuflowany w kolektywności. Na przykład, gdy Sahaja yogini się spotkają, będą się
ściskać, całować i będą bardzo, bardzo mili dla siebie, widzicie, i usiądą i będą śpiewać piosenki jak hipisi. Wezmą gitarę w rękę i
będą kołysać się w rytmie miłości. To właściwie jest Vishuddhi na poziomie kolektywności i oczywiście to jest bardzo trudne do
pozbycia się, ponieważ to daje wam bardzo przyjemne uczucie. A ludzie są zdezorientowani w emocjach, myśląc, że jest to
radość. Radość może być osiągnięta wyłącznie poprzez całkowite odwiązanie, odwiązanie, które jest pozbawione ego i
superego.
Ale teraz, problemem przed którym stają istoty ludzkie zaczyna być przeświadczenie, że są guru. Oni zaczynają mówić o Sahaja
Yodze, opowiadać o Sahaja Yodze i zaczynają myśleć, że już stali się Shri Krishną. Mają nawet większe ego niż osoba, która
właściwie nic nie wie o Sahaja Yodze. Oni zaczynają mówić z takim olbrzymim ego, że Ja sama zaczynam się ich bać; jak wiele
oni wiedzą o Sahaja Yodze, czasem tak sobie myślę? I oni zaczynają tak bardzo się w tym utwierdzać, że to aż przerażające. To
wszystko może również zostać powiedziane, jak oni czują, że protokół nie jest w porządku i że powinien być właściwy protokół,
więc zajmujemy się protokołem, jesteśmy strażnikami protokołu i te wszystkie rzeczy tam są. Ci, którzy są po stronie emocji,
widzą ego innych, podczas gdy ci, którzy są po stronie ego widzą emocje innych. Tak więc jeden krytykuje drugiego, ale oni sami
siebie nie widzą, jak wpadają w pułapkę jednej ze skrajności. Więc dopóty, dopóki nie jesteście odwiązani, nie możecie tego
zobaczyć.
Nie powiem, że Ja popełniłam błąd ale okazało się, że to był błąd. Przez pierwsze trzy lata Sahaja Yogi, nigdy nie wspomniałam o
bucu. Myślałam, że będę w stanie poradzić sobie bez tego. Ale przyszła do Sahaja Yogi kobieta, która była opętana, i która
próbowała wszelkiego rodzaju tantrycznych sztuczek, więc musiałam im powiedzieć. A teraz każdy Sahaja yogin to kłębowisko
buców! Zapytasz jakiegokolwiek Sahaja yogina: "Dlaczego to zrobiłeś?" – "To musiał być buc". Jeśli zapytasz: "Jak to się stało,
że coś takiego zrobiłeś?" Wtedy oni powiedzą: "Ja nie wiem, to buc, który to zrobił". Ich tam nigdy nie ma – wszystkie buce tam
są. Więc teraz nie wiem jak sobie poradzić, nawet jako Guru, ponieważ jeśli Moi uczniowie tam są, to mogę im powiedzieć, ale
jeśli oni są bucami, to co mam im powiedzieć? Mogę mówić do Sahaja yoginów, ale nie do buców, one Mnie nie posłuchają.
Więc jest to największa ucieczka, jaką teraz znaleźli Sahaja yogini, ona jest najgorsza i przedtem jej nie było. Więc czasami
czuję, że to był błąd, że wprowadziłam to słowo "buc". Oni usprawiedliwiają siebie mówiąc po prostu: "Matko, to jest jakaś
negatywność".
Dopóty, dopóki nie istnieje w was coś, co gromadzi tę negatywność, to jak może istnieć negatywność? Jeśli jesteście odwiązani,
jak kamień, wtedy nie możecie zgromadzić w sobie, w nim, tej negatywnej wody. Nie stajecie się bardziej negatywni, stajecie się
bardziej guru. Teraz, gdy mówię, że nie powinniście być negatywni – przypuśćmy w jakichś okolicznościach nie powinniście być
bucem, powinniście być sobą – wtedy oni zaczynają się czuć winni. Więc działają wszelkiego rodzaju triki antyguru. Ja jestem
waszym Guru i to jest przeciw waszemu Guru, stosować te triki na sobie. Teraz będziecie stosować te triki wobec Mnie, jaki z
tego pożytek? Musicie coś osiągnąć, zaś wy stosujecie triki przeciwko sobie, gdy używacie ich przeciwko Mnie. Musicie być
bardziej świadomi. Nie macie być zniszczeni. Przeciwnie, wy musicie uratować innych. Jak tego dokonacie, w przypadku jeśli nie
akceptujecie, że jest to wasz przywilej, że jest to wasze szczęście, że zostaliście wybrani, aby być kanałem pracy Boga? Czasami
czuję, że wszystkie buce do Mnie przyszły po Realizację i że sama staję się bucem! "Bhoot" oznacza także "Bhootnath" – to imię
Shri Shankary, Shri Shivy, ponieważ On przez cały czas ściga buce. Ale wy musicie być teraźniejszością a nie bucem – "bhoot"
oznacza przeszłość.
Zatem, co należy wiedzieć? Wy stajecie się. Wtedy jesteście w teraźniejszości, po prostu zaczynacie stawać się, ewoluujecie,
rozkwitacie. Spróbujcie być w teraźniejszości. Nie uciekajcie przed teraźniejszością, stawcie jej czoła. Nie czujcie się winni ani

nie obwiniajcie buca; obie rzeczy odciągną was od teraźniejszości. Teraz po prostu zobaczcie całą naturę, całą Boską Moc,
wasze żarliwe pragnienie od wieków – wszystko jest po waszej stronie. Czas nadszedł. Po prostu tam jesteście. Co mamy do
zrobienia? Po prostu stać w centrum, na osi. Spróbujcie utrzymać siebie na osi, wtedy po prostu zobaczycie ruch na peryferiach,
nie przejmujecie się tym. Kiedy zobaczycie, że w jakikolwiek sposób źle się zachowujecie, ukażcie siebie. Będzie lepiej, jeśli
ukarzecie siebie, niż kiedy Boskość was ukarze, ponieważ jest to surowa kara. Ale nie czujcie się winni, ponieważ nie zrobiliście
nic złego, to buc tego dokonał!
Więc doszliśmy do punktu, w którym powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy guru i nie możemy być bucami. Musimy
zmienić siebie również na zewnątrz, aby stać się dobrymi guru. Na przykład, musimy nauczyć się dobrych manier. Wtedy te
maniery staną się waszą naturą. Czasami, ludziom którzy uwielbiają jedzenie, zawsze mówię, że powinni pościć. Cokolwiek
uwielbiacie, spróbujcie to porzucić. Spróbujcie przezwyciężyć wasze chorobliwe przywiązania, wasze nawyki. Gdy tylko wasza
Guru Tattwa się ustanowi, zostaniecie zaakceptowani jako guru. Wtedy nie będzie żadnej potrzeby, abyście mówili, że jesteście
guru, ludzie będą wiedzieć, że jesteście. Nie musimy wtedy pisać na naszych czołach, że jesteśmy guru, ludzie będą wiedzieć, że
to guru idzie; możecie zobaczyć idącą Boskość, możecie zobaczyć idącą godność, nadchodzącą chwałę.
Musicie zmienić się od wewnątrz a światło tego wewnętrznego oświecenia będzie widoczne na zewnątrz. Ale nie powinna to być
mentalna lub emocjonalna idea, ale powinno to być wydarzenie, stawanie się, świadomość. Musicie doświadczyć, poprzez swoje
własne eksperymentowanie na sobie. Nawet Ja to robię. Gdy nie mogę was dosięgnąć z jednego końca, ponieważ jesteście
bucem, dosięgam was z drugiego. Jeśli ktoś mówi, że jest bucem, wtedy widzę, że on trochę cierpi i stawia temu czoła, bucowi
wewnątrz siebie. Na przykład ktoś, komu mówię: "Proszę zrób to" a on o tym zupełnie zapomina i mówi, że to przez buca. A kiedy
on traci swoją portmonetkę, Ja wtedy mówię: "Buc musiał zabrać tą portmonetkę!"
Ale Ja eksperymentuję ze Sobą. Najpierw widzę, jak powinnam się do was zbliżyć. Jeśli to nie działa, próbuję czegoś innego
wewnątrz siebie, ponieważ to bardzo podstępne czasy, w których jesteśmy. Jeśli postąpilibyśmy zgodnie z shariat z rozdziału
Leviego, żadnego z buców by tutaj nie było. Być może żaden z Sahaja yoginów też by tu nie został. A ta mentalna projekcja jest
tak powszechną rzeczą, że trudno jest odwiązać ludzi, ale jedyny sposób, w jaki mogę z wami grać to poprzez Moje
eksperymentowanie na was. W ten sam sposób, wy musicie grać ze sobą i spróbujcie umieścić siebie w klatce doświadczalnej.
Dzisiaj jest dzień Guru Pujy, dzień, w którym musicie czcić swojego Guru. Naprawdę macie szczęście, że wasz Guru to Matka. A
Moją matką i guru jest ta Matka Ziemia, która uczy Mnie, jak należy postępować z istotami ludzkimi. I ona jest tą, która na
każdym etapie pełnym trudności także pomaga Mi korygować Moje własne metody nirmala vidya. Ona była dla Mnie tak
życzliwą matką i tak życzliwym guru. Ona jest tak kojącą osobowością. Ta, cała ta zieleń, choć jak mówią, darowana jej przez
słońce, jest tylko po to, by ukoić nas wszystkich. Ona ubiera się w zielony kolor a zielony jest Zasadą Guru. Ona jest odwiązaną
osobowością. Ona jest magnetyzmem, ona przyciąga. Kiedy ludzie po niej chodzą, ona się o nich troszczy. Ona z samej siebie
stworzyła swayambus, samo – jak powinniśmy powiedzieć na swayambu? – ach, tak, samo-manifestujące się kamienie.
Zobaczcie, jej przyciąganie i jej troska jest tak wielka, że bez niej wisielibyśmy w powietrzu. Ona utrzymuje Mnie twardo
stąpającą po Ziemi, jak mówią, utrzymuje w rzeczywistości. Jeśli bym chciała, mogłabym po prostu być Duchem i nie martwić
się o nikogo innego. Sposób, w jaki ona znosi nasze grzechy, sposób w jaki zawsze o nas dba i nas odżywia, pomimo tak wielu
naszych defektów. W ten sam sposób powinien postępować guru. Ona jest niezwykle przebaczająca, ale eksploduje pod
postacią trzęsienia ziemi i czasem gorący wapń i gorący potas mogą się z niej wydobywać. Ona produkuje siarkę dla was, dla
waszego leczenia. Jeśli ziemia Anglii stanie się nawibrowana, wtedy ta ziemia będzie mogła zostać użyta w medycynie. W
Indiach ludzie używają gliny w medycynie, do każdego rodzaju leczenia. Zrozumienie Guru Tattwa można mieć od Matki Ziemi,
dotknijmy więc Matki Ziemi i pokłońmy się jej.
Niech was Bóg błogosławi.
Ona jest subtelna!
W Kundalini Shastra, Matka Ziemia jest Kundalini. Mooladhara jest Matką Ziemią. Więc dla nas Kundalini jest rzeczą

najważniejszą. Nie musimy martwić się tym, o czym oni mówili u Leviego, że nie wolno wam kraść, nie wolno mówić kłamstw; to,
czym musimy się martwić, to jak utrzymywać waszą Kundalini uniesioną. Więc guru musi być osobą, która jest całkowicie
praktyczna. On musi mieć zdrowy rozsądek i być absolutnie praktyczny, nie może być niepraktyczną osobą. Osoba, która nie jest
praktyczna nie jest guru. Ale w potocznym rozumieniu osoba praktyczna, to ktoś kto jest przebiegły, kto wie jak zboczyć z
właściwej ścieżki – to jest najbardziej niepraktyczna rzecz, jaką można zrobić. Coś absurdalnego, coś nie wiadomo skąd nie
może być drogą, którą guru powinien podążać. Cały ten zdrowy rozsądek, powinien, prowadzić guru, jak postępować z osobą i
ten zdrowy rozsądek to coś, co w żadnym razie nie jest przebiegłością. Źródłem zdrowego rozsądku jest Duch.
Ekspresja guru jest bardzo, bardzo paradoksalna – paradoksalna. Na przykład, guru będzie skrajnie praktyczny, przypuśćmy
musi wybudować swój własny dom lub dom czy aszram czy cokolwiek innego – być skrajnie praktyczny. On będzie bardzo
ekonomiczny, stworzy coś wyjątkowego; ludzie będą zdumieni tym, jak on to tak praktycznie zrobił. Ale on będzie tak odwiązany,
że jeśli ten aszram miałby być podarowany komuś, to w jednej sekundzie on go podaruje. Przy zakupie – powiedzmy, przy
zakupie lampy, guru będzie bardzo praktyczny, on zdobędzie najlepszą, najtańszą i najpiękniejszą. I podejdzie do tego z pełnym
zaangażowaniem. Ale jeśli przyjdzie do dawania, on podejdzie do tego z jeszcze większym zaangażowaniem; takim, że kiedy
będzie dawał, zrobi to z tym samym zaangażowaniem. On odkryje wszystkie praktyczne sposoby na obdarowywanie a także na
rozdawanie. Więc jego pozyskiwanie to jest w rzeczywistości dawanie. On nabywa by dać, w ten oto sposób on jest najbardziej
praktyczny.
Wy wiecie, że nie możemy niczego ze sobą zabrać. Tylko guru może coś ze sobą zabrać, nikt inny nie może. Tylko u guru od
wieków wszyscy uczniowie i uczniowie, i uczniowie, i uczniowie, śpiewają pieśni pochwalne. Żadna inna relacja nie jest tak
wieczna. Ona wciąż się odzwierciedla przez wieki i wieki i wieki. To jest jedną falą, która opada a potem znika; we wszystkim co
robicie każda fala zanika, ale nie fala wiedzy od guru. Ona jest nawet wyższa niż Zasada Boskości, ponieważ ona wyjaśnia.
Zasada Boskości nie może wyjaśniać – to guru jest tym, który Ją wyjaśnia. Ona nie tylko się manifestuje ale wyjaśnia i
wypracowuje, więc jest on mistrzem Boskiej Siły.
Więc w pewnym sensie, Boska Siła jest znaczeniem guru. Jak słowo ma znaczenie i to słowo – przepraszam, słowo ma
znaczenie, i to słowo służy znaczeniu. Ale w Zasadzie Guru, Boskość służy guru. Wszystko jest do waszej dyspozycji. Wszystko
jest do waszej dyspozycji. Gdy jesteście guru, wszystkie wasze czakry są do waszej dyspozycji. Cały Wszechświat jest do
waszej dyspozycji, ponieważ jesteście guru. To jest jak z reżyserem przedstawienia – człowiek na scenie, dżentelmen, który
odpowiada za światła, dżentelmen, który odpowiada za nagłośnienie, każdy musi służyć reżyserowi, ponieważ on trenuje
aktorów.
Ale Zasada Guru nie może być w żadnym wypadku kwestionowana. Powinna mieć taką zdolność, że nikt nie może jej
zakwestionować, to powinna być taka kompetentna osobowość, aby nikt nie był w stanie zakwestionować guru. Tylko wtedy to
się wypracuje. Więc wy musicie to wypracować, w taki sposób, aby być całkowicie nie do zakwestionowania. I macie wyjątkowe
szczęście, że możecie zobaczyć i skorygować siebie, czego wcześniej nikt nie mógł zrobić – jesteście swoimi własnymi guru. Ta
sytuacja nigdy, nigdy nie miała miejsca. Jesteście swoimi własnymi guru – i pozwólcie Mi być waszą Matką. Tak byłoby dla
Mnie najlepiej.
Więc po pierwsze, dzisiaj jest dzień, w którym każdy musi określić, jak dalece jest on guru. Musicie złożyć przysięgę, że
ustanowicie swoją Zasadę Guru, to po drugie. Po trzecie, musicie przysiąc, że ustanowicie Zasadę Guru u innych. Po czwarte,
musicie wiedzieć, że jest pewien niuans, taki że waszym Guru jest Matka. Ona jest zbyt łaskawa, aby być guru, zbyt łagodna, aby
być guru i skrajnie tolerancyjna. Więc będzie lepiej, jeśli wy zastosujecie tę surowość względem siebie i zatroszczycie się o
siebie.
Niech was Bóg błogosławi. Więc stańcie się swoimi własnymi guru.
W każdy dzień Guru mam problem a jednym z problemów jest to – możesz tłumaczyć, Gregoire, jeszcze trochę, jeśli możesz – w
każdy dzień Guru Pujy myślę, że powinnam stać się całkowitym Guru, i przynajmniej na jeden dzień nie powinnam być Matką. Ale
za każdym razem, gdy próbuję tych sztuczek to działa przeciwko Mnie! W zeszłym roku w Indiach powiedziałam im, że "tym

razem zamierzam być po prostu guru i dajcie Mi tylko szal, Ja nie wezmę żadnego sari, ani niczego jako Matka". Byłam dla nich
bardzo surowa i powiedziałam: "Za nic w świecie nie wezmę sari, cokolwiek byście nie zrobili".
I oni byli bardzo nieszczęśliwi, ponieważ kupili dla Mnie sari i powiedzieli: "Uszyliśmy także bluzę i halkę, i Matko, Ty musisz je
zaakceptować. Jesteś także naszą Matką".
Więc powiedziałam: "Zamierzam być bardzo twarda jak guru i nic nie robić, dzisiaj nic nie jest w stanie Mnie przekonać".
Ponieważ znowu, gdy stajesz się Matką, wtedy wszystko staje się ponownie łagodną sprawą!
Yogin: "Matko, nie mogę tego przetłumaczyć! Lepiej Ty im to powiedz!"
Widzicie, więc poszłam odkręcić kran – ponieważ w Indiach my nie wierzymy tym miednicom do mycia, widzicie – aby umyć
ręce. A indyjskie krany są, jakie są, widzicie, on puścił i Ja zostałam kompletnie przemoczona. Wyszłam i powiedziałam: "Proszę
dajcie Mi sari do ubrania!"
Dzisiaj postanowiłam być prawdziwym guru, i to bardzo twardym. Wtedy Warren przyszedł, aby powiedzieć: "Matko, ktoś kupił
sari i jest tak i tak, i to jest to". On przytoczył wiele argumentów. Rustom i Warren próbowali, widzicie, usadzić Mnie na Moim
miejscu. Ale wtedy użyli największego z argumentów, aby Mnie przechytrzyć. Najpierw powiedzieli: "To sari jest piękne", to i
tamto – wtedy było w porządku. Ale kiedy powiedzieli: "Wibracje są zbyt dobre. Nawet przed otwarciem sari, były wibracje". I tak
wszystkie Moje wysiłki spaliły na panewce.
To jest gra Boskiej słodyczy, nazywanej – madhurya. "Madhurya" oznacza słodycz, słodycz. I to jest jak taka zabawa w
chowanego radości w życiu i to jest to co Ja zaakceptowałam. Więc najpierw będziemy mieć puję do Matki.
Shri Ganesha Puja. Dzisiaj, najpierw jest Shri Ganesha, a później Gauri Puja; ponieważ jest guru puja, będziemy mieć Gauri Puję.
Yogin: Wszyscy ci, którzy jeszcze nigdy nie myli stóp Shri Mataji i którzy chcieliby przyjąć, mieć ten wielki przywilej, powinni
podejść, aby spełnić puję.
Lepiej, żeby wam się podobało! Nie zostawiajcie tego ich wolności, lepiej żeby się podobało! Jeśli zostawicie to ich wolności... I
ktoś musi powiedzieć Mi ich imiona, widzicie; chciałabym znać ich imiona, wszystkich tych, którzy myją Moje stopy, tak byłoby
dobrze.
Jeśli jesteście na którejś ze stron, byłoby lepiej w ten sposób... W porządku, to dwadzieścia jeden imion. W porządku, jeśli
skończyliście to, wtedy oni zejdą. Poprowadź ich.
Głośno. W porządku. Teraz pozwólcie – pokierujcie tych co przychodzą, jednego po drugim. Dwoje z nich może podejść. Byłoby
lepiej z tego samego kraju, to będą mogli powiedzieć Mi swoje...
Chcesz błogosławieństwo?... Dziękuję wam, dziękuję wam. Olympia? Ha! W porządku, koniec.
Niech was Bóg błogosławi.
Ha! Dobrze. W porządku. Masuj Moje stopy.
Te wszystkie imiona odpowiadają różnym jakościom, poprzez które On rządzi Ganas. Ganas są żołnierzami lewej strony, one są
obrońcami Pana Shivy i błogosławionej Gauri. Które ścigają ich buce!
Podejdź. Chodź do przodu, tak. Proszę, chodź do przodu. Teraz powiedz Mi imiona. Margaret. Tak, jakie jest twoje? Skąd
pochodzisz? Skąd?... Bardzo mocno. Masuj je bardzo mocno, w porządku? Masuj je mocno. Mocno, bardzo mocno.

Ha! Teraz!... Dalej tam. W porządku? Teraz tam nie będzie problemu.
Teraz powiedz Mi ich imiona. Catherine. Z jakiego kraju?... Teraz podejdź tutaj, pomasuj Moje stopy. Pomasuj je mocno.
Mocniej, mocno. W porządku?
Dobrze? Niech was Bóg błogosławi.
Ha! Lepiej? Powiedzcie Mi swoje imiona. Więc, z którego kraju pochodzicie? W porządku, teraz pomasuj Moje stopy. Obiema
rękami. Mocno, naprawdę mocno, bardzo mocno. Mocno, bardzo mocno. Mocniej Dobrze.
Aha! Niech was Bóg błogosławi. Dobrze. Sam zobacz. Popatrz na swoje ręce. W porządku. Co z tobą? W porządku. Niech was
Bóg błogosławi.
Maria? Z jakiego kraju? Francja. Musisz Mi powiedzieć bardzo jasno, ponieważ mówisz Bóstwom, w porządku? Teraz pomasuj
Moje stopy. Mocno masuj Moje stopy. Mocno. Bardzo mocno... Wspaniale! Ha! Dobrze. Niech spojrzę. W porządku?
Powiedzcie Mi swoje imiona. Skąd? Francja. Znowu? Znowu? Z Francji. Musicie Mi powiedzieć, ponieważ Moje uszy muszą
usłyszeć, aby Bóstwa usłyszały, w porządku?
Teraz proszę pomasuj Moje stopy. Mocno, mocno, mocno. Bardzo mocno. Tak, koniec. Mocno, mocno...
Wyciągnij do Mnie swoje ręce. W porządku? Niech was Bóg błogosławi.
Witaj, jak się masz? Niech cię Bóg błogosławi. Jak się teraz czujesz, lepiej? Jak się czuje dziecko? Teraz dobrze. Powiedzcie Mi
swoje imiona bardzo wyraźnie, głośno. Sally z Australii. Powiedz w ten sposób. W porządku. Ty także pochodzisz z Angli? W
porządku, więc powiedz to... W porządku, pomasuj Moje stopy. Mocno pomasuj Moje stopy. Bardzo mocno.
Czy chodziliście do jakiegoś fałszywego guru? Ha! Lepiej?
Powiedzcie Mi swoje imiona i nazwy krajów, w porządku? Powiedz swoje, twoje imię? Skąd? Skąd? W porządku. Podejdź.
Pomasuj mocno, bardzo mocno. Widzisz teraz swoje ręce. W porządku? Niech was Bóg błogosławi. Powiedz im swoje imię i
nazwę kraju. Z Afryki? Z Indii, przepraszam!... Mocno, bardzo mocno. Mocniej. Bardzo mocno. Najmocniej jak potrafisz. Mocniej.
Bardzo mocno. Mocno, bardzo mocno. Tak mocno jak potrafisz...
Podejdźcie bliżej...Jak się macie...? Umyjcie Moje stopy. Tutaj, umyj to. Witaj, jak się masz?... Jak się masz? Muszę cię
zobaczyć. Jak długo zamierzasz tu zostać? W porządku, podejdź tutaj. Nie śpiesz się, w porządku? Dobrze, dobrze, dobrze.
Zobaczcie, po prostu zobaczcie wibracje. Spójrzcie na wasze ręce. Ach, w porządku? Dobrze. Siostra to dostała. Ona to dostała.
On to dostał.
Niech was wszystkich Bóg błogosławi.
Niech was Bóg błogosławi.
Niech was Bóg błogosławi. To dobrze.
Powiedz Mi swoje imię a także kraj, z którego pochodzisz. Powiedz Mi. W porządku... Pomasuj mocno, bardzo mocno, Bardzo
mocno... W porządku? Dobrze... Teraz wyciągnij ręce w Moim kierunku. W porządku? Wspaniale! Niech was Bóg błogosławi.
Podejdźcie tutaj. Oni umyli Moje stopy, ale będę musiała pobłogosławić dziecko. Ach, jak ma na imię?... Ach, spójrzcie na oczy,
ach? To jest znak. To jestem Ja, widzicie, oczy są Mną, nie widzicie? Czy mogę prosić o trochę wody? Więc, jak ma na imię?...

James, ech?
Czy dasz mu kolejne imię?
Moglibyście nazwać go Ewan. Ewan po Angielsku, w porządku? A Indyjskie imię... Gyanadev. On się uśmiechnął, on się
uśmiechnął! Uśmiechasz się, Gyanadeva – Gyaneshwara. Niech was Bóg błogosławi. On się śmieje, widzicie – tak bardzo
szczęśliwy! W porządku. Więc... Czy możesz wytrzeć Moje stopy .
Teraz dajcie to wszystko tam, dajcie to wszystko. To wszystko. Nie używajcie mleka. Możecie je dodać później, mleko.
Sadkara. Sadkara.Sadkara.
Teraz powiedzcie mantrę: "Guru Brahma, Guru Vishnu..." trzy razy.
Podajcie Mi ręcznik. Bardzo powoli, powinieneś wypuścić powietrze bardzo powoli, w porządku? Można to teraz położyć, żeby
mogli to zrobić. Danielle, podejdź. Połóż to na dole. Podejdź. Danielle Ci pomoże. Zrób w środku znak, dobrze?
Dziękuję wam bardzo. Wszyscy powinniście tam coś położyć. Podejdźcie! Dziękuję. Zejdźcie, zejdźcie.
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Program publiczny, "Zamieszanie: Subtelne Niewolnictwo". Birmingham (UK), 9 Lipiec 1982.
Trzeba zdać sobie sprawę, że współczesne czasy są czasami zagubienia. Nie wiecie czego chcecie. Nie wiecie, o co chcecie
poprosić. Nie wiecie czy to, co robicie jest dobre czy złe. Zamęt jest potrzebny. Bez niego nie ma desperacji. Jeżeli nie jesteśmy
zdesperowani, nie poszukujemy. Ale zamęt widać tylko wtedy, kiedy osiąga się pewien obszar świadomości albo inaczej mówiąc
stopień świadomości.
W momencie, kiedy Mojżesz przyszedł na ziemię, desperacja była innego rodzaju, chciano wydostać się z niewoli. Rozumowanie
było inne. Według jakiego wzorca zorganizować społeczeństwo, aby było jak najbardziej wydajne. Sytuacja była krytyczna.
Pozycja Żydów w tym czasie była bardzo niepewna.
Tak działo się w wielu krajach, w wielu pokoleniach. Ludzie osiągali stan, w którym czuli się niesamowicie zdesperowani. W
tamtych czasach niewolnictwo było oczywiste. Przedtem ludzie nie mieli nic przeciwko niewolnictwu. Akceptowali je,
przyjmowali jak coś naturalnego, aż nadszedł czas, kiedy poczuli „to jest niewolnictwo, już dłużej go nie chcemy”. I pojawił się
przywódca, który to dla nich wypracował.
W dzisiejszych, nowoczesnych czasach mamy do czynienia z bardzo subtelnym niewolnictwem, które trapi nas codziennie, które
niszczy nas samych tak, że nawet nie jesteśmy tego świadomi i ulegamy zniszczeniu. To zniszczenie działa na tak wiele
sposobów, że jeżeli nie obudzimy się na Prawdę, to istnieje możliwość, że nic z tego stworzenia nie zostanie.
Są ludzie, którzy wygłaszają wielkie wykłady. Poznałam wielu wielkich ludzi z ONZ i z tych wszystkich wielkich, wielkich agencji.
Mówią o zbliżającym się zniszczeniu, o przyszłym szoku, że to sie zbliza, są o tym książki, wazne książki. Dyskutują o tym,
siedzą na ulicy i dyskutują, siedzą w pubie i dyskutują. Są na przyjęciu i dyskutują. Ale nie zdają sobie sprawy, co to właściwie
oznacza. Takie zniszczenie jak teraz jeszcze nigdy nie miało miejsca. Ponieważ to zniszczenie zamierza przyjsc od wewnątrz, a
nie z zewnątrz. Osiągnęliśmy pewną głębię w naszej świadomości i jeśli nie dotkniemy źródła naszego istnienia, ta destrukcja
sie zacznie.
Dla wielu ludzi wygląda to tak: „Oj, nie mysl o tym, nie mysl, zobaczymy jak będzie”. Niektórzy są zdania: „W porządku, nie mysl o
tym. Co za zniszczenie? Nie szkodzi, zobaczymy jutro”. A widziałam też takich, co siedzą i czekają: „O Boże, dzięki Bogu, jest
zniszczenie, więc wszystko sie skończy. Nie musimy zawracać sobie tym głowy. Dzięki Bogu, zniszczenie obiecane jest”.
Niezależnie od nastawienia należy zrozumieć, że są to bardzo poważne sprawy. Stworzenie osiągnęło swój szczyt rozwoju,
którym są istoty ludzkie. Te istoty ludzkie są aktorami na scenie. Cała natura wypracowuje to nowe zdarzenie. Teraz już tylko
jedno powinno się zdarzyć – powinniście połączyć się z Bogiem. Musicie połączyć się z Całością. Musicie poznać swoje
znaczenie i cel waszego istnienia. Jeśli zdołacie to osiągnąć, wejdziecie wówczas w inny wymiar.
Po to was stworzono. Uczyniono was ludźmi w jakimś celu. Musimy pomyśleć, wszyscy naukowcy powinni przynajmniej raz
zapytac: „Dlaczego? Dlaczego uczyniono nas ludźmi? W jakim celu rozwinelismy sie od zwierząt do obecnego stanu?” To
pytanie pracuje w podświadomości każdego dzisiejszego poszukiwacza. To, dlatego mamy tylu poszukiwaczy na całym świecie.
Wszyscy oni próbują dowiedzieć się tylko jednego - dlaczego tu jesteśmy. Niektórzy znajdują czasem odpowiedź w materialnym
dostatku. Na przykład dzisiejsze strajki na kolei. Takie spojrzenie na całą sprawę jest bardzo ograniczone, bardzo ograniczone.
Chcecie więcej zarabiać? W porządku, ale co potem?
Ci, którzy mówią o komunizmie, byłam w Moskwie, jadę tam z powrotem, jeśli ich zapytacie, odpowiedzą: „,Nie osiągnęliśmy do
tej pory radości”. Nie jestem przeciwko komunizmowi ani demokracji. Obu rzeczy nie biorę na poważnie. Nie jesteście ani
demokratami, ani komunistami. Dopiero po Realizacji możecie stać się równocześnie i jednym i drugim. Ponieważ nie jesteście

zdolni do bycia kapitalistami lub demokratami, nie macie zdolności wyboru. Nie wiecie nic o sobie. Po co głosujecie? Nie
rozumiecie. Dopóki nie będzie światła, dopóki nie będziecie widzieć, jak chcecie głosować?
Na przykład, głosujemy na kogoś, po co? „Oh! On jest bardzo miłym człowiekiem”, W porządku, co w nim takiego miłego? Skąd
wiecie, że jest miły? Skąd wiecie, że będzie złym człowiekiem? Czy jesteście w stanie stwierdzić, że ktoś, kto dzisiaj jest miły, nie
zacznie emitować skorpionów i węży? Ktoś, kto z pozoru ma piękną osobowość, może okazać się kimś okropnym. Nie istnieje
żaden obiektywny sposób oceniania ludzi. Jak więc mamy na kogokolwiek głosować? Jeśli sadzicie, że wiecie jak oceniać ludzi,
to myślę, że musicie się wciąż jeszcze uczyć. Ponieważ dopiero jak popełnicie wiele błędów, przyznacie się, że nie rozumiecie. I
o to chodzi. Dopiero w momencie, kiedy powiecie: „Nie wiem. Jest w prawdzie miły, ale nie dam za to głowy. Nie jestem pewny
tej osoby”, kiedy osiągniecie punkt, w którym nie będziecie pewni, wtedy będziecie chcieli wiedzieć na pewno, czy coś jest
rzeczywiście prawdziwe i uczciwe.
Nasze pojęcie uczciwości jest bardzo powierzchowne, bardzo powierzchowne. W naszym pojęciu uczciwość oznacza, że jeśli
dacie Mi 5 funtów, to Ja wam te 5 funtów oddam. I koniec. To jest uczciwość. Dlatego, że wszystko jest takie powierzchowne,
nigdy nie jesteśmy zadowoleni. Nawet, jeśli dostaniecie 10 lub 20 procent podwyżki - nie będziecie szczęśliwi. Weźcie przykład
ze Mnie. Rzeczy materialne nie dają nam szczęścia. Nigdy. Nie twierdzę, że nie potrzebujemy rzeczy materialnych. Rzeczy
materialne są potrzebne. Ale materia jest jak filiżanka, w której jest nektar. Jeśli jesteście spragnieni, nic wam nie da pusta
filiżanka. To może być nawet filiżanka ze złota, ale jakie to ma dla was znaczenie? Potrzebujecie czegoś, co zaspokoi wasze
pragnienie. Dopóki nie zaspokoicie pragnienia, nie będziecie szczęśliwi. A czym jest to pragnienie? To to, że wciąż jeszcze nie
poznaliście samych siebie. To jest bardzo nieświadome pragnienie. Nie wiecie, czego szukacie, nie wiecie, dlaczego jesteście
nieszczęśliwi, nie wiecie, czego chcecie. To podświadomość wszystko wypracowuje.
Nadszedł czas, żebyście dowiedzieli się, czym jesteście, jacy jesteście wspaniali, jacy jesteście wielcy, czym są wasze siły. One
są w was wbudowane. Przez te wszystkie dni, kiedy dojrzewaliście w procesie ewolucji, wszystkie te rzeczy powstały w was, tak
jak to jest tutaj pokazane. To wszystko w was jest.
Ja jestem tylko katalizatorem. Jestem po prostu zapaloną świecą. Ta świeca w zetknięciu z inną, przygotowaną świecą, zapala
ją. Możecie wprawdzie nadać temu wielką, naukową nazwę, wyznaczyć kierownika i tym podobne, Ja tego nie rozumiem. Dla
Mnie to bardzo proste - wszyscy jesteście na to gotowi. Dotykam was, a wy zostajecie oświeceni, otrzymujecie światło. A kiedy
wy kogoś dotkniecie, ta osoba także zostanie oświecona.
Teraz możecie zapytać: „Matko, jak może to być takie proste?” Wielu ludzi mówi: „Matko, jak to możliwe, że jesteś taka
zwyczajna?” Nie rozumiem tego. Co powinnam mieć, dwa rogi, czy co, żeby to było bardziej skomplikowane? Wszystko, co żyje
jest bardzo proste. To jest oznaką życia. Widzieliście kwiaty? Jak łatwo jest wyhodować kwiat. To się dzieje samo. Bierzecie
kilka nasion, wysiewacie je, a potem macie rośliny. Jakie to proste. Czy kiedykolwiek pomyśleliście, jak to działa? Wygląda to na
bardzo skomplikowane. Jeśli zaczniecie o tym myśleć, analizować, to oszalejecie. Ale to jest takie proste.
I tak samo to, co tu się dzieje, jest równiez bardzo, bardzo proste. Nazywa się Sahaja. Sahaja ma dwa znaczenia. Oznacza coś
prostego, a także coś zrodzonego razem z wami. Sahaja to coś prostego, ponieważ zrodziło się z wami. Tak jak wasz nos
urodził się razem z wami, to proste. Żeby oddychać, nie musicie nic robić, ani go naciskać ani nic innego. On jest. Tak samo ten
proces, wbudowany w was, po prostu jest. Dla Mnie jest to bardzo proste i dla was również będzie, jak tylko to otrzymacie.
Nie mogę zrozumieć argumentu, że to jest za proste. Po co ta dyskusja? Przypuśćmy, że możecie jeść w ten sposób. Po co
pytać: „Jak to możliwe, że jedzenie w ten sposób jest takie proste?” Jest takie proste, ponieważ jest niezbędne do życia. Jest
takie ważne. Wszystko niezbędne do życia jest proste i łatwo dostępne, tak jak oddychanie. Jeśli musielibyście zrobić coś
specjalnego, żeby oddychać, to oddychanie nie byłoby możliwe. Ilu ludzi by przeżyło?
Ta prosta sprawa, ten sposób, jest metodą Wszechprzenikającej Boskiej Mocy, Ducha Świętego. Ta Wszechprzenikająca Boska
Moc to Shakti, Pierwotna Moc, która to wypracowuje. Czy zdajemy sobie sprawę, jak ta Shakti pracuje? Czy widzimy, jak kwiat
zamienia się w owoc? Kto tego dokonuje? Musieliście widzieć nie tylko jeden kwiat, ale miliony, biliony kwiatów zamieniających

się w owoce – kto tego dokonuje? Nie zastanawiamy się nad tym. Przyjmujemy to jako coś naturalnego.
Wszystko, co żyje tworzone jest przez tę Boską Moc. Ludzie nie umieją zrobić niczego, co żyje. Potrafią stworzyć rzeczy martwe
lub pozbawione życia. Tak jak strajki są czymś martwym. Możemy stworzyć coś – stół albo krzesło, jeśli drzewo jest martwe.
Wykonujecie tylko martwą pracę. Te pozbawione życia przedmioty dominują nas, ponieważ tworzymy nawyki. Tworzymy nawyki.
Z ich powodu materia blokuje nam głowy i Ducha, który usypia zamiast wibrować, być źródłem, kontrolować.
Jeśli ta uśpiona siła w jakiś sposób zostanie oświecona i nasza uwaga zostanie oświecona, wtedy staniemy się inną osobą.
Staniemy się yoginem, osobą zjednoczoną z Bogiem. Nie musicie w tym celu nosić śmiesznych ubrań. Nieważne, co macie na
sobie. Nie ma znaczenia, jak czeszecie włosy ani co jadacie. To jest coś wewnętrznego, to nie ma żadnego związku z tymi
zewnętrznymi sprawami.
Całe nasze pojęcie dobroczynności i uprzejmości jest bardzo powierzchowne. Kiedy staniecie się tym, kiedy staniecie się
współczuciem, miłością, wtedy nie będziecie musieli sobie nic wmawiać. Nie będziecie musieli się z tym zmagac, po prostu
staniecie się tym, to będzie płynąć. Współczucie płynie, działa. Nie musicie się o to wykłócać, nie musicie sobie mówić: „Muszę
być współczujący, muszę być miły”, po prostu stajecie się takimi.
Pojechałam do Włoch i były tam trzy, cztery osoby zainteresowane Sahaja Yogą, ale powiedziały: „Nie chcemy dołączyć do
Sahaja Yogi”. Zapytałam, dlaczego. „Ponieważ ci ludzie nie palą”. Powiedziałam im: „Nigdy nie mówiłam im, żeby nie palili.
Zapytajcie ich. Nigdy nie zabraniałam palenia. Zapytajcie ich „Palicie, czy rzuciliście? Czy Matka kazała wam rzucić palenie?” A
oni powiedzą: „Nic podobnego. Paliliśmy papierosy całymi paczkami, piliśmy, zażywaliśmy narkotyki, ale coś się z nami stało. Po
prostu skończyliśmy z tym, sami nie wiemy jak, to takie proste. Matka nigdy nic nie mówiła, po prostu staliśmy się tacy. O czym
tu opowiadać?”
W momencie, kiedy to znalezliście, kiedy ujrzeliście światło, tamto przestaje was obchodzić. Przypuśćmy, że widzicie tu linę.
Możecie się bać, możecie myśleć, że to wąż, ponieważ nie ma światła i nie widzicie. Możecie biegać gorączkowo wywracając
wszystko do góry nogami. Ale gdy pojawi się światło, powiecie: „O, to tylko lina”.
Wszystkie lęki odchodzą, bo zobaczliście. Napięcie przechodzi. I znikają wszystkie obawy. Odstępuje wszystko, co nienormalne,
a wy stajecie się całkowicie normalną osobą, całkowicie normalną osobą. Właśnie tym musicie się stać. Ale to oznacza dużo
więcej. Nie tylko, że uzyskujecie sprawność fizyczną. Wielu ludzi zostało wyleczonych, pewnie powiedzieli wam, że raka można
wyleczyć. Tak, to prawda, rak jest uleczalny. Wiele chorób jest uleczalnych, problemy psychiczne są uleczalne. Jeśli byliście u
okropnych guru – to też jest uleczalne.
Wszystko to się dzieje, ale na tym nie koniec. To uwolnienie od dolegliwości fizycznych, psychicznych i emocjonalnych jest tylko
częścią całej sprawy. Jednocześnie otrzymujecie moc. Stajecie się prorokami. „Ludzie Boga staną się prorokami”. To powiedział
wasz wielki poeta William Blake. Ludzie Boga staną się prorokami i będą mieli moc czynienia innych prorokami. To jest znak, on
dał wam znak. Stajecie się prorokami, co oznacza, że otrzymujecie moc i możecie sami to wszystko robić. Każdy może to robić.
Nawet małe dzieci, nawet mała Olimpia potrafi to zrobić. Kiedy stajecie się prorokami macie również całą wiedzę o tym co robić,
jak robić, jak podnieść Kundalini, jak przejść przez różne chore centra, jak to podtrzymać. Stajecie się absolutnym mistrzem.
Prorocy, jak na przykład William Blake, byli jasnowidzami. On widział przyszłość, wspomniał o wszystkim, co miało się wydarzyć
w Sahaja Yodze, bez wątpienia. Nie wiem kto zdaje sobie z tego sprawę. Większość myślała, że oszalał. Nie mogli uwierzyć w to
wszystko co mówił i że na angielskiej pasterskiej ziemi powstanie Jeruzalem. Nikt nie chciał wierzyć, mówili, że jest szalony. Ale
czas nadszedł, Jeruzalem ma być ustanowione. Jest coś specjalnego w Anglii i on to widział setki lat temu bardzo wyraźnie, cały
ten obraz. Ale nikt go nie zrozumiał. Był prorokiem, nikt nie rozumiał co mówił. Ci, którzy zrozumieli, interesowali się nim
naukowo. A niektórzy ludzie poczuli, że może jest jakaś prawda w tym to, co mówił i opisywał.
Jesteście, więc czymś więcej niż prorokami, w tym sensie, że nie zależy wam na przewidywaniu przyszłości, wy przychodzicie w
teraźniejszości. Coś, co oni opisywali jako przyszłość i czym nie mogli się cieszyć, jest waszą teraźniejszością, i stajecie się
własnymi mistrzami. Wszyscy ci wielcy prorocy mieli ogromny problem. Rozmawiałam ostatnio z ambasadorem, który jest

bardzo wykształconym człowiekiem z Indii. Mówił Mi, ze największym problemem jest, dokad zaprowadzi nas racjonalizm,
wyjaśnienia?
Przypuśćmy, że powiedzieliście im o istnieniu Wszechprzenikającej Mocy, a oni na to: „Jak? Jak mamy w to uwierzyć? To
wszystko bajka. Udowodnijcie nam to”. Nie możecie oczywiście tego udowodnić ani poprzez spory ani przez
eksperymentowanie. Więc poddawali się, jak Adi Shankaracharya. Pisząc o Vivekananda Choudhurani i wszystkie te traktaty, w
tym momencie zrezygnował i zaczął opisywać Matkę. Powiedział: „Poddaję się” i to było wszystko. Ponieważ nie potrafił
przeforsować swojej filozofii i zaczął wychwalać Matkę, mówi się, że ogłupiał. Mówił: „Co w tym złego?”
To samo stało się z Biblią i Koranem, ze wszystkim, o czym ludzie myślą. Albo idziecie za nimi z wiarą, ślepą wiarą, nie pytacie o
nic, po prostu przyjmujecie wszystko, co powiedzą, stajecie się fanatykami, mordujecie się, umieracie. Wtedy to jest w porządku.
Albo po prostu poddajecie się. Stajecie sie komunistami, bez Boga. Jeśli wasze mózgi mają pozostać żywe, to lepiej rzućcie te
wszystkie religie, powiedzcie: „To wszystko nonsens”.
Chrześcijaństwo jest beznadziejne przez te kościoły, Islam jest do niczego z powodu fanatyzmu, a reszta z powodu innych
rzeczy, hinduizm też jest bez sensu. Ponieważ na tym poziomie tak to wygląda. Nie ma żadnego znaczenia, jest bezsensowne.
Tej ślepej wiary ludzie nie mogą zaakceptować. Naukowcy mówią: „Jak to jest z tą jest ślepa wiara? Byliśmy na Księżycu, tam
wszystko jest tak samo. O co chodzi? Byliśmy na Księżycu i nie widzieliśmy tam Boga. Co wy tu opowiadacie o Bogu? Jak mamy
uwierzyć w Jego istnienie?
Ale my musimy teraz udowodnić istnienie Boga. Musimy udowodnić istnienie tej Wszechprzenikającej Siły. Musimy udowodnić,
że jest w was Duch. Trzeba tego dowieść. Trzeba to urzeczywistnić, żeby położyć kres sporom. Nie da się tego osiągnąć ani
poprzez spory, ani przez ślepą wiarę. Nie zaprowadzi was tam ani racjonalizm ani przywiązanie emocjonalne. Tylko
urzeczywistnienie, konkretne wydarzenie uczyni was tym.
Naprawdę przekonywująca będzie jedynie ta rzeczywistość, która faktycznie zamanifestuje się w waszym centralnym systemie
nerwowym. Tylko to może przekonać. Ale nie chodzi tu o przekonanie. Przykładowo, jeśli nie jesteście przekonani, Boskość nie
jest zainteresowana.
Na przykład ci ludzie mówili: „Matko, przez rozwieszanie plakatów ludzie dowiedzą się o Tobie, że jesteś”.
Powiedziałam: „W porządku, w porządku. Powiedzieliście im, przekazaliście wiadomość. Teraz, jeśli przyjdą to dobrze.”
Informowanie jest naszym zadaniem. Jeśli przyjdą, jeśli dostaną Realizację, to dobrze. Jeśli się umocnią, to nawet lepiej.
Będziemy na to ciężko pracować, ale nie możemy tego wymusić. Nie możemy tego wymóc. Nie możemy imponować w żaden
sztuczny sposób. Nie możemy robić z tego cyrku. Musicie posiadać swoją własną wrażliwość, aby zrozumieć, jakie to jest
ważne. Wasza własna, czysta inteligencja musi wam powiedzieć, że to jest to. Przecież nie możemy paść wam do stóp i wołać:
„Och, prosimy”. Nie możemy błagać. Ani też nie możemy zrobić nic wbrew wolności, która została wam dana. Mając własną
wolność i własną chwałę musicie wzrastać, ponieważ jesteście szczytem tego stworzenia.
Nikt nie może was do tego zmusić. Jeśli chcecie iść do piekła, możecie rozpędzić się i skoczyć w dół. Jeśli chcecie iść do Nieba
- to też jest możliwe.
Nie zdajemy sobie sprawy jak szczególne są czasy, w których żyjemy. Najistotniejsze i najważniejsze czasy, na które
czekaliśmy. Najważniejszy moment w życiu całego stworzenia jest dzisiaj, kiedy ludzie poszukują, a Sahaja Yoga objawia się na
skalę masową. Jakie to szczęście, że jesteście poszukiwaczami od wieków, że zebraliście się tutaj, że Sahaja Yoga przyszła do
was jako błogosławieństwo Boga. Ponieważ sam Bóg nie może się doczekać Swego objawienia. Ale ci, którzy przychodzą do
Mnie, są na różnych poziomach. Niektórzy są mierni, niektórzy są całkowicie nierozwinięci.
Ci całkowicie nierozwinięci powiedzą: „Matko, co z moją pracą? Starałem się o nią, a teraz może będzie coś trochę lepszego”.

Niektórzy powiedzą: „Matko nie jestem chory i takie tam”. W porządku. To też można zrobić. Ale ci, którzy są bardzo wysoko
rozwinięci, jakie by nie były ich problemy, czegokolwiek by do tej pory nie zrobili – wszystko jest im całkowicie wybaczane,
uwierzcie. Nie czujcie się winni. W Sahaja Yodze pierwszą mantrą jest: „Matko, nie jestem winny”. Co najmniej trzy razy.
Trzeba, więc zrozumieć, że jesteście do tego przygotowani, jesteście wyróżnieni, musicie to dostać. Nie musicie mówić: „Czego
dokonałem? Mam tyle błędów na swoim koncie”. Nic podobnego! Ja Jestem tutaj czymś w rodzaju bankiera. Mam zrealizować
wasze czeki a wy otrzymacie je. Bez wątpienia. Nie wiecie ile macie pieniędzy w banku, prawda? Ja wiem, a więc wy siebie nie
osądzajcie. Pozwólcie Mnie to osądzić. To mój sąd i jeżeli będziecie mieli czystą inteligencję, zrozumiecie, że to jest to i wtedy
musicie się w tym ugruntowac.
Oczywiście nie możecie za to zapłacić. To są absurdalne pomysły: „Możemy za to płacić. Jak długo mamy oszczędzać?
Powinna być jakaś organizacja”. Nie mamy żadnej organizacji, dobrze o tym wiecie. Nie możemy zorganizować Boga, takich
rzeczy nie da się zorganizować. Nie mamy nawet żadnego członkostwa. Oczywiście mamy listy z waszymi imionami żeby móc
dać wam znać, ponieważ dajemy wam znać, kiedy organizujemy program. To co innego.
Co więcej, w Sahaja Yodze ludzi nie konfrontuje się od razu ze wszystkim. Najpierw otrzymują Realizację, potem sprawdza się,
jak daleko są, następnie stopniowo wzrastają, otrzymują wyższe prawdy. W przeciwnym razie mogą być zszokowani, bo nie jest
łatwo znieść prawdę, czasem to bardzo trudne. Na przykład, kiedyś powiedziałam, że nie ma różnicy między naukami Chrystusa
i Krishny. A nawet, Krishna powiedział, że nie można was zniszczyć, że Ducha nic nie może zniszczyć, a Chrystus tego dowiódł. I
wszyscy Hindusi już Mnie chcieli zabić, nie mogąc tego znieść. Jeśli mówię o Krishnie, wtedy wszyscy Chrześcijanie Mnie
krytykują, to wielki problem. Jeśli mówi się o Krishnie, Chrześcijanie tego nie lubią, a jeśli mówi się o Chrystusie, nie podoba się
to Hindusom. Jeśli mówi się o Sikhizmie, nie podoba się to Muzułmanom. A jeśli mówi się o Mahomecie, Sikhowie tego nie
lubią.
Nie jestem tutaj po to, żeby kogokolwiek zadowolić. Jestem tutaj, żeby powiedzieć wam prawdę o Nich, że wszyscy są
jednością, a wy walczycie między sobą jak głupcy. Nie ma żadnej różnicy między Nimi. Oni są jednością, całkowitą jednością.
Jest między Nimi taka zgoda i zrozumienie, że nie możecie ich rozdzielić. Są ze sobą tak połączeni, jak światło księżyca z
księżycem albo światło słońca ze słońcem. To tylko przez naszą ignorancję kierujemy przeciw Nim zarzuty i w Sahaja Yodze
sobie to uświadomicie.
Zostanie to udowodnione, poprzez wzrost waszej świadomości. Dzięki waszej Kundalini dostaniecie dowód na wszystko, co
mówię. Zostanie to udowodnione naukowo, bo kiedy Kundalini unosi się i zatrzymuje, będziecie musieli się pozbyć waszych
mitycznych idei, w przeciwnym razie nie podniesie się wyżej. Sami stopniowo dowiecie się, że to, co mówię jest prawdą.
Wszystko, co mówię o Mahomecie jest prawdą, zrozumiecie to. Mamy już dość walk. Mamy już dość nonsensów. Zobaczcie, co
się teraz dzieje – Izraelczycy zabijają Palestyńczyków. Czy sądzicie, że zabijając ich osiągną Boga?
Wszystkie te fałszywe idee muszą zniknąć. Musimy stać się uniwersalnymi istotami. Stać się. Stajecie się tym. Czy ktoś jest
Muzułmaninem, czy Hindusem, czy Chrześcijaninem, czy kimkolwiek, kiedy stajecie się uniwersalną istotą, możecie czuć na
palcach stan danej osoby. Chrystus powiedział: „Wasze ręce przemówią, wasze ręce przemówią”. Nie musimy kwestionować
żadnych świętych ksiąg, musimy ujrzeć wewnętrzne światło we wszystkim, co opisane. To, co nas dzieli tak naprawdę nas
jednoczy. Różnorodność jest tak piękną jednościan nas, ale można to ujrzeć jedynie przez uniesienie Kundalini. Nie ma innego
sposobu, ponieważ kiedy Kundalini podnosi się, następuje integracja a wy zaczynacie postrzegać to jako rzeczywiste
doświadczenie.
Mam nadzieję, że zrozumieliście, co powiedziałam. Dyskusja nie da wam realizacji- to musi się naprawdę stać. Nieważne czy
jesteście księciem, królem czy kimkolwiek. To żadna różnica. Musicie tego indywidualnie doświadczyć. To jest wasza
indywidualna Matka w was. Mówię o Ruh. Rytualizmem nie osiągniecie Boga, musicie być z nim połączeni. Było to obiecane we
wszystkich religiach i pismach tym wszystkim tym ludziom, którzy rozumieją i myślą, że ważne jest, aby wiedzieć, że musi istnieć
prawda, którą możemy urzeczywistnić. I to musi się wydarzyć.
Niech was Bóg błogosławi.

Chciałabym usłyszeć od was jakieś pytania. Postaram się odpowiedzieć na nie, proszę zadajcie jakieś pytania, to dobry pomysł.
Jeszcze raz przepraszam za spóźnienie, ale rozumiecie – tak zakorkowaliście drogi. Tak, proszę.
Pytanie: Czy może Pani porównać Pani yogę z Hatha Yogą i Raja Yogą?
Shri Mataji: O, opowiem wam o tym. Dziękuję, to bardzo dobre pytanie. Chodzi o Hatha i Raja Yogę. Nowoczesna Hatha Yoga jest
dla Mnie czymś niezrozumiałym. Ale w Patanjali Shastra napisano Ha Tha. Chodzi o Ha i Tha, to po prostu te dwa Nadi, które
pewnie wam opisano. Są jeszcze ashtangi, czyli osiem aspektów Hatha Yogi, zgodnie z tym, co pisał Patanjali. Najważniejszą
jest pierwotna, pierwsza, Ishwara Prahnidhana, czyli ustanowienie Boga w was. W tej akrobacji, którą uprawiamy, nie mamy
pojęcia o Bogu, nigdy o Nim nie mówimy, zapomnieliśmy o Bogu, macie tylko usiąść, to wszystko. Bo oni wszyscy chcą być
aktorami i aktorkami. Nie chcą być yoginami. To całkiem inne podejście. To była Ishwara Prahnidhana, czyli najpierw musicie
otrzymać Realizację. Jedną z tych ośmiu jest Yama Nirma. W Nirmie jest tylko jedno fizyczne ćwiczenie, także zależne od tego,
gdzie jest Kundalini.
W pewien sposób my również używamy Hatha Yogi. Na przykład, kiedy Kundalini zatrzyma się w punkcie, w pewnym centrum, z
powodu fizycznych problemów, wtedy wykonujemy pewne niezbędne asany lub ćwiczenia. Ale to jest coś innego.
Współczesna Hatha Yoga polega na tym, że np. jeśli muszę dostać się z Londynu do Birmingham, to nie uruchamiam
samochodu tylko skręcam w lewo i w prawo stojąc w miejscu. I myślę, że dotarłam do Birmingham. Mam tylko mapę, idę w
prawo, w lewo albo jeszcze gorzej. Dam wam jeszcze lepszy przykład: to jest jak zażycie wszystkich leków na raz, bez wiedzy o
tym, na co chorujecie. Jest to wielki brak rozróżnienia. Nikt z tych nauczycieli nie miał realizacji, jak więc mają rozumieć istotę
Hatha Yogi? Ja tego nie rozumiem. W Indiach guru to osoba, która jest zrealizowana. Może być on Muzułmaninem, Hindusem,
może być kimkolwiek, ale przede wszystkim musi być zrealizowaną duszą. Bramin jest zrealizowaną duszą. W obecnych
czasach Bramini mogą pracować jako kucharze.
Jeżeli więc chodzi o Hatha Yogę, cała koncepcja jest bardzo powierzchowna. Z kolei Raja Yoga jest po to, żeby zrozumieć, czym
jest Hatha Yoga. Początkiem Hatha Yogi jest Sahaja Yoga. Ale Hatha Yoga jest sprawą drugorzędną. Gdy jej potrzebujemy,
możemy jej użyć, możemy zastosować jej część. Druga część to Raja Yoga. Raja Yoga jest kolejną błędną koncepcją. Kiedy
Kundalini podnosi się, musicie dostrzec, jak wielkim wydarzeniem jest to, że Kundalini unosi się do góry. To nie jest zgodne z
grawitacją.
Więc aby to nastąpiło, musi się coś wydarzyć. Na przykład, kiedy ona podnosi się i przekracza drugie centrum, następuje pewien
wzrost, poprzez który Kundalini nie opada. To się nazywa bhandas. Bhandas jest wzrostem, zamykaniem. Kundalini idzie wyżej i
znowu zaczyna zamykanie. Przechodzi przez Vishuddhi, gdzie cała energia musi być wykorzystana w grze.
Ma miejsce Kachari, w którym język będzie lekko wygięty, ale nic nie poczujecie, bo to dzieje się bardzo szybko. Tak szybko, że
tego nie poczujecie. Nie mogę znaleźć innego przykładu. Nawet w samolocie Concorde coś czujecie, ale wyobraźcie sobie
samolot, do którego wsiadacie i od razu jesteście na miejscu. To jest ułamek sekundy, kiedy Kundalini wystrzeliwuje. Nie
odczuwacie niczego. Na przykład Ziemia jest tak wielka, że nie widać, że jest okrągła. W porównaniu z jej obwodem to, co
dostrzegacie jest tak małe, że nie widzicie, że jest okrągła.
W ten sam sposób Sahaja Yoga jest tak szybką metodą podniesienia Kundalini. Chodzi o to, że nie ma innej metody. Dzisiaj
Sahaja Yoga jest tak bardzo szybka, że tego nie czujecie, ale to się dzieje. Również wasze źrenice powiększają się. Widziałam
tych szalonych ludzi zwanych Raja Yoginami, oni zakrapiają sobie atropinę do oczu, aby powiększyć swoje źrenice, ponieważ
było powiedziane, że źrenice muszą być powiększone. Odcinają sobie języki i wpychają je do tyłu. Był taki jeden w Ameryce,
który odcinał ludziom języki i ruszał nimi. Nawet dzisiaj są ludzie, na których miał wpływ ten wielki guru, którzy nadal ruszają w
ten sposób językami i cofają języki.

Czy sądzicie, że robiąc te wszystkie sztuczki, podniesiecie Kundalini? Nic nie musicie robić, to jest spontaniczne, dzieje się bez
wysiłku. Dzieje się dzięki troskliwej Miłości Boga. Dlaczego chcecie złamać sobie kark bez powodu, po co? Początkowo
myślałam: „ Jak dzieci”, bo widzicie, kiedy dzieci chcą zrobić wrażenie na Matce z jakiegoś powodu, to krzyczą i tupią, żeby
zwrócić Jej uwagę. Teraz myślę, że oni traktują to bardzo serio. To jest bardzo zadziwiające, że posuwamy się do takiego
stopnia. To niszczy wasze czakry, to ma wpływ na waszą pozycje w Sahaja Yodze jako dobrego albo złego Sahaja Dogina. Taki
Sahaja Yogin, który otrzymuje to szybko, umacnia się i pracuje nad mistrzostwem, bardzo szybko wzrasta. Natomiast osoba,
która zrujnowała swoje czakry, wymaga uwagi albo musi się namęczyć żeby je poprawić, zatroszczyć się o nie.
Więc wszystko te idee mogą zostać wyjaśnione tylko wówczas, kiedy otrzymacie Samorealizację. W porządku?
Niech was Bóg błogosławi.
Pytanie: Czy Bhagavadgita i osiem Ashtang Patanjali mogą pomóc?
Shri Mataji: O co chodzi? O Bhagavadgitę? …Pomoc Patanjali?.... Osiem….? Nie. Ponieważ dopóki nie jesteś zrealizowany.... na
przykład zanim uruchomisz samochód, od razu chcesz skręcać w prawo i w lewo, a dopiero potem chcesz ruszyć z miejsca. Czy
to pomoże ci dotrzeć do Birmingham? To jest marnotrawstwo, bo możesz zniszczyć koła. Nie ma się, czym przejmować. Mówię
wam, że nie ma się, czym przejmować. W porządku?
Niech Bóg was błogosławi.
Widzicie, Ja nie obwiniam nikogo. Nie czujcie się źle, w końcu jesteście poszukiwaczami, wszyscy jesteście poszukiwaczami.
Skąd macie wiedzieć? Jesteście poszukiwaczami, skąd macie wiedzieć. Ci ludzie napisali tyle książek, dzisiaj jest bardzo łatwo
napisać książkę, jeśli macie pieniądze, możecie napisać co chcecie, możecie opublikować co chcecie. Niewiele trzeba, żeby coś
napisać. Tylko Ja dotychczas niczego nie napisałam. Są ludzie, którzy piszą o Mnie i Sahaja Yodze, to inny problem. Ja do tej
pory niczego nie napisałam. Chrystus niczego nie napisał, Shri Krishna niczego nie napisał, Rama również nic nie napisał.
Myślę jednak, że powinnam napisać. Napisałam coś, a ludzie powiedzieli, że to przekracza ich pojęcie, bo jak tylko przeczytali, to
od razu byli w stanie świadomości bez myśli. I co tu zrobić? W porządku.... Jakie jest następne pytanie? To było bardzo dobre
pytanie. Jakie jest następne pytanie? Mamy jeszcze pięć minut.
Pytanie: Czy można zadać pytanie Bogu, kiedy jest się połączonym?
Shri Mataji: Tak! Oczywiście, oczywiście, teraz widzę, bo jesteście połączeni. Więc wyciągnijcie ręce w kierunku Boga i
zapytajcie: „Czy istnieje Bóg”? Jeśli zadacie to pytanie pojawią się potężne wibracje. Nie tylko to, ale na przykład, jeśli chcecie
zadać pytanie na temat swojego ojca, jak się czuje. Powiedzmy, że nie ma go tutaj, poczujecie palenie gdzieś tutaj. To są jego
centra, natychmiast będziecie wiedzieć, które centrum jest zablokowane i jeśli wiecie jak to odczytać, będziecie wiedzieć, jaki on
ma problem. W ten sposób będziecie wiedzieć o wszystkich. Nie tylko o Bogu, ale o sobie i o innych. To właśnie oznacza bycie
Kolektywną Świadomością. Stajecie się istotą uniwersalną.
Pytanie: I bedziemy mogli zobaczyć Boga?
Shri Mataji: Nie chodzi dzis tu o to, aby widzieć Boga, bo widzenie w żadnym wypadku nie odnosi się do istnienia. Czy rozumiecie
różnicę? Teraz Pan, jak pan się nazywa?
Bippin.
Panie Bippin, czy może pan siebie zobaczyć, panie Bippin. Kiedy pan staje się panem Bippin, pan nie będzie tego widział, kiedy
pan staje się częścią Boga, również nie może pan nic zobaczyć, ale może pan działać. Natomiast widzenie jest oznaką

oddzielenia.
Pytanie: Czyli stajesz się jednością z Bogiem?
Shri Mataji: Tak, w tym cała rzecz. Jednoczysz się z Bogiem, z Pierwotnym Istnieniem. Stajesz się Jego siłą, stajesz się Jego
instrumentem. Nie powinniśmy kierować się dogmatami, bo może powstać kłótnia na temat, czy to ty stajesz się Jego
instrumentem czy On staje się twoim instrumentem. Ja nie chcę wpaść w tę pułapkę. Powiedziałabym, że zaczniecie odczuwać
tę siłę, zaczniecie być Duchem. Dlatego właśnie Buddha nigdy nie mówił o Bogu. Powiedział, że lepiej nie mówić o Bogu,
ponieważ wtedy pojawią się inne pytania. Lepiej powiedzieć im, aby stali się Duchem i koniec. Najpierw zacznijcie być Duchem,
potem będziemy mówić dalej.
Proszę, czy są jeszcze jakieś inne pytania?
Pytanie: Czy widzisz Pani duchy w tym pomieszczeniu?
Shri Mataji: Co powiedziałeś? Duchy? Dlaczego chcesz je widzieć? Oczywiście, one istnieją, bez wątpienia. Ale my nie mamy z
nimi nic wspólnego. One są przeszłością, skończyły się, odeszły. Dlaczego mamy się nimi przejmować? Oczywiście, że one tu
są- i co robić? To bardzo kłopotliwe osobniki. Mamy przez nie dużo problemów. Wszyscy ci guru posługują się nimi, to się robi,
to ma miejsce.
Pytanie: Czy to nazywa sie…
Shri Mataji: Dobre duchy? Nie, nie powinniśmy mieć nic wspólnego z nimi, ponieważ teraz żyjecie w teraźniejszości. Dobre czy
złe, nie mamy z nimi nic wspólnego. Skąd wiesz, który jest dobry a który zły? Pozwolisz przyjść dobremu a nadejdzie zły. Skąd
będziesz wiedział? Lepiej więc, aby żaden z nich do ciebie nie przyszedł. Lepiej być samemu, jeśli o to chodzi. Stopniowo
będziesz wiedział o nich wszystkich i będziesz się dziwił skąd wiesz, jak trzymać się od tych ludzi z daleka.
Pytanie: (niewyraźne od tej samej osoby)
Shri Mataji: (Mataji zwraca się do Yogina) Nie powiedzieli wam tego? (Prowadzący odpowiada) Wspominaliśmy o tym,
wyjaśniliśmy, że jeszcze o tym powiesz Matko.
Pytanie: Czy jest to pewnego rodzaju energia?
Shri Mataji: Tak, to jest energia. To jest energia naszego pragnienia, która jeszcze się nie zamanifestowała. A jakie jest to
pragnienie, które nie jest w nas jeszcze ujawnione? To jest pragnienie, aby stać się Boskością. Kiedy ta energia zamanifestuje się
- dlatego jest ona nazwana energią pierwotną - to pragnienie ujawni się.
Pytanie: Czy Ty tworzysz i wyobrażasz sobie tę energię?
Shri Mataji: Nie, nie. Ona istnieje, ona jest. Nic tu nie jest wyobraźnią. Wy niczego nie musicie robić. Wszystko jest, tak jak
zarodek w ziarnie. Istnieje, nie musicie nic robić, nic tu nie jest wyobraźnią. To dzieje się naprawdę, możecie zobaczyć
pulsowanie. Możecie zobaczyć jak rośnie, poczuć pulsowanie na szczycie swojej głowy. Możecie zobaczyć jak się przebija, jak
zimny powiew wiatru wychodzi z głowy. Następuje prawdziwy chrzest. To wszystko tam jest, wszystko tam jest. Żadne
wyobrażanie sobie nie jest tu potrzebne, to nie jest myślenie. Nie zrobicie tego poprzez myślenie. Jeśli myślicie na przykład o
nasionku, że jeżeli ja teraz wyobrażam sobie, że ono wykiełkuje, to czy ono, dlatego wykiełkuje? Nie, ono musi naprawdę
wykiełkować. W ten sam sposób TO musi się wydarzyć, to jest żywy proces.
Pytanie: Gdy zdamy sobie sprawę, że musimy wzrastać wraz z Samorealizacją […], jeśli uzyskaliśmy wiarę w kościół, ale nie
stajemy się kościołem?

Shri Mataji: Co takiego?
Pytanie: Jeśli mamy pragnienie, którego nie rozpoznajemy, to czy stopniowo to pragnienie przyjdzie do nas?
Shri Mataji: Tak, ale to pragnienie manifestuje się jedynie poprzez obudzenie Kundalini. To pragnienie oczywiście istnieje. Jest
ono w podświadomości, stopniowo staje się bardzo świadomym pragnieniem, wtedy poszukujesz go, podążasz za nim, ale ono
manifestuje się tylko wtedy, kiedy Kundalini wznosi się i przechodzi przez kość ciemieniową. Tak to jest.
Pytanie: Jak stymulować tę energię?
Shri Mataji: Po prostu jest stymulowana, Ona istnieje. Myślę, że jest coś szczególnego we Mnie, a potem również i wy stajecie
się taką samą wyjątkową istotą, wy też możecie to robić. To jest tak, że jedna świeczka zapala inną świeczkę. Dobrze? W ten
sam sposób.
Pytanie: On powiedział, że Pani mówiła o Hatha Yodze jako o fizycznej yodze i Raja Yodze jako o yodze mentalnej. Czy mogłaby
Pani powiedzieć jak funkcjonuje ta yoga?
Shri Mataji: Nie mówię, że jest fizyczna, my używamy jej na potrzeby fizyczne. Ani ona nie jest fizyczna, ani Raja Yoga nie jest
mentalna, te wszystkie rzeczy są częściami Sahaja Yogi, która jest spontanicznym wydarzeniem. Kundalini, która jest pierwotną
energią w nas, siłą pragnienia wewnątrz nas, kiedy zaczyna się budzić, parę nitek zaczyna podnosić się do góry, pulsując,
możecie zobaczyć jak się unosi. Wznosi się i stopniowo oświeca centra. Otwiera ostatnie, siódme centrum, dzięki czemu Duch,
który zamieszkuje serce, zostaje oświecony. Ponieważ tak naprawdę miejsce waszego Ducha jest na szczycie głowy. W
porządku?
Nie ma więcej pytań? Dobrze. Myślę, że teraz powinniśmy to otrzymać. Co wy na to? Lepiej to otrzymać. Po prostu połóżcie ręce
w ten sposób. To bardzo proste, ponieważ dłonie mają przemówić. Koniuszki waszych palców są wrażliwymi narządami
zmysłów sympatycznego systemu nerwowego. Wyciągnijcie ręce w Moim kierunku a stopy postawcie na ziemi, tak żeby
całkowicie jej dotykały. Nie łączcie stóp, ale też nie odsuwajcie za bardzo. Usiądźcie jak najwygodniej. Zamknijcie oczy.
Połóżcie prawą rękę na sercu i zadajcie pytanie: „Matko, czy ja jestem Duchem?” Zamknijcie oczy, zamknijcie oczy. Oczy muszą
być zamknięte. Zadajcie pytanie: „Matko, czy ja jestem Duchem?” Niektórzy z was mogą poczuć chłodny powiew na dłoni przy
tym pytaniu. Zadajcie je szczerze. Oznacza to, że wasza uwaga jest teraz na waszym bycie fizycznym, mentalnym i
emocjonalnym i nagle zaczynacie odczuwać ducha.
Po pierwsze musicie wiedzieć, że nie jesteście winni i proszę nie miejcie w ogóle poczucia winy w umyśle. Przeciwnie,
powinniście powiedzieć: „Matko, nie jestem winny. Matko, nie jestem winny. Matko, nie jestem winny”. Nie jesteście w żaden
sposób niczemu winni. Mogli wam mówić, że popełniliście grzechy – zapomnijcie o tym, zapomnijcie to wszystko. To bardzo
powszechna praktyka poniżania istot ludzkich. Ci, którzy tak mówią na pewno sami są winni. Nie wierzcie nikomu. Teraz
połóżcie prawą rękę na lewej stronie podstawy szyi i powiedzcie: „Matko, nie jestem winny”.
Teraz tę samą rękę połóżcie na czole i powiedzcie: „Matko, przebaczam wszystkim”. Mówcie to raz za razem. „Przebaczam
wszystkim”. Nieprzebaczanie powoduje mocny ucisk.
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Program Publiczny, Powinniśmy wiedzieć coś więcej, (od Mooladhary do Voidu) 10.07.1982, Derby, Wielka Brytania
Dziękuję wszystkim Sahaja yoginom z Derbyshire i Birmingham za to, że dali Mi możliwość porozmawiać z miejscowymi
poszukiwaczami. Mamy poszukiwaczy we współczesnych czasach to jest coś bardzo wyjątkowego. Nigdy nie mieliśmy ich
wcześniej, przynajmniej nie tylu. Było wielu ludzi, którzy szukali pieniędzy, tak samo jak w obecnych czasach jest wielu takich,
którzy przeszukują kraj za krajem w poszukiwaniu władzy. Ale było też wielu takich, co poszukiwali tych kilku pereł Boskiej
błogości, tylko kilku. Powodem była świadomość, zbiorowa świadomość istot ludzkich, które prawdopodobnie nie zdawały sobie
sprawy z możliwości, czy potrzeby poszukiwania.
Ale dzisiaj jest to tak piękna kombinacja, że urodzili się na tej ziemi poszukiwacze o bardzo wysokiej jakości. Są rzesze
poszukiwaczy. To nie jest już tylko jeden lub dwoje ludzi, co siedzą na szczycie góry, w jaskini, czy gdzieś jeszcze i próbują
medytować, ale jest tak wielu, którzy szukają, którzy nie są usatysfakcjonowani sobą, ani tym, co mają. Oni myślą, że musi być
coś jeszcze ponad tym. Ci, którzy czują, że nie znaleźli jeszcze swojego sensu, ci, którzy czują, że muszą odnaleźć cel swojego
istnienia, ci, którzy czują, że jest jakiś wyższy poziom od tego, na jakim są obecnie. Wszyscy tacy ludzie są poszukiwaczami, nie
od dziś, lecz od tysiącleci.
Muszę powiedzieć, że w czasach Chrystusa nie było żadnych poszukiwaczy, ponieważ nawet ci, których Chrystus uczynił
Swoimi uczniami, zrobili to w zasadzie z przymusu, a On musiał szukać i odnajdować ich, opowiadać im o tym. Więc musimy
powiedzieć, że obecnie jest bardzo ważny czas w historii stworzenia, kiedy jest tak dużo poszukiwaczy, ale dzisiaj problem z
nimi jest taki, że oni nie wiedzą czego szukają. Nie mają pojęcia o tym, czego mają szukać. Jak szukać? Czego oczekiwać?
Wchodzą w nieznany obszar, zupełnie dla nich nieznany. A ten nieznany obszar, którego szukają, jest obecnie reprezentowany
przez tak wielu ludzi. I każdy z nich twierdzi: "Jestem tym, który przyniesie dobra". A inny mówi: "Ja jestem tym jedynym, który
może to zrobić".
Oczywiście, powstaje zamieszanie. Tak to jest, że współczesne czasy to czasy zamieszania. Wielkiego zamieszania. I kiedy
pojawia się zamieszanie, tylko wtedy możemy znaleźć wspaniałe rozwiązanie, trwałe rozwiązanie problemu raz na zawsze.
Jeszcze nigdy do tej pory nie było takiego zamieszania, jakie jest teraz w umysłach istot ludzkich w odniesieniu do pojęć dobra
czy zła. Nigdy na taką skalę. Kiedy mówiło się "to nie jest dobre", a ludzie jednak to robili, to przeważnie wiedzieli, że czynią źle.
Jeżeli to byli dobrzy ludzie, to mówili "to jest dobre, zróbmy dobrze". Ale każdy wiedział, że było to dobre lub złe. Oni mogli to
robić. Ale w dzisiejszych czasach nikt nie wie, co jest dobre, a co złe.
Poza pojęciami dobra i zła, jest coś o wiele więcej musicie poznać siebie. Ponieważ wewnątrz nas jest ta świadomość, że my nie
znamy siebie, nie znamy absolutu. Żyjemy we względnym świecie, czego wszyscy wydają się być świadomi. Może w
podświadomości albo nieświadomie, ale na pewno jest w każdym z nas takie odczucie, że "my nie wiemy". I jest to bardzo
szczere odczucie. To jest bardzo subtelne odczucie, że "musimy wiedzieć coś więcej". Więc, kiedy mówimy słowo "wiedzieć",
myślimy o nim tak jakbym powiedziała "nic nie wiem o Derbyshire, nigdy tam nie byłam".
Co to znaczy? "Nic nie wiem o Derbyshire". Mam na myśli, czego nie wiem o Derbyshire? Mogę przeczytać o nim w książkach,
mogę się dowiedzieć. Mogę poznać całą historię Derbyshire. Mogę dowiedzieć się, kim byli ludzie, którzy robili tu piękną
porcelanę. Mogę poznać całą ich historię. O wszystkim mogę przeczytać. Mimo to, dlaczego mam mówić, że nic nie wiem o
Derbyshire? Ponieważ nigdy wcześniej tam nie byłam. Nigdy nie byłam w Derby, nigdy nie byłam w tej okolicy, nie widziałam tego
miejsca, nigdy go nie odwiedziłam, nie mam żadnego doświadczenia związanego z tym miejscem, więc nic o nim nie wiem. To
jest dokładnie taka sama sytuacja.
Sytuacja jest taka, że my nic nie wiemy o Boskości. Czytaliśmy o tym. Słyszeliśmy o tym. Tak wielu ludzi o tym pisało. Jak tylko
dowiedzą się, że jest zainteresowanie tym tematem, od razu wydają książkę, książkę za książką, napisali już tysiące książek. Ile z

tych książek zawiera prawdę, a ile nie? Nie możemy się tego dowiedzieć, bo w rzeczywistości nie znamy prawdy. Załóżmy, że
ktoś mówi, że Książę Bedfordu urodził się w Derbyshire. No dobrze, jak Ja się tego dowiem? Nie dowiem się tego dopóki nie
spotkam kogoś, kto rzeczywiście stąd pochodzi i kto zna ten temat. W ten sam sposób, wiedza na temat Boskości jest bardzo
zagmatwana. Ale to nie jest wiedza. To nigdy nie jest wiedza.
Pojęcie wiedzy przychodzi do nas, jako rodzaj odpowiedzi na nasze pytania, to pojęcie jest racjonalne, możemy je zrozumieć,
poprzez naszą inteligencję. Ale teraz ten obszar jest poza inteligencją, poza racjonalnością, poza wszystkim, co jest
ograniczone, on jest obszarem bez granic. Wszystkie takie obszary bez granic można poznać tylko poprzez doświadczenia
waszej świadomości. Teraz każdy musi zrozumieć tę bardzo delikatną rzecz, jak coś poznać, doświadczyć w naszej
świadomości. Nie jako doświadczenie, że nagle widzimy światło, więc to jest doświadczenie - mam na myśli, że zawsze możecie
widzieć światło. I to jest takie wspaniałe. Ludzie odczuwają to tak, że widzą jakieś światło, które nagle błyska przed nimi to nic
wielkiego. Może to światło skądś pochodzi i ono może być dla was bezużyteczne, po prostu możecie odczuwać, że czegoś
doświadczyliście. Więc trzeba wiedzieć, że zobaczenie nie jest doświadczeniem. Na przykład, pies widzi ten instrument, ale co
on o nim wie? On go widzi.
Świadomość, ludzka świadomość ma w sobie tak wiele wspaniałych rzeczy w porównaniu do świadomości zwierzęcej. Na
przykład, możemy powiedzieć, że zwierzęta nie mają świadomości piękna, czystości, zwierzęta tego nie mają. Istoty ludzkie
mają tę świadomość zakodowaną w sobie, mogą ją odczuwać. Ludzie mogą to poczuć na swoim centralnym systemie
nerwowym. Więc jakakolwiek jest wasza świadomość, odczujecie ją na waszym centralnym systemie nerwowym. To nie jest
jakaś wymyślona rzecz czy intelektualna dyskusja. "Tak, tak, wiem, wiem" - nie tędy droga. Wiedza powinna przyjść do was
poprzez wasze odczucia, tak jak Ja mogę poczuć czy to jest gorące czy zimne, ale kamień nie poczuje nic.
W ten sam sposób, odczucie powinno przejść przez wasz centralny układ nerwowy. To oznacza, że wasza świadomość sama
musi się wypełnić. Musi przybrać nowy wymiar. Wasza świadomość powinna samodzielnie przybrać nowy wymiar. Wszystkie
inne doświadczenia nie mają znaczenia w ewolucji jeśli przyjrzeć się temu. W procesie ewolucyjnym to właśnie świadomość się
doskonali, przyjmując coraz wyższe wymiary. I te wymiary osiągnęły swoje maksimum w czasach, kiedy staliście się istotami
ludzkimi, kiedy wasza świadomość jest gotowa do odbierania świadomości uniwersalnej istoty, kolektywnej istoty tak, że wy
stajecie się kolektywną istotą.
Teraz chciałabym opowiedzieć wam o tym jak jesteśmy usytuowani wewnątrz nas samych. Z powodów praktycznych nie
powinniście wierzyć Mi na słowo, ale nie powinniście również odrzucać tego, co wam mówię. To jest jak wstąpienie na nowy
uniwersytet. Słuchamy profesora i staramy się za nim podążać. Załóżmy, że on przedstawił, że on przedstawia wam jakąś
hipotezę, wtedy zaczynacie ją oceniać. Rozpracowywać. Jeżeli ona okaże się prawdziwa, możecie nazwać ją prawem. W taki
sam sposób powinniśmy wkroczyć w to nowe rozumienie, najpierw je zobaczyć, nie odrzucając od razu. Jeżeli okaże się ono
prawdziwe, wtedy powinniśmy w to uwierzyć. Nie powinno być ślepej wiary w Sahaja Yogę. Ślepa wiara wcale nie pomaga. Tak
samo, jak zaprzeczenia.
I z tym pogodnym nastawieniem, jeśli tylko Mnie wysłuchasz tak jak hipotezy, cokolwiek ci powiem, nie musisz tego od razu
akceptować jako prawdy. Ale potem przyjdzie czas, abym Ja udowodniła tobie prawdę i prawdę będzie można tobie udowodnić.
Przyszedł czas, aby udowodnić istnienie Boga. Aby udowodnić, nie poprzez wielki wykład lub rozprawę w sądzie, lub coś
podobnego, ale jak Ja to udowodnię? W twojej świadomości. Niezbitym doświadczeniem w twojej świadomości będzie to, że
zaczniesz czuć Boga Wszechmogącego. Nadszedł czas na poznanie pisma świętego, wszystkich świętych pism.
Nadszedł czas, aby udowodnić tobie twoje własne połączenie z Bogiem, twój własny związek z Nim, twój własny związek z
Pierwotnym Istnieniem. Czy nazwiesz to "Bogiem" lub czymś innym to dla Samego Boga nie ma znaczenia. Czy nazwiesz Go
dowolnym imieniem, Bóg jest i ten Bóg nie jest taki, w jaki sposób Go pojmujesz. Nie jest taki, w jaki sposób Go rozumiesz lub
znasz, ale Bóg jest taki, jaki jest. Dopóki sam Go nie poczujesz, nie uwierzysz w Niego. Nawet, jeśli w pewnych okolicznościach
uwierzysz, będzie to ślepa wiara. Ona nie ma znaczenia dla żadnej inteligentnej osoby i nadejdzie taki dzień, że taka osoba
zdemaskuje ten rodzaj ślepej wiary.

Więc w nas samych, tak jak powiedziałam, jest wbudowany system, który przyszedł do nas poprzez wzrost naszej świadomości
na różnych etapach, który jest jak zapisana historia w nas samych jak stajemy się istotami ludzkimi. Na różnych etapach byliśmy
dzieleni. Na początku był etap węgla, w którym staliśmy się życiem, martwe stało się życiem. To jest umiejscowione w tym
punkcie. To jest poniżej kości trójkątnej, w której znajduje się wielka siła zwana Kundalini. Ta siła jest siłą, opisaną również w
Biblii jako Drzewo Życia: "Pojawię się przed tobą, jak języki ognia". Ale Biblia jest mikroskopijną rzeczą, jej symbolizm nie może
być wytłumaczony. Dopóki nie otrzymasz nowej świadomości, wibracyjnej świadomości, to nie można tego wytłumaczyć.
Więc ta siła jest siłą pragnienia, ostatecznego pragnienia, jedynego pragnienia, rzeczywistego pragnienia, które mamy w nas
samych. Wszystkie inne pragnienia stają się bezużyteczne. Spójrzcie teraz na bogate kraje, ludzie osiągnęli tam dobrobyt, są
bogaci, dobrze sytuowani, ale nie są szczęśliwi. Ludzie, którzy są niezwykle bogaci, jak w Szwecji i Szwajcarii, oni rywalizują ze
sobą o to, ilu młodych ludzi popełni samobójstwo. Ostatnio, zauważyłam, że Szwajcarom lepiej się "powodzi". Dużo więcej
Szwajcarów popełnia samobójstwa, niż młodych Szwedów.
To jest stan, w którym powinniśmy sobie uświadomić, że jeżeli bogactwo było naszym pragnieniem, to nie jest ono prawdziwym
pragnieniem. Ponieważ kiedy jesteśmy bogaci, powinniśmy być bardzo szczęśliwi i radośni, ale nie jesteśmy. A podstawą
ekonomii jest to, że określone potrzeby mogą nas usatysfakcjonować, ale nigdy tego nie robią. Oznacza to, że materia nie może
zaspokoić waszych pragnień. Więc czym jest pragnienie, czym jest poszukiwanie u każdego ukryte w tej sile, jest to
poszukiwanie bycia jednym z Bogiem, to yoga, połączenie z Bogiem. To nazywamy chrztem.
W Koranie jest to nazywane pir. Musisz stać się pir, "powtórnie narodzonym". To jest opisane w wielu językach, jest to ta sama
rzecz, którą oni opisali. Jest tym samym w każdym świętym piśmie, jeżeli chciałbyś prześledzić, co to oznacza, byłbyś zdziwiony,
że oni mówili o tym samym. Teraz ktoś mógłby powiedzieć: "Mogłyby istnieć inne metody, Matko. Mogłoby być coś jeszcze, co
by to wypracowało".
Nie istnieje inna metoda, ponieważ to było wypracowywane przez tysiące i tysiące lat wewnątrz was samych, od kiedy staliście
się węglem. To wszystko jest zaaranżowane wewnątrz was przez naturę. Podobnie ktoś może powiedzieć, że nasionko może
wykiełkować inną metodą. Nie ma innej metody dla nasionka. Nasionko musi stać się prymulką i prymulka musi zostać
obudzona to jest jedyny sposób, w jaki to działa. W ten sam sposób, to zadziała w każdym z was. Ta siła ma zadrżeć wewnątrz
was. Ma zostać obudzona wewnątrz was. Jeżeli zostanie obudzona wewnątrz was, to uniesie się. Ale czym jest ta siła? Ta siła
ma stać się jednym z Duchem. Więc ta siła wie, że musi stać się jednym z Boskością.
Aktualnie, mamy wiele innych pragnień. Więc powinniśmy zapytać, jak to jest z tym powiązane? To jest tak, że mówimy:
"Przybądź do Derbyshire i spotkaj się ze wszystkimi ludźmi". Więc przebyliśmy tę całą drogę, weszliśmy do Guild Hall, weszliśmy
tu i nie spotkaliśmy was. Wtedy wszystkie Moje przyjazdy i Moje podróżowanie było bezużyteczne, ponieważ was nie spotkałam.
To nie ma żadnego znaczenia. W ten sam sposób, wszystkie inne pragnienia po prostu realizują to pragnienie, ostateczne
pragnienie, pragnienie, aby stać się jednym ze Boskością.
Wiele można powiedzieć o Kundalini. O Kundalini, musiałam opowiadać setki razy i aby coś o tym więcej wiedzieć, trzeba być w
Sahaja Yodze i wciąż dowiadywać się więcej. Tak więc w skrócie opowiedziałam wam czym jest Kundalini i jak jest
umiejscowiona.
Teraz, powyżej jest druga, faktycznie drugą traktuje się jako trzecią. Jest siłą, powiedziałabym, jest centrum naszego
poszukiwania. To centrum jest nazwane Nabhi Czakrą, która daje nam nasze poszukiwanie. Kiedy jesteśmy na etapie zwierząt,
wtedy szukamy jedzenia przez nasz żołądek i będziecie zdziwieni, że kiedy stajemy się istotami ludzkimi, również szukamy
pieniędzy przez nasz żołądek. Możemy zostać czasem skierowani tu czy tam, ale ostatecznie nawet Boga szukamy przez nasz
żołądek.
Wokół żołądka jest obszar, który musi zostać przekroczony i ten obszar jest w rzeczywistości obszarem Mistrzów. Wszyscy
Pierwotni Mistrzowie, jak Mojżesz czy Sokrates urodzili się w tym obszarze. Jest dziesięć podstawowych Pierwotnych Istnień,

które przybyły na tę ziemię, które przybyły, aby dać nam poszukiwanie jako ideę, tego, co powinniśmy robić. Przede wszystkim,
Oni przybyli tutaj, aby nas nauczyć jak się zrównoważyć, jak się równoważyć, abyśmy mogli wzrastać.
Więc ci wszyscy wielcy Prorocy lub Pierwotne Istnienia, Oni byli jedynymi, którzy byli Mistrzami. Oni przybyli, aby nam przekazać,
że jeżeli za bardzo przejdziesz na lewą lub prawą stronę, wtedy będziesz upadał w swojej egzystencji, w swojej jakości jako
istota ludzka. Jako istota ludzka, musisz egzystować i to centrum, stopniowo rozwija egzystencję z etapu zwierząt do wyższych
zwierząt i do poziomu człowieka, gdzie ta osoba zaczyna uświadamiać sobie, że te egzystencje istnieją w nas. W ten sposób
przyszły wszystkie nasze prawa. Dziesięć Przykazań z Biblii, jest dziesięcioma poziomami egzystencji wewnątrz nas. To jest
tych dziesięciu Mistrzów, którzy przybyli na tę ziemię, aby ocalić istnienia ludzkie przed zbaczaniem ze środkowej drogi, przed
schodzeniem za bardzo na lewo lub na prawo.
Więc lewa strona, jak tutaj widzicie, jest emocjonalną stroną wewnątrz nas i jest również siłą pragnienia. To jest emocjonalna
strona, która daje nam naszą podświadomość i ponad nią istnieje nasza kolektywna podświadomość. Po prawej stronie, mamy
inną siłę, siłę akcji, gdzie nasze pragnienie staramy się przekształcić w akcję. Ta siła akcji, daje nam naszą przyszłość i wspiera
naszą fizyczną i umysłową aktywność. W rezultacie tego, w naszej głowie tworzymy instytucję zwaną ego. Każdy to ma, nie ma
się czego obawiać. Kiedy coś robimy, czujemy, że my to zrobiliśmy i to jest mitem, ale wciąż trwamy w tym micie, ponieważ
jeszcze nie ujrzeliśmy rzeczywistości.
Drugą, jest lewostronna siła wewnątrz nas, przez którą odbieramy agresję innych ludzi, przez którą mamy naszą przeszłość.
Jako produkt uboczny naszej aktywności, aktywności emocjonalnej, dostajemy instytucję, podobną do balonu, jak tu widzicie,
zwaną super-ego. Te dwie rzeczy spotykają się w głowie, tak jak wtedy, gdy dorastasz ma miejsce zwapnienie na czubku twojej
głowy, w okolicy ciemiączka i ten miękki obszar, który pulsuje w dzieciństwie zostaje całkowicie zakryty. W ten sposób buduje
się twoje "Ja". Stajesz się Panem X, Y, Z i tym wszystkim. Budujesz swoją własną wolność. To jest wolność, którą osiągnąłeś
będąc Panem X, Y, Z.
Po osiągnięciu tego, zaczynasz używać drugiego centrum, które jest centrum twojej kreatywności, które jest centrum akcji.
Zwierzęta nie posiadają żadnego ego. Oczywiście ego może się wytworzyć, jeżeli one żyją z ludźmi. Ale w innym przypadku, one
w ogóle nie mają ego. Jeżeli robisz coś złego, czujesz ból, czujesz się winny. Zwierzęta nigdy nie czują się winne, ponieważ
zabijanie innych zwierząt leży w ich naturze. W ich naturze jest jedzenie, więc nigdy nie czują się winne. Tylko istoty ludzkie
mówią: "Och, nie powinienem był tego powiedzieć. Nie powinienem był tego zrobić". Tylko cechą ludzi jest poczucie winy. Tylko
cechą ludzi jest to, że napadamy na innych.
Więc drugie centrum wchodzi do gry, przez które myślisz i myślisz o przyszłości, planujesz. Twoja fizyczna...
(Myślę, że teraz jest za dużo, czy możesz przestać? Nie możesz przestać? Lepiej wyłącz światło, za dużo tego. Miałam to przez
cały czas, za dużo tego)
I myślisz. Na to myślenie potrzebujesz energii i tę energię otrzymujesz z komórek tłuszczowych, które są w żołądku, które są
przetwarzane na użytek mózgu. Kiedy zachodzi przetwarzanie, to biedne centrum musi bardzo ciężko pracować. Kiedy myślisz,
to centrum wchodzi do akcji. Musi pracować bardzo, bardzo ciężko tylko dla jednego zadania, którym jest zaopatrywanie w
komórki tłuszczowe.
(Tam jest za dużo świateł. Czy można wyłączyć te światła Mam na myśli, nie, nie, nie, nie, te trzy tutaj... Dziękuję... Wciąż te są
bardzo jeśli można wyłączyć te trzy, byłoby lepiej Nie, te trzy. Te trzy to za dużo. Nie ma w ogóle potrzeby, tam są trzy, co tam
jest? Mam na myśli, oni i tak mogą Mnie widzieć. Czy Mnie nie widzicie?, czuję się jak podczas kręcenia filmu!)
Więc to centrum nazywamy Swadistanem i to centrum daje tobie twoją przyszłość, energię do myślenia o przyszłości, do
planowania, energię do wykonywania fizycznej pracy, fizycznych ćwiczeń. To biedne centrum, musi pracować tylko nad jedną
rzeczą: przetwarzaniem tłuszczu na użytek mózgu. Jeżeli jedno centrum, które ma wiele innych zadań, wykonuje tylko jedną
pracę, to pozostałe zadania są zaniedbywane.

W rezultacie tego, tworzycie problemy, ponieważ to centrum musi zaspokoić potrzeby waszej wątroby, waszej trzustki, waszych
nerek, waszej śledziony. Gdy już raz wejdzie do akcji nad jedną pracą, programuje się na nią i wtedy nie może opiekować się
innymi organami. W ten sposób możecie nabawić się złej wątroby, cukrzycy, problemów z nerkami, nadmiernego ciśnienia krwi.
Również, można zachorować na bardzo poważną chorobę zwaną rakiem krwi. Teraz, Sahaja Yoga może wyleczyć wszystkie te
problemy.
To jest tylko fizyczne, ale to może wyleczyć nawet fizyczne problemy, ponieważ, jeżeli to centrum zostaje doprowadzone do
normalnego funkcjonowania, jeżeli zacznie funkcjonować w normalny sposób, to można łatwo uleczyć wszystkie tego typu
choroby, które pojawiły się ze zbyt dużej aktywności, nadmiernego myślenia i nadmiernej wyobraźni. To jest bardzo
niebezpieczna rzecz, zawsze myśleć o przyszłości.
Na przykład, teraz siedzimy tutaj, powinniśmy komfortowo siedzieć i rozmawiać ze sobą. Zamiast tego, myślimy teraz, co będę
robić jutro, lub co będę robić kiedy przyjdę do domu, co ugotuję, co zjem lub jaki pociąg wybiorę. Wszystkie te zorientowane na
przyszłość zachowania, doprowadzają was do bardzo śmiesznej osobowości. Stajecie się tak zorientowani na przyszłość, że
zapominacie o przeszłości.
Spotkałam dżentelmena, który nawet zapomniał jak się nazywa. Zapomniał jak się nazywał jego ojciec i jak się nazywała jego
matka. oraz ku przerażeniu żony, zapomniał też jej imienia. I ona zaczęła płakać, mówiąc: "Cóż teraz zrobimy? On o wszystkim
zapomniał". Teraz on jest w krainie przyszłości. On myśli tylko o przyszłości. Więc trzeba było go popchnąć z powrotem do
centrum i stopniowo zaczął sobie przypominać. Wtedy Mi powiedział, że jest prezesem rady, jednego z większych rejonów w
Indiach. Powiedział, że on był - powiedział: "Nie, ja jestem". Odpowiedziałam: "To dobrze. Tak jest lepiej. Teraz jesteś w stanie, w
którym mówisz ja jestem".
Więc tak się dzieje i to właśnie się przydarzy naszym społeczeństwom, które wciąż myślą o przyszłości. Więc, aby to zakończyć,
można próbować wszystkiego. Możecie spróbować wszystkiego, na przykład możecie pokazać zdjęcia i rzeczy z przeszłości,
ale to i tak nic nie zmieni. To biegnie bardzo szybko.
Jedyną rzeczą, która może to wypracować jest obudzenie Kundalini. Kiedy Kundalini budzi się samoistnie, sprawia, że centrum
staje się oświecone i samo z siebie powraca do normalnego kształtu, do normalnego zachowania i do normalnego stanu.
Oprócz tego, ona ma dynamiczną siłę, która objawia się w ten sposób, że to centrum, które opiekuje się naszą uwagą, staje się
oświecone i nasza uwaga staje się oświecona. A uwaga, która jest oświecona staje się dynamiczna, w taki sposób, że siedząc
tutaj, możecie mieć uwagę na kimkolwiek po prostu skierujcie tam swoją uwagę, nie musicie nic robić. Po prostu miejcie uwagę
na tej osobie, a poczujecie na końcach swoich palców, co jest nie w porządku z tą osobą. Ta osoba może być tysiące mil od
was. Kiedy Nixon miał problemy, nagle nie wiem dlaczego, powiedziałam: "Dowiedz się jak czuje się Nixon?" I oni powiedzieli:
"Matko, on jest w strasznym stanie".
Chrystus powiedział: "Twoje ręce przemówią". Ten czas nadszedł. Te ręce, które wyglądają tak zwyczajnie, są tak
skomplikowane. Tak skomplikowanie zbudowane, a zakończenia nerwowe są tak mikroskopijne, że my nie możemy zrozumieć,
ile one mogą nam powiedzieć, jak wiele. Kiedy obudzenie ma miejsce, poprzez końce swoich palców, zaczynacie czuć wibracje
dookoła siebie i wszech-przenikającą Siłę, której wcześniej nigdy nie czuliście. Te końcówki palców, które zaniedbujemy, których
źle używamy, używamy do złych rzeczy, te końcówki palców, same zostają oświecone i zaczynacie nimi czuć. To jest to, co
powiedziałam, że musicie otrzymać swoją świadomość, która jest oświecona. To świadomość, która musi się zamanifestować.
I w ten sposób, zaczynacie czuć poprzez palce. Co jest złe tutaj, co jest złe tam - możecie zobaczyć gdzie jest problem. Teraz, to
wszystko jest powiązane z waszymi centrami. Jest ich pięć, sześć i siedem. Siedem po lewej i siedem po prawej. Więc, to było o
waszej emocjonalnej stronie a to jest o waszej prawej, o waszej fizycznej i racjonalnej lub można by powiedzieć mentalnej
stronie.
Więc możecie zrozumieć kogoś, jaki on jest, tylko rozpoznając czy czujecie gorąco od tej osoby, czy czujecie ogień od tej osoby,

czy one drętwieją, czy też stają się ciężkie. I zostaje ustanowiona relacja z wszech-przenikającą Siłą, która was informuje,
dostarcza informacji. A informacje są tak dokładne, że nawet, mając dziesięcioro dzieci, które są zrealizowanymi duszami w
obecnych czasach jest wiele dzieci, które urodziły się jako zrealizowane dusze. W dzisiejszych czasach, nie rozumiemy dzieci,
ale w tych czasach dzieci są wspaniałe i one urodziły się teraz, ponieważ nadszedł czas. To jest czas Sądu Ostatecznego; to jest
czas Zmartwychwstania; to jest czas, który był opisywany we wszystkich świętych księgach. Więc rodzą się teraz wielcy ludzie. I
te dzieci, jeżeli zawiążesz im oczy i zapytasz je o osobę, która siedzi przed nimi: "Jaki jest problem z tą osobą?" One podniosą
ten sam palec. Wszystkie podniosą ten sam palec, nawet jeżeli ich oczy są zakryte, nawet jeżeli siedzą tyłem do tej osoby. One
po prostu wyciągną ręce i powiedzą. One są takie dobre, dzieci są takie dobre.
Widzicie, jeżeli wkładają ręce do buzi, czasami myślimy, nie wiem, Freud, którego nazwałabym bardzo niekompetentną osobą,
nie wiedział wiele ani o Bogu ani o życiu, w ogóle o niczym. On był bardzo niekompetentny, niewiele wiedział. On powiedział, że
to ma coś wspólnego z seksem. On był zorientowany tylko na seks i on chciał, aby każdy był obiektem seksualnym, a nie istotą
ludzką. Więc ten gość, mógł powiedzieć cokolwiek, ale prawda jest taka, że to nie ma nic wspólnego z seksem. To jest tak, że
one czują gorąco na swoich palcach. One rzeczywiście to czują i dlatego wkładają palce do buzi. To są bardzo małe, małe dzieci,
które widziałam. Mamy tutaj jedno, które przybyło z Anglii, z Londynu i jest jeszcze jedno, które jest gdzieś stąd i jeżeli je
zapytacie, to one natychmiast powiedzą wam, gdzie jest blok, która czakra jest zablokowana. Nie możecie oszukać dzieci. One
wszystkie powiedzą tobie tę samą rzecz, że dzieje się tak i tak.
Więc twoja świadomość jest oświecona i twoje ręce, które otrzymały współczulne zakończenia, przemówią. Można powiedzieć,
że teraz w naszym centralnym układzie nerwowym, możemy odczuwać innych i siebie.
Przypuśćmy, że siedzisz tutaj i pytam cię: "Jaki masz problem?" Odpowiesz: "Nie wiem jaki mam problem. Ja nie wiem". Ale
może Ja byłabym w stanie powiedzieć ci, jaki to problem. Jeżeli pójdziesz do lekarza, on powie: "Tak, w tym jest problem. Skąd
to wiesz?" Nie musisz iść na żadne badania. W tych wszystkich patologicznych badaniach twoje wszystkie zęby zostają
wyrwane, i oczy również, a na samym końcu powiedzą ci, że jesteś najzdrowszą osobą! Nie musisz przechodzić przez te
wszystkie okropne rzeczy. Nie musisz tracić pieniędzy i próbować tych wszystkich frustrujących rzeczy. Po prostu wystaw ręce i
dowiesz się wszystkiego o sobie. A ludzie, którzy są Sahaja yoginami powiedzą ci co jest z tobą złego i jak to możesz uleczyć.
Teraz nadszedł czas, to jest taki fantastyczny czas, z Sahaja Yogą uleczyliśmy tak wielu pacjentów chorych na raka, tak wielu
pacjentów chorych na raka krwi. Ostatnio dziewczyna, która jest Sahaja yoginką w Nowym Jorku, uleczyła pacjenta chorego na
raka krwi. Ten chłopiec miał umrzeć. Oni oświadczyli, że on umrze. Wydali oświadczenie, że on będzie żył około piętnastu dni i
powiedzieli, że potem umrze. To jest jedyna rzecz, którą mogli zrobić. Ten biedny chłopiec, który przybył z Indii, przeszedł przez
te wszystkie rzeczy, wydano wszystkie pieniądze a on otrzymał certyfikat, że umrze w ciągu piętnastu dni.
W jakiś sposób ci ludzie skontaktowali się ze Mną i powiedziałam im, żeby skontaktowali się z Sahaja yoginką w Nowym Jorku. I
oni powiedzieli, że jest tutaj taki to a taki chłopiec, na imię ma Rahul i ma prawie szesnaście lat. On miał raka krwi. Chłopiec nie
tylko został wyleczony, ale przybył do Londynu, aby Mnie zobaczyć i powrócił do swojego domu.
To brzmi naprawdę fantastycznie, jak osoba, która nie jest lekarzem, która nie ma nic wspólnego z medycyną, może uleczyć?
Ponad wiedzą medyczną, ponad tymi wszystkimi rzeczami jest subtelna Siła, Boska Siła, od której wszystko przyszło. Jeżeli ty,
lub ktoś inny będzie wiedział jak się nią posługiwać, będziesz mógł uleczyć każdego, kogo zechcesz. To nie jest tak, że Ja
obecnie leczę, Moi uczniowie leczą. Nie wiem jak wiele osób uleczył Dr. Warren, który był lekarzem leczącym przez Sahaja Yogę,
a ona nie jest nauką medyczną. Nie będzie w stanie policzyć, jak wielu pacjentów uleczył.
Więc cały system zacznie się zmieniać. Teraz staniesz się swoim własnym mistrzem, mistrzem swoich mocy i te wszystkie siły
zostaną z ciebie wyzwolone. Kiedy powiemy, że byli guru, którzy mogli leczyć, którzy mogli zatrzymać rozwój strasznej choroby i
podobnych rzeczy, pomyślimy, że nie jest to możliwe. Pomyślimy, że to niemożliwa rzecz. Jak tak może być? Jak w to uwierzyć?
To jest historia o kogucie i byku. Ale ty sam, kiedy zobaczysz manifestację tego, będziesz zdumiony.
Kiedyś, gdy płynęłam statkiem, dałam Realizację kapitanowi statku. I tak się zdarzyło, że osoba z załogi weszła do chłodni,

zatrzasnęła się i dostała zapalenia płuc. Oczywiście byłam na miejscu, podróżowałam, ponieważ Mój mąż był prezesem tego
przedsiębiorstwa. Więc on nie chciał mnie poprosić, abym zeszła na dół. On pomyślał, że to zbyt wiele, aby Mnie poprosić.
Powiedziałam: "W porządku, jeśli nie zezwolisz Mi zejść na dół, to lepiej sam tam zejdź, do miejsca gdzie on jest. Nie wysyłaj
SOS, żeby wezwać lekarza. Po prostu zejdź i przyłóż swoją rękę do jego klatki piersiowej na około pięć minut".
Jego zapalenie płuc zostało całkowicie wyleczone i kapitan nie mógł w to uwierzyć. On powiedział: "Jak to możliwe?"
Odpowiedziałam: "Tak jest". To przydarzyło się tobie.
Teraz stałeś się tym - zaakceptuj to. Musisz zaakceptować tę siłę, która została ci dana, którą w Sanskrycie nazywamy "viraj".
Zaakceptuj to. Widzisz, nawet jeżeli daję tobie tron, jeżeli nie wiesz jak zaakceptować siłę tego tronu, jak w nią uwierzyć - wtedy
tak jak żebrak, gdy posadzisz go na tronie, on wciąż widzi przychodzących ludzi i wyciąga rękę mówiąc: "Daj mi pięć rupii. Daj mi
pięć rupii". Dopóki nie zaakceptujecie tych mocy, to wciąż będziecie niepewni, ale wy je macie. Ta kwestia jest bardzo trudna do
zrozumienia szczególnie dla zachodniego umysłu, gdyż oni nie wierzą, że mogą mieć te moce. Oni po prostu nie mogą w to
uwierzyć. Możesz im mówić, ale oni i tak powiedzą: "Jak to możliwe?" Ale tak właśnie jest.
Na przykład ten mikrofon. Jeśli go weźmiecie do wioski i powiecie, że dzięki niemu będzie można was wszędzie słyszeć, albo
jeśli weźmiecie telewizor i powiecie, że można w nim oglądać różne filmy, przedstawienia albo słuchać muzyki, nikt wam w to
nie uwierzy. Ktoś powie: "To pudło? To wygląda na zwykłe pudło". Ale jeśli podłączycie telewizor do prądu, wtedy pokaże swoją
moc.
W ten sam sposób, w jaki patrzymy na istoty ludzkie jak na coś bardzo, bardzo zwykłego, przyziemnego samych siebie
odbieramy jak coś oczywistego. Nie wiemy jak jesteśmy nadzwyczajni i wspaniali, z jak wielką trudnością Bóg nas stworzył, z
wielką troską i miłością, i stworzył nas dla wyjątkowego celu, On chce nas obdarzyć wszystkimi Swoimi mocami. Bóg chce
abyście weszli do Królestwa Niebieskiego i abyście cieszyli się Jego błogosławieństwami, Jego miłością. To jest coś w co nie
potrafimy uwierzyć, jesteśmy tak sfrustrowani, tak zdegustowani sobą, naszym społeczeństwem, wszystkim. Ale to nie jest tak,
to nie tak. To po prostu musi się wydarzyć. Musicie tylko zostać podłączeni do źródła i to zadziała. To zadziałało. To zadziałało
dla tysięcy i dla was też powinno zadziałać.
Ale ludzie mają absurdalne pomysły, że można za to zapłacić. Jak można zapłacić za coś żywego? Czy kiedykolwiek
zapłaciliście za coś żywego? Czy płacicie coś za to, że z kwiatu powstaje owoc? Czy możecie zapłacić kwiatu? "No dobrze dam
ci złotówkę, daj mi owoc". Czy to zadziała? To taki absurd - nie da się zapłacić za żywego Boga, nie da się zapłacić za żywe
doświadczenie i nie da się zapłacić za proces ewolucji. To jest spontaniczne, to jest wewnątrz nas, to działa.
Ale my cały czas myślimy tak dużo o pieniądzach, że nie potrafimy zrozumieć, że to jest za darmo, a przecież tyle rzeczy
otrzymujemy za darmo. Tyle rzeczy mamy za darmo a my nadal nie rozumiemy wagi darmowych rzeczy myśląć, że skoro coś
jest za darmo, to nie może być wspaniałe. A tak naprawdę to wszystkie wspaniałe rzeczy muszą być za darmo, inaczej byśmy
nie istnieli, nie moglibyśmy żyć. Nie moglibyśmy żyć, gdyby nie powietrze, którym swobodnie oddychamy. Jeśli to się zdarzy w
samolocie albo w podobnym miejscu, wtedy ludzie uzmysławiają sobie wagę darmowych rzeczy, które na co dzień uznajemy za
oczywiste.
Musimy zrozumieć, że nasza koncepcja na temat Boga, na temat tego jak Go osiągnąć, jak dotrzeć do nas samych, jest również
błędna. Myślimy, że jak na przykład będziemy stać na głowie to wtedy osiągniemy Boga. Mam na myśli, że jeżeli moglibyśmy
osiągnąć Boga stając na głowie, wtedy w całym procesie ewolucyjnym każdy powinien był stać na głowie! Albo myślimy, że
osiągniemy to poprzez uczestnictwo w wyścigach albo poprzez jedzenie tylko tego czy tamtego, albo że osiągniemy to poprzez
robienie tego czy tamtego - to błędne.
Ale wtedy możecie zapytać: "A dlaczego w tych religiach było mówione: nie popełniaj tego, nie rób tamtego?" Powiedziano tak,
ponieważ są to rzeczy wymagane dla naszego istnienia, dla zrównoważenia nas jako istot ludzkich. Tracimy równowagę, jeśli
tak nie postępujemy. Musimy mieć równowagę, dlatego zostało powiedziane: "Nie rób tego".

Istoty ludzkie - jeśli im się coś powie wchodzą w skrajności, Poznałam takich ludzi. Jeśli im się powie, że aby wyleczyć którąś z
czakr należy robić to ćwiczenie albo należy robić coś takiego wtedy oni zrobią to sto albo i tysiąc razy jednego dnia. Mam na
myśli, że nigdy ich nie prosiłam, tylko powiedziałam róbcie to raz na jakiś czas, albo raz na tydzień - oni zrobią to po sto razy.
Wchodzimy w skrajności. I właśnie dlatego, abyśmy osiągnęli równowagę zostało powiedziane: "Nie rób tego, nie rób tamtego,
nie rób tamtego". Ale wtedy przez nasze ego powiemy: "Dlaczego nie? Co w tym złego?" W porządku, śmiało. Na przykład
mówimy dzieciom: "Nie palcie papierosów". "Dlaczego nie? Wszyscy moi znajomi palą i ja też zapalę". Dobrze, śmiało - pal i
dostań raka, wtedy będziesz mieć dziurę tutaj, oddychaj przez nią. Po jakimś czasie stracisz węch. Będziesz się poruszał jak
maszyna spoglądając na każdego, nie będziesz mógł mówić ani żyć jak normalna osoba. Wtedy zrozumiesz: "O Boże, nie
powinienem był palić".
W Sahaja Yodze nie mówimy "nie pal papierosów", bo połowa osób wyszłaby z sali. Nigdy nie mówimy "nie pij", nigdy nie
mówimy "nie". Mówimy: "W porządku, tak robisz, wszystko jest w porządku. Niech tak się stanie". Jak tylko tak się stanie, po
prostu rzucacie to sami z siebie, ponieważ gdy odnalazło się to co najwyższe, nie dba się o te wszystkie małe rzeczy. Wszystkie
wasze nawyki automatycznie odpadają. I nie muszę was do tego zmuszać. Macie wszystko wewnątrz siebie, tę moc, tak
jakbyście zostali podniesieni. Jak lotos wyłania się z błota o własnych siłach, tak samo wy się wyłaniacie, a wasz zapach
przenika to błoto i jesteście sobą zdumieni. Najpierw identyfikujecie się z tym błotem i myślicie, że tak ma być - ale tak nie jest.
Gdy lotos wyłania się, rozchyla swoje piękne płatki i jego woń nadaje tę osobowość, która się wokół rozprzestrzenia. I to właśnie
się wam przydarzy. Wy wszyscy będziecie jak ten lotos, który wydaje się być ukryty, który jest całkowicie niewidoczny wewnątrz
was, który się otworzy, a woń waszej boskości rozprzestrzeni się.
Dzisiaj nie mogę mówić o wszystkich czakrach, bo jeśli zaczęłabym je wszystkie omawiać, to wykład byłby bardzo długi. Jak
zauważyliście, opowiedziałam już o trzech czakrach: Mooladharze, Swadishthanie i Nabhi. O reszcie czakr opowiem jutro, ale
muszę jeszcze opowiedzieć o Duchu, o którym mówi się od wieków, że musimy się nim stać.
W języku angielskim słowo "spirit" może oznaczać wiele rzeczy. To jest bardzo niejednoznaczne słowo, nawet alkohol w języku
angielskim nazywany jest spirit, nawet zmarłe dusze nazywamy spirits i nawet czysty byt, którym jesteśmy, który w sanskrycie
nazywany jest "atma", w języku angielskim też jest nazywany "spirit". Ja tutaj opowiadam o Duchu, który jest czystym bytem w
was, który jest odwiązaną istotą i świadkiem w was. On widzi was przez cały czas i czuwa nad wami, on rezyduje w waszym
sercu jako radość i szczęście. On rezyduje w waszym sercu. Ten Duch nie jest w naszym świadomym umyśle, nie jest w naszym
centralnym układzie nerwowym, nie jest pod naszą kontrolą.
Aby dać wam porównanie weźmy samochód, nasza lewa strona jest jak hamulec a prawa strona jak pedał gazu. Gdy uczymy się
prowadzić samochód i siedzimy za kierownicą to na tylnym siedzeniu jest mistrz, który czuwa nad nami i obserwuje całą grę. I
tak albo zbaczacie na lewo, to znaczy, że czasami albo hamujecie albo przyspieszacie, popełniacie błędy i w ten oto sposób
uczycie się prowadzić. Ta nauka - jak prowadzić jest mądrością, która przychodzi przez osiąganie równowagi w życiu.
Równowaga jest najważniejszą rzeczą, od której należy zacząć. Ale nawet, jeśli nie jesteście w równowadze, to w Sahaja Yodze
widziałam osoby nie mające w ogóle równowagi, które się zrównoważyły.
Dzięki równoważeniu lewej i prawej strony, czyli hamowaniu i przyspieszaniu, nadchodzi czas, w którym możemy powiedzieć, że
teraz opanowaliśmy prowadzenie samochodu. Ale nadal jest mistrz, który siedzi z tyłu. Wtedy stajecie się mistrzem. Mistrzem
jest Duch wewnątrz was. Stajecie się Duchem i zaczynacie obserwować siebie jako kierowcę. Wszystko zamienia się w
przedstawienie, w spektakl. Wtedy zaczynacie się odseparowywać i widzieć jak wszytko rozgrywa się na waszych oczach,
wszystko rozgrywa się tak jak w spektaklu poza wami, a wy nie jesteście już jego częścią.
Zaczynacie wkraczać w obszar własnej osi, a to, co jest na peryferiach przestaje mieć na was wpływ. Stajecie się osobą cichą,
radosną, spokojną i widzicie peryferia - ruch na peryferiach, ale nie jesteście tam. W ten oto sposób stajecie się mistrzem. W ten
oto sposób stajecie się prorokiem. Ale obecnie Sahaja Yoga posiada moc tworzenia proroków z ludzi Boga i ci prorocy będą
mieli moc tworzenia proroków z innych ludzi tak przepowiedział wielki angielski poeta Wiliam Blake. I dokładnie tym jest Sahaja

Yoga. On to przepowiedział setki lat temu i dzisiaj, jeśli przyjdziecie do Sahaja Yogi to będziecie zdumieni czym jesteście.
Cokolwiek on przepowiedział o Anglii, która będzie Jeruzalem jutra, to to jutro nastało dziś.
Ten wasz kraj Anglia nie wiem czy ludzie to rozumieją lub są świadomi tego, czym jest ten kraj, który jest sercem Wszechświata,
jest najważniejszą częścią Wszechświata on musi stać się Jeruzalem. Dlatego Anglicy muszą wyjść ze swojego bezwładu aby
zobaczyć swój potencjał, aby wznieść się do tego punktu i wtedy to zadziała. To już bardzo dobrze działa w Londynie.
Oczywiście to nie jest tak, jak z plastikiem, który produkuje się w tysiącach sztuk, my nie możemy mieć zbyt dużo ludzi, ale jeżeli
chcecie otrzymać coś żywego to na to potrzeba czasu. Gdy raz poświęcimy na to czas i to dojrzeje, wtedy Jestem pewna, że ten
wspaniały kraj osiągnie status Jeruzalem, miejsca, w którym oddaje się cześć, miejsca do którego ludzie przybywają aby czcić.
W związku z Sahaja Yogą dzieją się bardzo zaskakujące rzeczy, na przykład stokrotka, która normalnie nie pachnie, gdy
sprawdzicie, teraz wydziela zapach. Większość angielskich kwiatów jest znana z tego, że nie pachnie. Teraz większość z nich
wydziela niesamowitą woń. Możecie sprawdzić to sami. Wszystkie te rzeczy, które są częścią przyrody zostały wypracowane.
To działa, ale co z istotami ludzkimi? Gdzie one są, co one robią, gdzie się zagubiły? To jest bardzo smutna sprawa.
Powiedziałabym, że przyjechałam do Londynu przez przypadek, albo może to wszystko było wcześniej zaaranżowane. Mój mąż
został wyznaczony do tej pracy i musiał tu przyjechać. A ta agencja należąca do ONZ ma właśnie tutaj swoją siedzibę. W Anglii.
Nigdzie indziej. Tylko w Anglii znajduje się ta agencja i Mój mąż właśnie dostał tam stanowisko, tak więc i Ja jestem tutaj. W
przeciwnym wypadku, nie sądzę, abym mogła przyjechać tutaj jako Guru, ponieważ nie mam żadnych innych spraw poza tą. Nie
mogłabym przyjechać tutaj bez zaproszenia, a tak przyjechałam jako zaproszona osoba.
To wszystko się wypracowuje. Tylko wy ludzie macie to sami wypracować, i zrozumieć, że nie tylko dynamizm, witalność, ale że
największe znaczenie ma fakt, że w tym momencie stoicie na krawędzi destrukcji lub konstrukcji. A ludzie z Anglii mają
specjalne miejsce. Muszą dorosnąć do tego, ponieważ oni są komórkami serca.
Jutro dam ten wykład ponownie. Mam nadzieje, że przyjdziecie i będzie wam przyjemnie. Przepraszam za Moje gardło. Mówię
całymi dniami i nocami. Bardzo wam dziękuję.
Jeśli macie jakieś pytania to z chęcią na nie odpowiem.
Czy możecie zadawać Mi teraz pytania, a Ja na nie odpowiem.
Powiedziałaś, że możesz wyleczyć po otrzymaniu Samorealizacji. Jego problemem jest głuchota matki. Czy możesz wyleczyć
jej głuchotę?
Widzicie takie pytanie sprawia, że wydaje wam się, iż jestem tutaj po to, aby każdego wyleczyć. Grubo się mylicie. Wyleczenie
jest tylko efektem ubocznym obudzenia Kundalini. Przykro mi z tego powodu, że tak to rozumiecie, że jestem tutaj po to, aby
wszystkich wyleczyć. Może powinnam osiedlić się w szpitalu? Ale aby zostać uleczonym najważniejsze jest to, aby Kundalini się
obudziła. W porządku? Jeśli twoja matka byłaby tutaj, to moglibyśmy jej pomóc.
Najważniejszą rzeczą jaką musicie zrozumieć, jest to, że podobnie jak my, Bóg ma dużo zdrowego rozsądku i jest
zainteresowany tak jak my, tylko tymi światłami, które wykonają Jego pracę. Ludzie, którzy są bardzo chorzy, wyjątkowo chorzy
mogą zostać uleczeni w sekundę. Będziecie zaskoczeni tym, co wam powiem.
Prezydent Indii pojechał do Ameryki, aby się wyleczyć, ale oni zawiedli, tak więc miał wrócić do Indii. Poszłam go zobaczyć jako
Pani taka a taka. Ale Wysoki Komisarz powiedział mu kim jestem a on słyszał o mnie w Indiach. Jego żona zapytała: "Czy
mogłabyś wyleczyć mojego męża?" To były jego ostatnie chwile... Oni przygotowali wszystko na jego ostatnie namaszczenie. Ja
tylko położyłam rękę na jego plecach na dziesięć minut nie uwierzycie. On nie spał od kilku dni z powodu bólu. Powiedział: "Mój
ból odszedł. Chcę spać". Kiedy wstał był zupełnie zdrowy. Ludzie przynieśli nosze, a on sam zaczął schodzić na dół. On po
prostu zszedł na dół. Nie mogli uwierzyć swoim własnym oczom. Ale tak się stało, gdyż on będzie wykonywał Boską pracę.

Jeśli w naszym domu mamy lampy, które nigdy nie zaświecą, nie przejmujemy się nimi. Sprzedajemy je jako śmiecie. W ten sam
sposób, Boskość nie leczy wszystkich ludzi. Ona leczy tysiące, ale tym, którzy są bardzo chorzy mówi: "W porządku. Przejdziesz
przez następny cykl. W porządku? Wróć oczyszczony, wypoczęty i wtedy to się uda". Więc niekoniecznie wszyscy ludzie zostaną
uleczeni, niekoniecznie. Ale tak wielu zostało wyleczonych i to zadziałało.
Ale naszym głównym zadaniem nie jest leczenie ludzi. Nie. Naszym zadaniem jest dawanie Realizacji ludziom, a efektem
ubocznym będzie to, że jeśli ona otrzyma Realizację to wtedy jej głuchota odejdzie. Wielu ludzi zostało uleczonych z głuchoty.
Nie tylko z głuchoty, ale również łysym odrosły włosy. On nie miał włosów na głowie, kiedy do Mnie przyszedł. Ale nie mówię, że
przed i po Realizacji zmiana jest tak ogromna, że lepiej zrobić sobie zdjęcie przed Realizacją i spojrzeć na siebie. Czasami po
Realizacji, gdy ludzie widzą swoje stare zdjęcia to je wyrzucają. Jest różnica, ale główną rzeczą nie jest leczenie, jest nią
Samorealizacja - Ona jest najważniejsza.
Wiek też nie jest problemem. Wczoraj, chyba w Birmingham daliśmy Realizację bardzo, bardzo staremu człowiekowi. Więc ani
wiek, ani stan zdrowia, nic takiego nie ma znaczenia. Każdy może to otrzymać i każdy powinien tego spróbować. W porządku?
Więc jeśli będziesz mógł ją przyprowadzić, wypracujemy to. Ale niczego nie obiecuję. W porządku? Niech cię Bóg błogosławi.
Oczywiście, obiecuję Samorealizację, to wam obiecuję. Jeśli będziecie cierpliwi wobec siebie tak jak Ja jestem wobec was.
Musicie mieć cierpliwość. Jakieś inne pytania?
On ma problem z płucami od ostatnich czterech, pięciu lat. Czy istnieje szansa na to, aby mu pomóc? Oczywiście, że można
pomóc. Problem z klatką piersiową, z oddychaniem, czy coś innego? Kłopoty z oddychaniem? Czy on jest Hindusem? Astma.
Czy jesteś Hindusem? Ach, wiecie, Hindusi tak często się kąpią. Oni nadal myślą, że są w Indiach. Każdego ranka kąpią się, a
potem wychodzą z domu. Czyż nie tak? Tak nie powinno się robić. To jest Anglia. Powinniśmy się kąpać wieczorem.
Powinniśmy żyć tak jak Anglicy. Oni uwielbiają się kąpać. Hindusi uwielbiają się kąpać, oni muszą się kąpać każdego dnia i nie
ma znaczenia czy jest zero czy minus dwanaście stopni. Oni muszą się wykąpać. Widzicie, to jest u nich wyrobiony nawyk. Oni
źle się czują jak się nie wykąpią i w ten sposób to się rozwija, ale tak czy inaczej wyleczymy twoją astmę. W porządku? To nie
jest takie trudne. Ale w Anglii nie powinno się zbyt często kąpać. Sugeruję, że jeżeli chcesz się wykąpać, zrób to wieczorem tak
jak to robią Anglicy, gdyż klimat jest bardzo zdradliwy. Jeśli kąpiecie się rano i potem wychodzicie, na pewno nabawicie się
problemów z płucami. Nie tylko tego, ale również możecie się nabawić zapalenia stawów i tego typu problemów. To jest bardzo
powszechne w tym kraju. W tym klimacie musicie na siebie uważać.
To nie oznacza, że kąpiel należy odkładać w nieskończoność. Ponieważ widzicie, kiedy mówię o czymś to muszę również dać
przykład drugiej skrajności. Co do tego nie ma wątpliwości, że uwielbiamy się kąpać. Czystość osobista u Hindusów jest zbyt
duża, zbyt duża. Ale ogólnej czystości lub można powiedzieć powszechnej czystości jest tutaj dużo więcej. Na przykład
koszenie trawy, dbanie o czystość dróg, to wszystko jest znacznie lepsze. Mam na myśli, że musimy to wszystko połączyć. To
jest ważne.
To można wypracować. W porządku? Astma to nie jest wielki problem.
Czy coś jeszcze?
W jaki sposób może to zostać wypracowane?
Po prawej stronie mamy centrum, centrum wewnątrz nas, które należy do Shri Ramy. Nazywamy je prawym sercem. Jeśli
wyleczymy to centrum, wtedy wszystko będzie w porządku. Dobrze? Wypracujemy to. Powiemy ci jak to zrobić.
Ona pyta, ile tysięcy lat temu zaczęła się Yoga?

Którą Yogę masz na myśli? Yoga, jako spontaniczna Yoga istnieje od zawsze. Widzicie, to co jest spontaniczne - jest żywe. Żywy
proces przebiegał od zawsze. Więc nie możemy powiedzieć, kiedy to się rozpoczęło. Możemy powiedzieć, kiedy nastąpił
podział. Kiedy Bóg i Jego moce oddzieliły się i Bóg zaczął obserwować całość jako świadek, Bóg Wszechmogący i Jego moce
zaczęły to wypracowywać. Zostały stworzone wszystkie Wszechświaty i nasz Wszechświat, z którego zostały stworzone istoty
ludzkie. Teraz wszystko ponownie musi stać się jednością. Stworzenie musi poznać swego Stwórcę.
Jeden, dwoje, troje, czworo - zawsze była tylko garstka ludzi, którzy otrzymywali to połączenie, ale dziś nadszedł czas na
masową ewolucję. Więc rozwojowi życia nie można nadać czasu. Nie można powiedzieć kiedy to wszystko się zaczęło, od jak
wielu lat to trwa. Ale dziś jest czas rozkwitu, kiedy wielu ma otrzymać błogosławieństwa yogi. W porządku? Dziękuję.
Słucham?
Wspominałaś o Kundalini. U zwyczajnej osoby, bardzo trudno jest Ją obudzić. Ach, kto ci to powiedział? To nieprawda. Widzisz,
to ci anormalni ludzie, którzy mówią o Kundalini, określają to anormalnym, ponieważ nie wiedzą jak to zrobić. To najłatwiejsza
rzecz do zrobienia. To najłatwiejsza rzecz do zrobienia, jeśli jesteś przebudzoną osobą. Nawet dziecko potrafi to zrobić. To tylko
ci, którzy nie mają w ogóle pojęcia o Kundalini twierdzą, że jest to bardzo trudne. Oni nie są mistrzami. Czy dla mistrza jest coś
trudnego? I nawet zwykła osoba może stać się mistrzem, więc co w tym jest trudnego? Ci ludzie nie są mistrzami. Oni są
zupełnie naiwni, zarabiają tylko pieniądze, bezużyteczni ludzie. Piszą książki nic nie wiedząc o Kundalini. Oni wprowadzają ludzi
w błąd.
To najłatwiejsza rzecz do zrobienia. Kundalini po prostu uniesie się za twoją ręką, zobaczysz jak Ona się unosi i jak pulsuje na
głowie. To w ogóle nie jest trudne. Mówiłam wam, że jest to najbardziej żywy proces, jaki ma się wydarzyć, a wszystko co jest
żywe musi być dostępne i łatwe - Sahaja. Dlaczego w Indiach był Nanaka, który powiedział: "Sahaja samaadhi laago. Sahaja
samaadhi laago". Nikt nie powiedział, że jest to trudne. Kabir nigdy tak nie powiedział. On powiedział: "Paacho pachiso pakar
bulau ek hi dor bandhahu". Zbiorę razem dwudziestu pięciu ludzi i zwinę ich w jedną nić.
Wszyscy ci, którzy mieli autorytet zawsze tak mówili. Nikt nie powiedział, że jest to trudne.
To tylko ci, którzy nie wiedzą jak to robić, którzy nie mają autorytetu, aby mówić w ten sposób. Nie wierzcie im. To jest
najłatwiejsza rzecz do zrobienia. Sami się przekonacie. Załóżmy, że jest to bardzo proste, więc czemu mielibyśmy temu
zaprzeczyć? Przypuśćmy, że mam dla was za darmo diament, nie chcielibyście go zobaczyć, nie chcielibyście go mieć? Czy też
zaczniemy odczuwać: "Oh to jest bardzo trudne. Jak to zrobić?" Podczas, gdy Ja mówię, że jest to proste. Nie musicie za to
płacić. W porządku?
Słucham?
Nie, to prawda. Usiądź, usiądź. W porządku. Proszę usiądź. Powiem ci.
Ludzie próbowali tej metody. Ona nie działa w ten sposób. Powiedzmy, że coś jest nie tak z twoim samochodem, w porządku?
Czy możesz go wyczyścić siedząc w środku? Czy możesz go naprawić? Musisz z niego wysiąść. Więc najpierw trzeba unieść
Kundalini. Widzicie ludzie wszystko poplątali. Nawet w Hatha Yodze gdzie istnieją ashtangas, pierwszą rzeczą jest Ishwar
Pranidhana. Najpierw jest ustanowienie połączenia z Bogiem, najpierw musisz połączyć się z Bogiem.
Nawet w Chrześcijaństwie najpierw musisz otrzymać chrzest. Oczywiście on jest sztuczny, zapomnijcie o tym, ale trzeba być
ochrzczonym. Nawet jako Hindus musisz być ochrzczony, w sposób, który jest nazywany Yagnopavita przechodzi się go w
wieku ośmiu lat. To jest właśnie Realizacja. Lub Mohammed Sahib i jego zwolennicy przechodzą przez Suntę to jest to samo.
Więc najpierw należy otrzymać swoją Realizację. To nie znaczy, że staniecie się mistrzami. Ale po obudzeniu Kundalini i wraz z
Jej wzrostem stajecie się mistrzami. To był autentyczny proces, ale oni wywrócili to do góry nogami. Dopóki nie wydostaniecie
się z tego, to jak możecie się wyczyścić? Przypuścimy, że Moje sari jest brudne, muszę je zdjąć i wyczyścić, nieprawdaż?

Dlatego to jest takie trudne. Tak to jest. Ludzie wszystko poplątali. Nie wierzcie w te wszystkie opowieści. Jeśli spróbujecie
stłumić wasze ego, ono wsiądzie wam na głowę. Ono nigdy nie ucieknie. Jeśli spróbujecie stłumić wasze super-ego, ono nigdy
wam nie pomoże. Ale tutaj wszystko dzieje się samoczynnie a jak to się dzieje powiem wam jutro. Poprzez obudzenie tych
bóstw wewnątrz was, ego i super-ego zostają wessane. Kundalini budzi się i robi to. A na koniec, jeśli chcecie to wyznam, że jest
we Mnie coś wyjątkowego, co sprawia, że potrafię to zrobić.
Musi być coś. Jeśli Mnie nie ukrzyżujecie, powiem wam to, ale nic więcej. Lepiej sami się o tym przekonajcie, bo inaczej od razu
Mnie ukrzyżujecie. Już tego więcej nie chcę. W porządku? Niech was Bóg błogosławi.
Tak, moje dziecko? Nie potrzeba na to żadnej operacji. W Sahaja Yodze mamy techniki, Boskie techniki, które otwierają nasze
serca. Tutaj również wszystko zostało poplątane a to doprowadziło nas do problemów. Widzicie, zamieszanie dotyczy tego jakie
powinny być nasze relacje, wobec siebie, innych ludzi i społeczeństwa. To wszystko zostało pomieszane dawno temu, kiedy
Smritis zostały napisane, albo można powiedzieć, kiedy zaczęto praktykować religie, wszystko było na odwrót. Zaczęliśmy robić
wszystko i w ten sposób straciliśmy tę zdolność.
Nastawienie do siebie powinno opierać się na dążeniu do samodoskonalenia. Mówię wam, to jest całkowita tyrania. Kiedy
próbowałam doskonalić Sahaja Yogę byłam dla Siebie tyranem. Ilość pracy, którą wydobywam z tego ciała i cały wysiłek jaki z
niego wydobywam, rozciąganie Mojej całej cierpliwości do tak dużego stopnia wypracowuje to. Mam na myśli, że normalnie
ludzie się po prostu zamykają i mówią: "O Matko to za dużo. Nie możemy tego znieść". Sami to widzieliście. Ale na prawdę
musicie być tyranami, aby udoskonalić samych siebie. To ma być sposób, w jaki powinniśmy wypracować to w stosunku do
siebie, w stosunku do innych, to powinna być idealna relacja. Na przykład teraz masz brata, on jest twoim bratem powinien być
idealnym bratem. Jeśli to jest twój ojciec, on powinien być idealny. Co za zamieszanie! Im bardziej stajesz się tak zwanym
oświeconym im bardziej się wznosisz, pojawia się zamieszanie: kto jest twoją siostrą, matką, kto jest twoim ojcem?
Wtedy relacje z Sahaja yoginami również stają się zagmatwane. Jesteście Sahaja yoginami, wszyscy jesteście prorokami,
musicie się nawzajem szanować. Wszyscy jesteście prorokami, mówicie tym samym językiem. Musicie się wzajemnie kochać.
To nie jest racjonalne, to po prostu musi się wam zdarzyć, ponieważ związek musi się ustanowić - ten związek, ten idealny
związek.
Obecnie poznaliście tak wielu ludzi, którzy irytując się na mnie, mówią: "Matko jesteś zbyt cierpliwa wobec Sahaja yoginów". Ale
oni są Moimi dziećmi. Muszę się doskonalić i Mój związek z nimi powinien być idealny. Muszę im tak wiele wybaczać, aby mogli
się wznosić. Więc związki z innymi powinny być idealne. Czy jesteś idealnym ojcem? Czy jesteś idealną matką? Czy jesteś
idealną siostrą i bratem? Czy jesteś idealnym obywatelem w stosunku do innych? Ale społeczeństwo musi być pragmatyczne.
Społeczeństwo musi działać w sposób pragmatyczny a pragmatyczne działanie odbywa się poprzez zmiany.
Przypuśćmy, że dzisiaj powiedziałabym, że w Indiach nie potrzebujemy wegetarianizmu. W Anglii wegetarianizm jest potrzebny.
To wszystko jest pragmatyczne. Społeczeństwo musi być pragmatyczne. Tutaj jesteśmy pragmatyczni wobec siebie, a nie w
stosunku do społeczeństwa - jesteśmy pragmatyczni wobec siebie. Wszystko tak działa. "Co w tym złego?" Kobieta, która ma
dzieci ucieknie z innym mężczyzną. "Co w tym złego?" lub kobieta, która ma dzieci może sprzedać swój kraj ze względu na jej
dzieci. "Co w tym złego?"
To zamieszanie wewnątrz nas tworzy ten problem i dlatego nie wiemy jak się mamy otworzyć. Gdybyśmy mogli pozbyć się
zamętu w nas, to wszystko mogłoby być w porządku. W Sahaja Yodze można tego dokonać. Powiedziałabym, że to całe
zamieszanie zostało stworzone przez niekompetentnych ludzi. Tak jak nie ma nic złego z inkarnacjami i z prorokami. Nie ma nic
złego z głębią u takich ludzi. To co jest złe, to nasze nastawienie. Jeśli moglibyśmy z rozróżnieniem użyć naszego nastawienia
wobec siebie, wobec innych i wobec społeczeństwa, wtedy wszystko się wypracuje. Będzie pięknie.
Z powodu tego zamieszania nasze serca są zamknięte. Jesteśmy zastraszeni przez innych. Czego się tu bać? Związek jest
idealny. Co możemy zrobić? Wasz związek jeśli o nich chodzi, wasz związek, wasze serce jest idealne. Nie ma znaczenia co oni

robią. To co Ja robię dla nich musi być idealne. Muszę ich nieprzerwanie kochać. Muszę ich wciąż podziwiać, zachęcać,
podtrzymywać i dawać im to, co jest potrzebne w związku.
Weźmy na przykład Matkę Ziemię, w której znajduje się źródło wody, czy ona myśli co to za drzewo, i jaka jest jego rola? Ona po
prostu daje swoje źródło, swoją wodę. W ten sam sposób, ponieważ wy jesteście źródłem, więc wasz związek musi być idealny.
To zamieszanie zadziałało, i zaakceptowaliśmy je racjonalnie. I to doprowadziło nas do takiego rodzaj pułapki, w którym nasze
serca są zamknięte. W porządku?
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Cieszę się, że Dr Warren mógł wam objaśnić te czakry, o których opowiedziałam wam wczoraj, ponieważ w czasie jednego
krótkiego wykładu nie można omówić tych wszystkich punktów. A jeśli otrzymacie swoją Realizację i będziecie czynić postępy,
wtedy możecie słuchać Moich kaset, których są setki, i możecie zrozumieć, że ta wiedza jest rozległa jak ocean. Tak jak wam
wczoraj mówiłam, że gdy otrzymujecie oświecenie, stajecie się wiedzą. To bardzo niejasne stwierdzenie; ludzie nie rozumieją co
to oznacza "stać się wiedzą". Pewnego dnia jakiś dżentelmen przyszedł do Mnie i powiedział: "Mój guru już dał mi wiedzę".
Zapytałam: "W jaki sposób?" "Ponieważ powiedział mi: "Dałem ci wiedzę". Powiedziałam: "Ale nadal, jak to jest, że jest to
wiedza? Na jakiej podstawie wierzysz, że on dał ci wiedzę?" On odpowiedział: "Nie Matko, on dotknął mojego czoła i zobaczyłem
światło". Odpowiedziałam: "Ale wciąż, tak czy inaczej możesz widzieć światło. Jak to jest, że otrzymałeś wiedzę?"
Więc on zaczął zastanawiać się nad tym. I rzekł: "Co powinno się wydarzyć, jeśli otrzymam wiedzę?" Powiedziałam: "Zobacz, ta
osoba siedząca obok ciebie, to jest Sahaja yogin. On wie, czym jest Kundalini, wie także, jak podnieść twoją Kundalini. On wie,
jaki jest twój problem, które z twoich czakr mają blokady. On także wie, jakie są jego problemy". Wtedy on zapytał: "Skąd on to
wie?" Odpowiedziałam: "On stał się wiedzą". Tak jak wam wczoraj powiedziałam, że na waszym centralnym systemie nerwowym
powinniście móc odczuwać u innych i u siebie, to co jest wewnątrz. Na przykład, weźmy osobę, która jest obłąkana. Gdy zaczyna
stawać się obłąkana, nie zdaje sobie z tego sprawy. Nie zdaje sobie sprawy, że została już opętana i że staje się obłąkana, że
powinna się leczyć, z niczego nie zdaje sobie sprawy. Stopniowo staje się obłąkana i trafia do zakładu dla umysłowo chorych.
Albo osoba, która dostała raka nie wie, że się u niej rozwinął rak, dopóki jej nie powiedzą: "Za niespełna piętnaście dni musisz
umrzeć". To ma miejsce na fizycznym i mentalnym poziomie. Egoistyczna osoba nie wie, że jest egoistyczna, że gnębi innych, że
oni są jej nieodłączną częścią. Tak jak Hitler nigdy nie uświadomił sobie, że był takim potwornym diabłem i że pójdzie do piekła,
a ci, którzy w tym czasie otaczali Hitlera, nie byli świadomi, tego że diabeł rośnie w tym społeczeństwie. I tego, że ten Diabeł
nadejdzie. Nikt nie był niczego świadomy i nagle po jedenastu latach on powraca jako potworna, niszcząca, szatańska siła.
Więc, gdy czytacie książki napisane przed jego reżimem, to oni faktycznie go popierali. Ponieważ oni mówili, że "stajemy się
dekadenccy, nasze społeczeństwo jest dekadenckie i że potrzebujemy osoby, która zaprowadzi surowe zasady, która nas trochę
zdyscyplinuje; potrzebujemy dyscypliny, musimy mieć dyscyplinę", dlatego właśnie oni go lubili. Nawet młodzi studenci go lubili,
gdy odwiedzał uniwersytety oczarowywał ich mówiąc: "Musimy mieć dyscyplinę, powinniśmy być surowi, nie powinniście jeść
tego jedzenia, nie powinniście jeść tamtego jedzenia, powinniście stać się bardzo surowi". I to było bardzo cenione przez
młodych ludzi. Oni nie zdawali sobie sprawy, czy ten człowiek był diabłem czy też nie. Obecnie wiedza jest taka, że widzicie w
niej swoją subtelność oraz subtelność innych. A nasza subtelność i subtelność innych rezyduje w czakrach. W czakrach, które
rezydują w nas i te czakry są tymi, które zaspokajają jakiekolwiek nasze nagłe potrzeby. Na przykład, gdy musimy biec bardzo
szybko, możemy biec bardzo szybko. Nasze serce zaczyna bić, układ współczulny wkracza do akcji, wtedy te czakry przywracają
go do normalności poprzez dostarczanie odpowiedniej energii do tej części, która została nadwyrężona. One przywracają to do
stanu normalności.
Więc po lewej i po prawej stronie mamy dwie możliwości na przeciążenie współczulnego układu nerwowego. Kiedy to
przeciążenie na czakrach jest zbyt duże, to czakry zostają odseparowane a w każdej czakrze rezyduje bóstwo. A kiedy to bóstwo
zasypia, następuje odseparowanie od całości, ponieważ w ten sposób jesteśmy połączeni z całością. Zobaczcie, przypuśćmy, że
to jest kręg w kręgosłupie, to jest tak, gdy raz zostanie oderwany, to stajecie się oderwani od całości, kontrola zostaje utracona.
Kiedy raz kontrola zostanie utracona, wtedy zaczynacie pracować na własną rękę. Gdy raz komórka zaczyna pracować na
własną rękę, staje się złośliwa. Traci związek z całością, która zapewnia jej równowagę, poczucie proporcji i koordynacji, jak
duża powinna urosnąć i w ten właśnie sposób powstaje rak. Obecnie w społeczeństwie, jest tak samo, ponieważ społeczeństwo
staje się egoistyczne, wciąż mówimy: "Co w tym złego? Co w tym złego, co w tym złego". Tak jak Warren wam dzisiaj mówił, że
wewnątrz nas znajduje się dharma. Wewnątrz nas mamy dziesięć dharm, które nas podtrzymują, Dziesięć Przykazań, których
musimy przestrzegać. Dlaczego? Ponieważ, gdy je przekraczacie, wtedy wkraczacie w brak równowagi. A kiedy powstanie w

was brak równowagi, wtedy możecie rozwinąć jeden z tych problemów, które powstają z braku równowagi. Dlatego też nie
potrafimy wyleczyć raka, ponieważ nie potrafimy sprawić, aby komórki powróciły do swojego normalnego stanu. Co najwyżej,
możemy z organizmu usunąć te komórki, które zaczynają atakować inne komórki, i sprawiają, że one również stają się
egoistyczne. Ale nie potrafimy zrobić z nich ponownie normalnych komórek. Tylko poprzez wibracje możecie to zrobić,
ponieważ, gdy dajemy wibracje tym centrom, one stają się znacznie silniejsze, rozszerzają swoją aurę tak, że okrąg, który był
mały staje się większy, obejmuje obie strony i je integruje, i ponownie bóstwa zostają obudzone a komórki zaczynają
otrzymywać informację od całości. To bardzo prosta zasada, która jest bardzo subtelną zasadą, ale osoba, która dostaje raka,
skąd może się dowiedzieć czy ma raka czy nie? Nie ma żadnego sposobu, aby się tego dowiedzieć. Ale, gdy stajecie się wiedzą,
zaczynacie rozwijać to odczucie na waszych palcach, a to są odkodowane słowa, odkodowany język, który mówi wam, które
centra mają blokady i jak je wyleczyć. Natychmiast jesteście w pogotowiu, ponieważ wiecie, że to się wydarzyło. Ludzie, którzy
mają, powiedzmy, psychiczne problemy, nie wiedzą, że mają psychiczny problem. Niektórzy z nich, w ogóle nie są tego
świadomi, ale potem zdają sobie sprawę, że mają problemy psychiczne. Dzisiaj przyszedł psychiatra, aby się ze Mną zobaczyć,
on jest Sahaja yoginem i leczył umysłowo upośledzoną osobę. Jest psychiatrą, i zauważa, że zawsze ten palec trzęsie się w
Mojej obecności. Ten palec i ten kciuk, jeśli on piecze, a ten się trzęsie to oznacza, że jest jakieś opętanie, które na nim działa, to
taka prosta rzecz. Teraz ta osoba może to wyczyścić, ponieważ Sahaja yoginowi oczyszczenie tego zajmuje co najwyżej dwie
minuty. Ale osoba, która to ma może również zostać oczyszczona, ponieważ, gdy raz dowiecie się, które to centrum, gdy
dowiecie się, które bóstwa obudzić i gdy dowiecie się jak je obudzić, to możecie to wyczyścić. Tak oto obłąkanych ludzi też
można wyleczyć. Teraz, pewien obłąkany człowiek stoi tutaj przy drodze, w momencie gdy mówił byłam w pokoju, on mówił:
"Musisz szukać Chrystusa, musisz szukać Boga", mówił te wszystkie rzeczy na ulicy. Widzicie on jest obłąkany. Szaleniec
prowadzi innych, gdzie? Do domu dla obłąkanych? Mówi bardzo głośno: "Musicie szukać Pana, musicie szukać Boga". Jak? Jak
macie Go szukać? Tylko poprzez dawanie wykładów, "szukajcie Pana, szukajcie Boga", czy tędy droga? Jeśli teraz powiem:
"Skieruj swoją uwagę do wewnątrz". W tym momencie siedzicie przede Mną, to proste, wasza uwaga jest na Mnie, a teraz
skierujcie swoją uwagę do wewnątrz. Potraficie to zrobić? Możecie powiedzieć: "Tak, właśnie to robimy". Tak nie jest. W ogóle
tego tak nie robicie. Coś musi się wydarzyć wewnątrz. Dopóki coś się nie wydarzy, wasza uwaga nie może pójść do wewnątrz.
Wiele osób po prostu wierzy w coś fałszywego, cały czas wierząc w to, dopóki nie zaczną przez to cierpieć. Widziałam ludzi,
którzy tacy właśnie byli. Fanatycy. Na starość stali się całkowicie porywczymi albo bezużytecznymi lub agresywnymi albo
nudnymi ludźmi. Niektórzy z nich stali się naprawdę na wpół obłąkani, a niektórzy całkowicie oszaleli.
Więc wiara w cokolwiek bez wiedzy o tym to zupełne chodzenie po omacku; więc musi być tam wsparcie. Możemy powiedzieć,
że w Indiach mamy Sikhizm, który jest bardzo wspaniałą religią. Ale ludzie, którzy należą do Sikhizmu w ogóle nie powinni pić
alkoholu. Przecież Guru Nanak, gdy mówił: "Nie możecie pić alkoholu", On wiedział o tym, On wiedział, o czym mówi. On był
inkarnacją Pierwotnej Istoty. On był Odwiecznym Mistrzem i mówił: "Nie powinniście pić", a teraz, powiedziano mi, że w Anglii
Sikhowie piją nawet więcej niż Szkoci. To jest najbardziej zaskakujące. Wyobraźcie sobie! Spójrzcie na Islam, ponieważ
Mahomet Sahib i Nanaka Sahib to ta sama osoba, On mówił to samo. Mojżesz mówił to samo, zapytajcie Żydów, co oni robią?
On mówił: "Mocnych trunków, wszystkich alkoholi trzeba unikać". W czasach Mahometa Sahiba nie było papierosów, więc nie
mówił o papierosach, zatem Muzułmanie mówią: "Och, papierosy są w porządku, to nie ma znaczenia". Widzicie, te rzeczy tak
właśnie wyglądają, jest tak wiele luk. W Indiach mamy wiele społeczności tego typu, gdziekolwiek nie pójdziecie, będziecie
zaskoczeni. Tak jak Dżaini, nie zjedzą mięsa, ale się napiją. Możecie to sobie wyobrazić? Picie działa przeciwko waszej
świadomości, to fakt. Mahavira nie mówił o niczym innym jak o Chaitanyi. Budda nigdy nie powiedział: "Nie jedzcie mięsa". To
nie znaczy, że powinniście jeść mięso, mówię o tym, że On nigdy na ten temat nie mówił bo nie było to tak ważne. On Sam,
Budda, zmarł, ponieważ zjadł surową wieprzowinę. On wszedł do domu, widzicie, Budda był zrealizowaną duszą, wielką
osobowością, On był reinkarnacją, i On wszedł do domu jako gość. Pojawił się niespodziewanie, a osoba, która tam mieszkała
była tylko myśliwym, powiedziała: "Och Buddo, przyszedłeś do mojego domu, czym mogę Cię ugościć, czym mogę służyć?" On
odpowiedział: "Mam bardzo niewiele czasu, daj mi cokolwiek". On powiedział: "Zabiłem dzika, ale mięso jest jeszcze surowe a
ugotowanie zajmie trochę czasu". On powiedział: "Dobrze, daj Mi teraz połowę tego" i On umarł właśnie od tego. Nawet w
Dżainizmie, bylibyście zaskoczeni, że Naminath był pierwszym z kuzynów Shri Kriszny. Jego ślub zorganizowano z wielkim
rozmachem i kupiono wiele ptaków. Mam na myśli, że oni byli Dżainami, wyobraźcie to sobie! Tyle ptaków i tego wszystkiego,
kiedy on zobaczył tak wiele zabitych, obudziło to w nim sprzeciw i powiedział: "No dobrze, koniec z tym". Oni poszli w kolejne
ekstremum wegetarianizmu, mam na myśli, oni potrafią być dla siebie bardzo okrutni, ale się tym nie przejmują, nie wyobrażacie
sobie do jakiego stopnia oni potrafią być wegetarianami. Taki jest problem z religią, że zawsze prowadzi was do skrajności.

Pierwszą rzeczą w każdej religii, jest to, aby nie iść w ekstrema, to podstawa każdej religii. W chrześcijaństwie, wiecie, Chrystus
powiedział: "Trzymajcie się z dala od zmarłych, nie miejcie z nimi nic do czynienia". On wydobył duchy zmarłych i włożył je w
świnie, a następnie umieścił te świnie w morzu. Wszyscy znacie tę historię, ale każdy kościół ma zmarłych leżących pod jego
stopami. Nie wiadomo jak chodzić po kościele, ponieważ oni wszyscy tam leżą. Na szczęście, albo powinnam powiedzieć, na
nieszczęście, zawsze, gdy byłam w Anglii, mieszkałam obok kościoła i w nocy widziałam je wszystkie wychodzące z grobów,
mówiłam sobie: "O Boże". A tutaj siadają dzieci, aby się pomodlić do Boga. A teraz, co one dostają? Nic dziwnego, że Katolicyzm
przynosi taką katastrofę, całe to tak zwane Chrześcijaństwo. Mam na myśli, że podstawy każdej religii zostały wypaczone przez
uczniów. Chrystus jest Tym, który kontroluje zmarłych. On jest Tym, który wchłania wpływy zmarłych i On całkowicie zabronił
pochówku w każdym z kościołów. Tylko w Indiach jakoś tego nie robią, nie wiem jak im się to udało. Ale tu, do którego kościoła
nie pójdziecie, dookoła wiszą martwe ciała. Teraz Sahaja yogini nie chodzą do kościoła, ponieważ się boją. Gdy tylko Sahaja
yogin zostanie złapany przez ducha, natychmiast wie, dostaje bólu głowy i nie chce tam iść. Ale osoba, która nie jest Sahaja
yoginem, chodzi do kościoła, łapie buce i o tym nie wie. Jeden z Moich uczniów miał matkę, która była Katoliczką, bardzo
gorliwą Katoliczką i ona była magistrem matematyki i tak dalej, rozumiecie, i bardzo gorliwą Katoliczką. Ona przyszła, do mnie i
Ja jej powiedziałam: "Powinnaś porzucić cały ten fanatyzm dotyczący chodzenia do kościoła, ponieważ w kościele znajduje się
całe mnóstwo zmarłych ludzi". Ale Ona nie chciała Mnie słuchać. Teraz po latach, około sześćdziesiątki, oni faktycznie stają się
obłąkani, naprawdę i ona zaczęła używać bidetu jako toalety, i tego typu sprawy, problemy narastały. Ale ona zawsze wstawała
w niedziele rano, szykowała się, szła do kościoła i grzecznie wracała. W każdą niedzielę, wstawała, ubierała się ładnie,
wychodziła do kościoła i wracała. Tak jakby ktoś ją tam zabierał, a potem przyprowadzał z powrotem. Ale pewnego dnia
zdarzyło się, że zaginęła i ta pani zadzwoniła na policję i powiedziała: "Co mam teraz zrobić, ta starsza pani zaginęła, moja
mama zaginęła" i ona bardzo się zmartwiła. Zadzwoniła do Mnie, a Ja powiedziałam: "Odnajdziesz ją, nic jej nie jest, ona wróci
do domu". Po trzech dniach wróciła nie wiadomo skąd, Bóg jeden wie, wróciła i z powrotem zaczęła robić te same rzeczy,
używając tego zamiast tamtego i tamtego zamiast tego, całkowicie jak obłąkana osoba, a policja powiedziała: "Nic się nie da
zrobić, teraz najlepiej umieść ją w domu starców".
Więc ona umieściła ją w jednym z tych miejsc, gdzie mieszkają starsi ludzie. A ta Marie, Moja uczennica, powiedziała Mi bardzo
zaskakującą rzecz, że ludzie, którzy tam są to głównie Katolicy lub Chrześcijanie. Oni wszyscy są w ten sposób obłąkani,
pielęgniarki nie mają z nimi lekko, ale w niedzielę wszyscy się przygotowują i wychodzą do kościoła, zrobionego specjalnie dla
nich. Wyobrażacie to sobie? Tylko spójrzcie na tę obsesję, to jest obsesja w nas, musimy o tym wiedzieć, że są to obsesje, nie
jesteśmy wolnymi ludźmi; jesteśmy niewolnikami tych rzeczy.
Więc, gdy raz przejdziecie na tę stronę, to inną stroną niewolnictwa są nasze przyzwyczajenia, one nas zniewalają. One nas
zniewalają, widziałam to u ludzi, pewnego razu siedziałam obok ministra, u rosyjskiego ministra, bardzo wpływowej osoby. I
nagle on wstał, on był gospodarzem, niespodziewanie wstał mówiąc: "Och, muszę już iść". Powiedziałam: "Co się stało?"
Odpowiedział: "Jestem chorym człowiekiem". Powiedziałam: "Co ci dolega?" "Widzisz, jestem kibicem piłki nożnej i nie mogę już
dłużej wysiedzieć, mecz pewnie się już zaczął". Wyobraźcie sobie, on był głównym gospodarzem, było tam tylu ludzi, a on po
prostu nie mógł wysiedzieć. Mam na myśli, on nie mógł przykleić siebie do krzesła, on chciał wstać i wyjść, po prostu nie
wiedział, co ma zrobić. Byłam zaskoczona, brakowało mu opanowania, brakowało mu samokontroli, po prostu pomyślałam, że
on musi mieć jakieś opętanie przez tę piłkę nożną, czy też coś innego? A taka dorosła, dojrzała osoba zachowuje się w ten
sposób! To jeszcze nic, inne nawyki, które mamy są znacznie gorsze, dużo gorsze i one wszystkie nas zniewalają, nie możemy
bez nich żyć. Wszystkie rzeczy na tym świecie istnieją dla nas, nie zaś my istniejemy dla nich. Jeśli cokolwiek może nas
zniewolić, powinniśmy wiedzieć, że jesteśmy mistrzami wszystkiego. Jeśli krzesło jest wygodne lub niewygodne to nie jest
ważne. To, co jest ważne to to, że ono ciebie nie zniewala. Nic nie powinno was zniewalać. Ten, który jest królem, który jest
cesarzem, najmniej się przejmuje. Jeśli umieścicie taką osobę na ulicy, ona tam bez problemu zaśnie. Jeśli umieścicie ją
gdziekolwiek ona będzie zadowolona, taka osoba jest prawdziwym cesarzem. Cesarzem nigdy nie będzie ten, kto nie może żyć
bez pełnego komfortu. Jeśli jest niewolnikiem komfortu, to nie jest cesarzem. Wszystkich tych rzeczy możemy się nauczyć, gdy
nasze centrum tutaj, Nabhi Czakra, jest obudzone, gdy światło rozprzestrzenia się w tym obszarze, w obszarze Voidu, zielony
kolor, widzicie wtedy tego, co się od razu dzieje w tym świetle, wy nie widzicie, ale to światło pracuje. Oświecenie to taka rzecz,
że od razu zaczyna działać, samo światło działa, wyobrażacie to sobie? Samo światło działa w was. Mieliśmy lekarza, który
bardzo lubił wino, drinki i to wszystko. Nigdy wam nie mówię: "Nie pijcie". Nigdy tak nie mówię, ponieważ nie chcę, aby ludzie
uciekli. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Siedzicie wygodnie, otrzymujecie swoją Realizację i potem zobaczymy, co z tym będzie.

Następnego dnia on rzucił picie, ale potem musiał wyjechać do Niemiec i pomyślał: "Powinienem spróbować jakiegoś
specjalnego rodzaju wina", które lubił.
Więc go spróbował, a potem wymiotował, wymiotował, wymiotował, nie mógł tego znieść. Powiedział: "Smak był tak okropny;
nigdy nie miałem w ustach tak ohydnej rzeczy". Nigdy nic mu nie mówiłam, tak się po prostu stało, zaoszczędził pieniądze, za
zaoszczędzone pieniądze mógł kupować rzeczy, był wolnym ptakiem. Ale Ja nie muszę wam tego mówić, ponieważ jesteśmy
tak uzależnieni i utożsamiamy się, że nawet jak powiecie: "To może się stać dzięki Sahaja Yodze", wielu po prostu to odrzuci.
Nasze utożsamianie się wpisało się tak głęboko w nasze istnienia, tak głęboko w nasze istnienie, w nasze obawy, że w ogóle nie
jesteśmy wolnymi ludźmi, możemy być politycznie wolni, w porządku, ale to jest bardzo powierzchowne. Duch jest jedyną rzeczą
w nas, która jest wolna, która nie ma obaw, nie ma nawyków, która do niczego się nie przywiązuje, jest całkowicie odwiązana i
daje nam radość. Jest rzeczą, która sprawia, że nasz Duch, nasza uwaga są tak oświecone. Oświecona uwaga, tak jak
powiedziałam, nie jest uwagą, którą rozumiemy tak, że "jest światło, widzimy światło", nic z tych rzeczy. Ale z tą oświeconą
uwagą nasza świadomość staje się oświecona, tak, że zaczynamy czuć innych ludzi na naszych rękach. Tak jak inną osobę,
siedzącą tutaj, musieliście ją wczoraj widzieć. Innego dnia był tutaj pewien pan i powiedział Mi: "Twoje energie są inne od
moich", nic z tych rzeczy. Jeśli macie negatywne energie to będziecie się przez pewien czas trząść, z pewnością będziecie się
trząść przez chwilę, bez wątpienia, jeśli macie za dużo negatywnych energii. Tak jak kiedyś, gdy mieliśmy program, było tam
kilka osób, kilku Braminów, którzy byli bardzo przeciwko Mnie, ponieważ nie jestem Braminem. Powiedzieli: "Nie będziemy na
programie Matki". Nie znam tych wszystkich historii, nigdy Mi ich nie opowiedzieli, ale oni stanęli przede Mną i zaczęli się trząść,
o tak, więc powiedziałam: "Dlaczego się tak bardzo trzęsiecie?" Oni odpowiedzieli: "Jesteśmy Braminami i rozumiemy, że Ty
jesteś Shakti, dlatego się trzęsiemy". Powiedziałam: "Ale czemu się trzęsiecie? Nikt się tutaj nie trzęsie".
Więc oni wskazali inną czwórkę ludzi i powiedzieli: "Widzisz, oni również się trzęsą".
Więc powiedziałam: "Idźcie i dowiedzcie się skąd oni przyszli". Poszli i okazało się, że ci ludzie są z zakładu dla obłąkanych.
Powiedziałam: "Powinniście zobaczyć, kto się trzęsie, kim są ci ludzie, nikt więcej". Jeśli są negatywne siły, to trochę się
trzęsiecie, ale powinniśmy zobaczyć raz jeszcze, jaki jest pożytek, jaki jest pożytek z posiadania tej energii wewnątrz nas? To
bardzo ważne, ponieważ jesteśmy ludźmi nastawionymi na użyteczność. Wszystko, musi być użyteczne, cóż takiego mamy, co
jest użyteczne na tym świecie? Nic. Jeśli mielibyśmy coś, z czego byłby prawdziwy pożytek, nie pragnęlibyśmy niczego innego.
Ale my wciąż pragniemy.
Więc powinniśmy dojść do wniosku, że cokolwiek teraz posiadamy nie jest ostateczne. Użyteczność rzeczy najwyższych polega
na tym, że gdy otrzymacie coś najwyższego, wszystko inne staje się względne, wszystko staje się względne. Tak jest, to co staje
się względne to są to te wszystkie zmieniające się rzeczy, wszystkie te ulotne rzeczy, wszystkie te rzeczy, które starają się nas
zniewolić, wszystkie te rzeczy są powierzchownie atrakcyjne, ale w środku, one są jak węże a to czym my się stajemy, to
odwiązana osobowość. [Matka mówi w Hindi]
Więc nasze wyobrażenie dotyczące jakiekolwiek pojmowania religii jest takie, że chodzimy do ograniczonego kościoła i
ograniczonego społeczeństwa, ograniczonego klubu, robimy dokładnie to samo, nosimy ten sam rodzaj ubioru, nosimy ten sam
rodzaj nakrycia głowy. Ktoś myśli, że należymy do jednej religii. A to nie tak, to wszystko jest stworzone przez ludzi, widzicie, to
wszystko jest sztuczne. Cokolwiek jest stworzone przez ludzi jest sztuczne, wiecie to. Oni zapisują to także, na wszystkich
ubraniach zrobionych przez człowieka, piszą "materiał stworzony przez ludzi", a więc nie przez Boga. Stworzyliśmy nasze własne
religie i za nie walczymy. Religie mają dotyczyć waszego wnętrza, wnętrza waszej istoty. To nie ma nic wspólnego z tymi
wszystkimi nonsensami, które stworzyliśmy z tego. To jest wartość osoby, tak jak węgiel jest czterowartościowy, wy macie te
dziesięć wartości, a kiedy ich zaczyna brakować, dzieje się to, co możemy zaobserwować przy reakcjach chemicznych, gdy
brakuje jednego wiązania, wtedy to staje się negatywne i wtedy zachodzi połączenie z innym, tak więc są negatywne i pozytywne
wiązania.
Więc, gdy macie w sobie jakieś dodatkowe wiązania, to wtedy skaczecie na innych ludzi; jeśli macie ich mniej, to wtedy łapiecie
innych ludzi. To działa dokładnie tak samo jak w związkach chemicznych. Te wiązania w nas są po to, aby dawać nam
równowagę i to jest to, o czym mówił wam Warren. Kiedy dostajecie waszą Realizację, wasza dharma, wasze Dziesięć

Przykazań zostają oświecone. To oznacza, że umacniacie się, stajecie się tym. Wykraczacie poza religię; nie musicie za nią
podążać, po prostu stajecie się. Stajecie się bardzo zintegrowani. Na przykład, powiedzmy, że niektórym ludziom nie
odpowiadają ziemniaki, oni po prostu ich nie lubią, po prostu ich nie lubią. Przed Realizacją jest dokładnie na odwrót, jeśli nie
powinni jeść ziemniaków, będą jeść ich jeszcze więcej. Po Realizacji po prostu ich nie tkniecie, nie tkniecie, jesteście tacy
zintegrowani. To, co nas podtrzymuje, staje się tak oświecone, że nasze priorytety zmieniają się całkowicie; zaczynamy oceniać
wszystko za pomocą wibracji. Widzieliście, jest tu mała dziewczynka, Olympia, która bardzo niewiele je, właściwie ona w ogóle
nie spożywa stałych pokarmów. Ale gdy Ja cokolwiek dam jej do zjedzenia, ona to zje, ale od nikogo innego już nie; gdy Ja dam
jej cokolwiek, ona poprosi o więcej i zje. To zaskakujące, jak ona rozumie wibracje. Jeżeli rozumiecie wibracje, wtedy jest bardzo
łatwo utrzymać wasze wartości nietknięte, ponieważ jesteście umocnieni. To nie tylko to, ale po prostu nie lubicie niczego
innego, ponieważ lubicie jak płyną wibracje. Kiedy wibracje płyną, Duch poprzez wasz centralny układ nerwowy emituje radość,
to jest jakość waszego Ducha. Zaczynacie czuć radość a kiedy zaczynacie czuć radość, wtedy za nic na świecie nie chcecie z
tego rezygnować, po prostu nie chcecie z tego rezygnować. Chcecie się cieszyć, tak więc stajecie się wiedzą a uwaga, która
rzeczywiście znajduje się w tym obszarze i jest podtrzymywana przez wasze ego, staje się oświecona. Tak jak powiedziałam
wam wczoraj, siedząc tutaj, jeśli chcecie poczuć czyjeś wibracje, to możecie. Tak jak właśnie zobaczyłam, że jeden pan siedzi
trochę niewłaściwie, pomyślałam, że on nie siedzi prawidłowo, powiedziałam: "Usiądź prawidłowo". Ale kiedy skierowałam na
niego uwagę, już wiedziałam, że źle się czuje, więc zapytałam: "Czy coś ci dolega?" "Tak". Powiedziałam: "W takim razie, w
porządku".
Więc dzięki uwadze natychmiast rozumiecie daną osobę, jaki ona ma problem. Siedząc tutaj, możecie sprawdzić wibracje u
każdego. Na przykład, możemy powiedzieć, jeśli nie ma tu Rosjan to powinnam to powiedzieć czy nie? Breżniew jest opętany, on
jest opętanym człowiekiem. Wybieram się do Rosji, mam nadzieję, że usunę jego opętania. On jest opętanym człowiekiem. Oni
zajmują się tą parapsychologią, to samo stanie się w Ameryce i stanie się wszędzie tam, gdzie próbujecie praktyk
spirytystycznych i tego wszystkiego, co nazywamy preta vidya, smashana vidya, i tym podobnych okropnych rzeczy. Nadając im
wyszukane nazwy, jak parapsychologia i nazywacie to – jakimi innymi nazwami oni to określają? Ruchy charyzmatyczne i
wszystkie tego rodzaju – to nic innego jak duchy, nic innego jak duchy. Ci wszyscy ludzie zajmują się niczym innym, jak tylko
duchami. Sprowadzają duchy zmarłych i nazywają to Duchem Świętym, wyobrażacie sobie? Ten charyzmatyczny ruch to kolejna
okropna rzecz. Nie wiem jak wam o tym powiedzieć, ale muszę przyznać, że cała nauka stała się tak subtelna, że nikt nie wie, że
jest to fałszywa, potworna, szatańska siła, która pracuje przez nas i przyciąga nas do tych duchów. Niektórzy ludzie mówili:
"Matko, są dobre i złe duchy". Ale dlaczego, dlaczego, dlaczego chodzić do zmarłych? Wy nie wiecie, które są dobre a które są
złe. Skąd będziecie wiedzieć, po co chodzić do zmarłych? Musimy być w teraźniejszości, nie musimy być w przeszłości.
Więc tym, co przydarza się, kiedy tracicie wasze wartości jest to, że schodzicie na lewą stronę. Kiedy schodzicie na prawo,
możecie być bardzo surowi, możecie nie jeść tego czy nie jeść tamtego, możecie stać się bardzo egoistyczni. Przechodzicie na
drugą stronę, zwaną nadświadomością, kolektywną nadświadomością. Lewa strona jest kolektywną podświadomością a prawa
strona jest kolektywną nadświadomością. Kiedy rozpoczęłam Moją pracę postanowiłam nie mówić o duchach zmarłych.
Powiedziałam: "Poradzę sobie bez tego". To nie jest możliwe. Przez trzy lata nigdy o tym nie mówiłam. Nie mówiłam o
Bóstwach, nie mówiłam o niczym. Przez trzy lata radziłam sobie, ale potem, pośród nas znalazła się kobieta, która praktykowała
te wszystkie rzeczy i opętała tak wielu ludzi. I tysiące ludzi chodziło do niej. Mówiła im, który koń przybiegnie jako pierwszy,
gdzie są zgubione pieniądze. Wszystkie tego typu rzeczy i tłoczyły się tysiące ludzi, wiecie. Tutaj mamy tak mało ludzi, ale niech
tylko przyjdzie jakiś tantrysta, nie będziecie zdolni kontrolować ruchu ulicznego. Tak to będzie wyglądać, jak tylko przyjdzie
któryś z tych potwornych ludzi. I ta kobieta naprawdę zmusiła Mnie, abym mówiła o tych sprawach, i tak to właśnie jest. Oni
istnieją.
Więc kiedy wpadacie w lewą lub prawą stronę, to wpadacie w problem, ponieważ wkraczacie w nieznany obszar, który jest
bardzo niebezpieczny, bardzo niebezpieczny. Dla waszej wiadomości, rak jest spowodowany aktywnością na lewej stronie. Nie
widziałam nawet jednego pacjenta chorego na raka, który nie miałby takich doświadczeń. Na przykład fałszywi guru, albo
inicjacje przez tych okropnych ludzi, albo czytanie książek o tych lewostronnych rzeczach, tak jak, jak on się nazywa, Rampa
Sampa i tych wszystkich tak zwanych Buddystach, każda z tych rzeczy może spowodować raka. A ostatnio widziałam bardzo
dobry film na ten temat w waszej telewizji, w angielskiej telewizji. Pokazali jak kilku lekarzy przeprowadziło dochodzenie i
powiedzieli, że zobaczyli, iż rak jest wywoływany przez pewne proteiny, które oni rozpoznali; nazwali je 52, proteiną 52, 58 – taką

nazwę podali. Ale oni odkryli, że one pochodzą z obszaru, który jest w nas wbudowany od początku naszego stworzenia.
Więc jest to kolektywna podświadomość i oni mają nawet zdjęcia, fotografię.
Więc mam na myśli, że to o czym mówiłam dziesięć lat temu, oni mówią teraz. Ale oni dochodzą do tego punktu, w którym
muszą tylko przekroczyć ograniczenie. Muszą tylko otrzymać swoją Realizację i ponieważ lekarze nie mogą sami dosięgnąć
tego obszaru, nie mogą wyleczyć raka, co najwyżej mogą go zatrzymać, mogą spróbować ograniczyć przerzuty i to wszystko, ale
nie mogą całkowicie wyleczyć, ponieważ nie mogą wydobyć ludzi w całości z tego obszaru. Oni zawsze mogą zostać w to
wciągnięci, jeśli ten obszar porusza się w ten sposób. To bardzo interesujące, zobaczyć jaka jest przyczyna powstawania tych
rzeczy w nas. Ta czakra jest jedną z najważniejszych czakr, ponieważ daje nam nasze poszukiwanie a nasze czyste
poszukiwanie powinno dotyczyć tylko Ducha. Ale tamci ludzie, którzy zbłądzili, wszystko to widzicie u takich ludzi, którzy
pochylali głowy przed niewłaściwymi ludźmi, oni rozwinęli pręgę na głowie, a tam znajduje się jedenaście czakr, które właśnie
pojawiły się jak pręga. A jest to jedenaście czakr nazywanych Ekadasha Rudrami, które są odpowiedzialne za destrukcję, za
całkowitą destrukcję. Jako tak zwany Kalki, albo jak wy Go nazywacie Mattreya, albo Chrystus przybywający na białym koniu.
Gdy raz ta pręga się pojawi, zaczyna się coraz bardziej i bardziej rozwijać i zniszczenie jest blisko. Muszę powiedzieć, że wielu
ludzi czerpie pomysły z podświadomości. Widziałam ludzi rysujących albo pokazujących jakieś obrazki, na których przedstawiali
bardzo diabelską osobę, z tą okropną, wystającą, kanciastą rzeczą. Nie wiem skąd mają takie pomysły, ale to jest fakt. Teraz
również działają destrukcyjne siły. Oni też wypracowują swoje moce, musimy być bardzo ostrożni, stoimy na bardzo
niebezpiecznym gruncie. W przeszłości, jeśli zeszlibyście za bardzo na lewo czy też na prawo to nie byłoby z wami aż tak źle i
ludzie nie zwracaliby tak bardzo uwagi. Ale dzisiaj stoicie na bardzo niebezpiecznym gruncie i jesteście tak wrażliwi, i podatni, że
musicie być wyjątkowo ostrożni. Tempo destrukcji następuje bardzo szybko i dlatego tempo konstrukcji musi być o wiele
szybsze. Jeśli widzicie teraz, chodzi o to, że gdy Ja widzę, co jest konstruktywne, nic. Jeśli czytacie gazetę, od rana do wieczora
trafi się jedna dobra wiadomość, że księżniczka urodziła pięknego chłopca. Cała reszta jest potworna. Gdy poprosisz ich, aby
opublikowali coś miłego, powiedziałam im, aby napisali o Sahaja Yodze, oni nie są zainteresowani. Są zainteresowani, gdy
zdarzy się nieszczęście, wypadek, zginą jacyś ludzie, jacyś ludzie zostaną zabici, oni chcą zamieścić wszystkie te zdjęcia jak ci
ludzie zostali zabici i jakie wojny miały miejsce i temu podobne. Oni nie mają czasu dla kilku dobrych wiadomości. Nie chcą
dobrych wiadomości, ani tego, co przynosi nadzieję. To dlatego, popatrzcie jak dzisiaj funkcjonuje jakakolwiek organizacja, jak
oni rozbudowują egoistyczną organizację. Każda, nawet dobroczynna organizacja jest niczym innym jak egoistyczną
organizacją. Osobiście znałam wiele tego typu organizacji i pracowałam z nimi. Byłam zdumiona! Ci ludzie nie mają w sobie
żadnej dobroczynności. Dobroczynność jest czymś, co powinno przychodzić jako współczucie, powinno po prostu płynąć od
was, ale to jest pewien rodzaj kamuflażu, aby zdobyć lepszą pozycję lub lepszy status. Ten cały nonsens trwa. Dobroczynna
osoba to w rzeczywistości osoba, która po prostu płynie. Dla kogo miałabym być dobroczynna? Jeśli oni są nieodłączną częścią
Mnie, dla kogo mam być dobroczynna? Jeśli boli mnie ten palec czy mam być dobroczynna dla tego palca? Po prostu muszę o
niego zadbać, całkowicie, ponieważ Mnie boli, muszę go pomasować, cokolwiek jest niezbędne muszę to zrobić. I to jest to,
czego ludzie nie rozumieją. Cała tego rodzaju fasada pewnego dnia runie i dowiemy się, że traciliśmy naszą energię na coś
bardzo, bardzo błahego. W rzeczywistości wszystko robi Wszechprzenikająca Siła. My nie robimy nic, uwierzcie Mi, my nic nie
robimy. Jak wiele kwiatów właśnie teraz zmienia się w owoce? Kto wykonuje tę pracę? Ile nasion kiełkuje właśnie w tej chwili?
Kto robi to wszystko? Ile w tym momencie rodzi się dzieci? W ludzkim ciele nie może pozostać żadne obce ciało, żadne obce
ciało. Ciało zawsze stara się to wyrzucić, ale w przypadku płodu, ciało nie tylko go zachowuje, ale podtrzymuje, odżywia,
opiekuje się nim i sprawia, że rośnie, a kiedy nadchodzi właściwy czas, wyrzuca go. Kto to robi? Przyjmujemy wszystko za coś
oczywistego. Na przykład weźmy nasze oczy, jeśli jesteś lekarzem możesz dostrzec, jakże złożona rzecz została stworzona, że
widzimy ludzi poprzez te oczy. Kto tego wszystkiego dokonał? Czy to my zrobiliśmy? Czy możemy zrobić choćby jedno oko?
Widzimy tak wiele różnych typów. To jest współczucie Boga, to jest moc Boga, która jest Wszechprzenikająca. Kiedy dostajecie
Realizację, to po raz pierwszy czujecie to współczucie, czujecie te wibracje, czujecie tę Wszechprzenikającą Siłę. Teraz możecie
dowiedzieć się, że Wszechprzenikająca Siła istnieje i możecie zobaczyć Jej działanie. Możecie to wypracować, możecie to
wypracować. Używajcie jej, jak powiedziałam, jesteście instrumentem. Jesteście mistrzami, tylko musicie stać się, przyjąć tę
siłę. Mam nadzieję, że Warren wam powiedział jak do Mnie przyszedł. Nie wiem czy wam powiedział, on po prostu zadzwonił.
Miał Mój numer telefonu i osoba, która go przysłała naopowiadała mu o Mnie, że jestem nieosiągalna – to wszystko bzdury.
Jestem najbardziej osiągalną osobą. Powiedzieli mu, żeby do Mnie zadzwonił, przyszedł, więc przyszedł do Mojego domu,
otrzymał Realizację i teraz, w Australii zmienił tak wielu ludzi, mamy aszramy w siedmiu miastach w Australii. Anglia jest

najbardziej letargiczna, muszę to powiedzieć. Siedem australijskich miast czeka, jest gotowych, aby to otrzymać i jest tam tak
wielu ludzi, którzy to wypracowują, ponieważ kiedy raz otrzymasz światło, to dajesz je innym.
Więc teraz przechodzimy wyżej, do następnej czakry, do czakry Matki Wszechświata. Ojciec rezyduje w tej czakrze, w
poprzedniej czakrze, w Nabhi Czakrze i wznosi się, a potem osiada po prawej stronie, to jest ojcostwo. Na przykład wczoraj
jeden pan powiedział Mi, że ma kłopoty z astmą. Nie wiem czy ten pan wrócił czy też nie, czy on tutaj jest? Tak. Dobrze.
Więc ten pan ma astmę. Oczywiście powiedziałam mu, że ma kłopot z powodu nawyku zbyt częstych kąpieli w Indiach, Hindusi,
widzicie, my kąpiemy się zbyt często, oprócz tego, to pochodzi z żalu ojca. Jego ojciec umarł i nie chce go opuścić, martwi się o
niego. To może się przydarzyć każdemu z nas, jeśli ojciec jest niedobry dla syna, to jest zasada ojca. Jeśli syn jest niedobry dla
ojca, to ojciec cierpi. To jest zasada ojca, kiedy jest przez cokolwiek naruszona lub jeśli ojciec nagle umrze, a wy czujecie ucisk
przez całe wasze życie, wszystko to może zacząć działać tutaj i dostajecie blokadę na czakrze prawego serca a poprzez to
dostajecie astmę. Jest powiedziane, że w homeopatii wierzą, że dostajecie to przez zwiększone napięcie, ponieważ, gdy
jesteście bardziej napięci, widzicie, pamiętacie swojego ojca, gdyby tu był, pomógłby by wam, i to czasem działa w
podświadomości. I dlatego to sprawia jeszcze większe problemy. To jest takie proste do wypracowania, że bylibyście
zaskoczeni, że jeśli tylko poprawicie zasadę ojca w takiej osobie, a może nią być przygnębiony ojciec, może nią być okrutny
ojciec, albo syn, który stracił ojca, to może być cokolwiek, i to, co musicie zrobić, to tylko położyć waszą rękę na tej części i po
prostu powiedzieć mantrę, Shanti, która podniesie lub obudzi ojcostwo w całej okazałości i zostaniecie wyleczeni, to bardzo
proste. Centralne Serce jest we władaniu Matki Wszechświata. Ona daje nam poczucie bezpieczeństwa. Widzicie, kiedy macie
dwanaście lat, ta kość, która jest tutaj z przodu, zaczyna wysyłać przeciwciała, ona tworzy w was przeciwciała do wieku
dwunastu lat i wtedy te przeciwciała są w rzeczywistości jak żołnierze Matki Wszechświata. W Sanskrycie nazywamy Ją
Jagadamba. Antyciała rozprzestrzeniają się po całym ciele i gdziekolwiek następuje atak, one wzajemnie się informują i to
zwalczają. Te przeciwciała są tworzone w kości mostka, z przodu możemy powiedzieć, żeber, gdzie się łączą w rejonie klatki
piersiowej, w tej części, pozostają tam, są tworzone do wieku dwunastu lat. To dzieje się szczególnie u kobiet, u tych, które
również są matkami, że kiedy ich macierzyństwo jest podważane, pojawia się u nich problem. Jak u kobiety, powiedzmy, której
mąż jest flirciarzem, on ogląda się za innymi kobietami, a ona czuje się niepewnie. Wtedy to macierzyństwo jest wystawione na
próbę i kiedy to ma miejsce, pojawia się u niej problem i ona dostaje, wtedy ona dostaje raka piersi, rak piersi i temu podobne są
spowodowane przez poczucie niepewności u kobiety. Gdy ona czuje się zagrożona, może się tak czuć z dowolnego powodu, to
dostaje raka piersi. Była taka dziewczyna, która wyszła za mąż za katolika czy kogoś takiego, to było małżeństwo z różnych
religii a ludzie od strony chłopca próbowali sprawiać jej dużo kłopotów. To bardzo typowe w Indiach, ale tutaj też to obserwuję.
Mówili jej i jej rodzicom różnego rodzaju rzeczy a ona rozwinęła to poczucie zagrożenia wewnątrz swojego serca tak, że
rozwinęła raka piersi. Nie wiemy, że kiedy jesteśmy okrutni dla innych, dajemy im raka. Czy dużo potrzeba, aby być miłym dla
dziewczyny, która wyszła za mąż w naszej rodzinie, która do nas przybyła? Jesteśmy ekspertami w mówieniu rzeczy, które ranią
innych. Od dzieciństwa uczymy się mówić do ludzi w taki sposób, żeby naprawdę ich zranić. Raniąc ich dajemy im nowotwory,
ale uświadamiacie to sobie dopiero po tym jak dostajecie Realizację. Wtedy dopiero rozumiecie jak bardzo dana osoba cierpi,
ponieważ sami czujcie tam trochę bólu i cały wasz styl mówienia, cały wasz styl zachowania i komunikowania się z innymi
zupełnie się zmienia. Ta czakra jest bardzo ważna. Lewa strona jest stroną matki i sama matka, jeśli matka jest obłąkana, tam
pojawia się u was problem. Może się u was pojawić, nazywamy to Sercem, istnieją dwa Serca, jedno jest Sercem Ducha a drugie
Czakrą Serca. Jeśli matka jest fanatyczką, jest kobietą, która jest bardzo fanatyczna w sprawach jedzenia czy rzeczach tego
typu, to u dzieci pojawia się ten problem. To niebezpieczne igrać z dziećmi w ten sposób, wymagać od nich zupełnej dyscypliny i
wciąż mówić im: "Musisz chodzić prosto jak koń, połóż dwie rzeczy". Trzeba pozwolić dzieciom, żeby miały swoją wolność.
Właściwie, kiedy za bardzo na nie naciskamy, one stają się chuliganami. W tej dziedzinie Hindusi są lepsi, oni wiedzą jak
wychowywać swoje dzieci. Pozwalają swoim dzieciom na posiadanie całkowitej wolności. Po prostu dajcie im idee godności i
kiedy dzieci dostają dużo wolności od rodziców, to w wieku około czterech lub pięciu lat stają się pełne godności. Widuję dzieci
mówiące takie słowa jak "wynoś się, wynocha". Od kogo one się tego nauczyły? One nauczyły się od swoich rodziców albo od
przyjaciół albo musiały się tego od kogoś nauczyć, ponieważ zwykle dzieci nie mówią takich słów. "Spadaj". Widziałam małe
dziecko mówiące "spadaj". Mam na myśli, jak tak można powiedzieć do kogoś. Ale tak się dzieje, ponieważ nie rozumiemy jak
powinniśmy mówić w obecności dzieci, z jaką przyzwoitością. Możemy być wyjątkowo nieprzyzwoitymi ludźmi, to bez
znaczenia. Możemy być zupełnie zepsutymi ludźmi, nawet rozbójnik wie, że powinien zachowywać się właściwie, w obecności
swoich dzieci, inaczej one staną się rozbójnikami. Nawet prostytutki, nawet prostytutka zrozumie, że nie powinna zachowywać

się w taki sposób, który zachęca dziecko do prostytucji. To logiczne, że cokolwiek robimy dzieci bardzo łatwo to przyswajają,
więc cokolwiek chcecie im dać, cokolwiek chcecie im przekazać, tak właśnie powinniście się wobec nich zachowywać. Ale w
dzisiejszym społeczeństwie ludzie nie poświęcają tak wiele uwagi swoim dzieciom, w ogóle. Oni tacy są, mam na myśli, że
kobiety wciąż takie są, matki wciąż są jak panny młode, wiecie, zajęte poszukiwaniem nowych mężów. Mężowie wciąż są jak
nowożeńcy szukający nowych żon, a dzieci, biedactwa, nie wiedzą, w którą stronę się zwrócić. Bóg jeden wie, w którym
sierocińcu spędzą swoje życie. Nawet przemysł jest taki. Wczoraj chciałam kupić sukienkę z czystej bawełny dla małego
dziecka, nie mogłam jej nigdzie znaleźć, w całym Derbyshire nie mogłam dostać ani jednej sukienki zrobionej z czystej bawełny i
tak samo w Londynie. Mam na myśli, że nie myślimy o tym, że dzieci nie mogą znieść tych sztucznie robionych tkanin. To jest
bardzo niebezpieczne, to jest bardzo niedobre dla ich skóry. Kiedy byliście dziećmi używaliście bawełny, mieliście tutaj fabryki
bawełny, więc dlaczego dawać swoim dzieciom te okropne rzeczy, których wy nigdy nie mieliście? Zanim one będą w waszym
wieku, to wszystkie dostaną wyprysków na twarzach. Będą mieć – nie wiem jakich chorób skóry mogłyby się nabawić. Nikt nie
zdaje sobie sprawy, że tego rodzaju bielizna, której używacie, tego rodzaju rzeczy, które im dajecie, są bardzo niebezpieczne, nie
wiem, co się im stanie. Rzeczy, których one używają, wy nigdy ich nie używaliście, gdy byliście młodzi, uwierzcie Mi, to są czasy,
kiedy one naprawdę wymagają całkowitej uwagi i to są czasy, kiedy są całkowicie zamęczane. Nawet przemysł się nimi nie
przejmuje. Dlaczego nie zrobić trochę bawełnianych ubrań dla małych dzieci? Właściwie, powiedziałabym, że rząd musi
wprowadzić prawo, że "żadnych ubrań dla dzieci nie powinno się robić ze sztucznych tkanin". Możecie w to ubierać starszych, to
nie ma znaczenia. Ale małym dzieciom, nie możecie dawać bomb atomowych do noszenia. Tego jest za wiele, a te współczesne
czasy, myślę, że są najokrutniejsze dla dzieci i dlatego tak niewiele dzieci chce się narodzić w tych rozwiniętych krajach. My w
Indiach musimy dźwigać ten ciężar. Jeśli nie będziecie dobrzy dla dzieci – wyobraźcie sobie, dwoje dzieci zostało zabitych przez
rodziców, jakiego typu mamy społeczeństwo? Każdego tygodnia w samym Londynie – myślałam, że to w Anglii ale powiedzieli
Mi że w Londynie – dwoje dzieci zostało zabitych przez rodziców, nie słyszałam o nawet jednym takim przypadku w Indiach. Z
takim okrucieństwem wobec dzieci, nie wiem, co kobiety tu robią. Gdzie one zamierzają zabrać te swoje figury i swoją piękność, i
to wszystko przed oblicze Boga? Istnieje takie okrucieństwo i takie samolubstwo, że przez to wszystko te dzieci rozwijają to
zmaganie się i one mają palpitacje. Mają bardzo słabe serca. One zostały wam powierzone, Bóg dał wam takie piękne dzieci, że
powinniście Mu za to podziękować. To nie są jakieś dodatkowe rzeczy, które się u was pojawiły, to jest dla was
błogosławieństwo, że Bóg dał wam dzieci. Jeśli jakaś kobieta w Indiach nie może mieć dziecka, ona pójdzie i będzie płakać, i
prosić każdego boga, każdego proroka, i wszystkich, żeby mieć dziecko. Podczas gdy w Niemczech przyrost naturalny zbliża się
teraz do minus pięciu procent. Oni płacą kobiecie z pięciorgiem dzieci tyle co premierowi albo nawet więcej, ale ona nie chce
mieć, ona mówi: "Stracę figurę". Nie rozumiem dokąd zamierzacie zabrać te figury. Po co wam te figury i kto jest waszymi
figurami zainteresowany? Dlaczego, dlaczego, dlaczego tak nisko się cenimy? Jesteśmy matkami i powinnyśmy być dumne z
naszego macierzyństwa. Macierzyństwo jest najwyższą rzeczą, jaką kobieta może ociągnąć. Mam na myśli, że Ja to
osiągnęłam, ponieważ jestem Matką dla tysięcy. I myślę, że najwspanialszą rzeczą, jaka może się przydarzyć kobiecie to zostać
matką. A być Matką i Guru, czy możecie sobie wyobrazić Moje położenie? To o wiele gorsze, mówić swoim dzieciom, że coś
musi być zrobione i tak bardzo je kochać, że nie chcesz tego mówić, więc trzeba stosować na nich różne małe słodkie sztuczki,
żeby mogły odnaleźć swoja drogę. To jest takie interesujące i piękne życie być matką, powinnyśmy być dumnymi matkami. Ale
powiedziałabym, że mężczyźni także są winni, ponieważ nie interesują się matkami, interesują się coraz młodszymi
dziewczętami – to oznaka perwersji, mówię wam, to jest znak całkowitej perwersji. W czasach Mahometa było bardzo wiele
kobiet i bardzo niewielu mężczyzn, tak wielu zostało zabitych, więc Mahomet nie wiedział co zrobić. Wtedy pomyślał – oni byli
pragmatyczni, tak jak mówiłam wam wczoraj, że w społeczeństwie trzeba być pragmatycznym – więc powiedział: "Dobrze,
musimy mieć małżeństwa", ponieważ bez małżeństwa, każdy związek jest adharmiczny, jest przeciwko wartościom.
Więc powiedział: "Musimy mieć małżeństwo. W porządku, mamy teraz tak wiele kobiet, więc podzielimy je proporcjonalnie do
ilości mężczyzn, których mamy. Jeśli mielibyśmy więcej mężczyzn, zrobilibyśmy na odwrót. Ale musimy brać śluby", to oznacza,
że musimy przyjąć społeczną sankcję, musi być społeczna sankcja, aby było błogosławieństwo.
Więc powiedział: "W porządku poślubcie pięć kobiet". Ale On sam, widzicie, był zaskoczony, że w tamtych czasach ludzie byli tak
wrażliwi, że nie wzięliby za żony młodych dziewcząt, starsi mężczyźni nie ożeniliby się z młodymi dziewczętami. Powiedzieli:
"Jak możemy poślubić te młode dziewczęta?" Rozumiecie. Na to On rzekł: "Nie, w porządku, ożenię się z jedną, ponieważ gdzie
te młode dziewczyny pójdą, nie został żaden młody mężczyzna, więc co zrobić?" Ale w obecnych czasach, jeśli zapytacie
osiemdziesięciolatka, on by się chętnie ożenił z osiemnastoletnią dziewczyną. Nazwałabym go starym głupcem, ponieważ on

nie rozumie. On nie rozumie, że ta dziewczyna nie zamierza go szanować jako męża, a on nie będzie mógł się cieszyć życiem
jako mąż. On jest dziadkiem, albo raczej pradziadkiem i powinien się zachowywać jak pradziadek; to jest idealny związek, jaki
powinien mieć z młodą dziewczyną. Te wszystkie ideały są dziś pogmatwane, nasze związki z innymi. Każda kobieta musi być
atrakcyjna, dlaczego? Każdy mężczyzna musi być atrakcyjny, dlaczego? Po co? Co chcecie przez to osiągnąć? Jaki jest z tego
pożytek? Atrakcyjność jest w porządku, tak długo, jak nie jesteście odpychający, tak długo jak utrzymujecie idealny związek z
innymi, jeśli związek staje się niczym innym jak związkiem psa i suki to lepiej, aby w ogóle nie było tego typu pomysłu, to
całkowicie złe gonić za czymś, co nie jest naszą drogą. Istoty ludzkie muszą żyć z godnością i z całkowitym poczuciem
idealizmu, jeśli chodzi o ich związek z innymi. Jeśli po prostu powiesz: "Co w tym złego?" wtedy to jest argument, wszystko jest
złe i wszystko jest złe, nie jedna rzecz, ale wszystko. Ale jeżeli chcecie mieć kwitnące społeczeństwo, to musicie utrzymywać
swoje ideały rodzinnego życia, to bardzo ważna rzecz, ale tak się stanie, jak tylko otrzymacie Realizację. Nie muszę robić wam
wykładu na ten temat, po prostu to robicie, po prostu stajecie się bardzo miłym mężem i bardzo miłą żoną. W Sahaja Yodze
mogą powstać piękne rodziny, jest ich już tak wiele, zobaczycie je. Obecnie istnieje wiele pięknych rodzin w Sahaja Yodze i teraz
te wspaniałe dzieci, wspaniali mędrcy, którzy chcieli się narodzić. rodzą się w nich. Wiele wspaniałych dzieci chce się narodzić w
tej Anglii. I wiele się narodziło, ale nie wiem, jak one są traktowane, czy ludzie je rozumieją czy nie. Oni nie mają wibracji, aby
sprawdzić, czy one są mędrcami czy nie. Ale w Anglii urodziło się tak wiele zrealizowanych dzieci, że czasami ubolewam nad
tym w jaki sposób są one traktowane. Nikt nie wie, że one urodziły się zrealizowane – sposób, w jaki mówią, to sama mądrość.
Te wszystkie dzieci są znieważane i upokarzane przez nas, tych, którzy są wobec nich takimi ignorantami. Muszę powiedzieć, że
one są bardzo odważne, są bardzo dzielne rodząc się w krajach, w których nie są doceniane i otaczane opieką. W naszym kraju
jest następne ekstremum, powiedziałabym, gdzie ludzie sprzedaliby cały kraj dla dobra swoich dzieci. Chodzi o to, że to posuwa
się za daleko, to kolejna bzdura, którą robimy. Ale gdzieś pośrodku jest to, że wy kochacie swoje dzieci, szanujecie je; one
zostały wam powierzone, one są zrealizowanym duszami, one są mędrcami. One są fundamentem nowego świata, który
nadejdzie i to jest to czego matka musi się nauczyć. Godność matki musi być szanowana. Jestem pewna, że wy wszyscy
musieliście bardzo szanować swoje matki. Ale nie wiem, czy teraz jako matki będziecie szanowane. Kiedy tylko zostanie to
ustanowione, że bycie matką to najwyższa pozycja, jaką kobieta może osiągnąć i to, że ona musi być szanowana, wtedy zmienią
się wszystkie priorytety, również wśród kobiet. Bo co one mogą zrobić? One nie mają pozycji jako matki, więc mają dość swoich
dzieci, myślą: "Po co to całe macierzyństwo? To niewdzięczna praca". To wszystko może się zmienić tylko, gdy człowiek
wewnętrznie się zmieni, kiedy nastąpi transformacja. Teraz to po prostu jest jedno z kazań, które moglibyście usłyszeć gdzieś, w
bardzo, powiedziałabym, ortodoksyjnym miejscu. Ale cała ta ortodoksja staje się nieodłączną częścią was i stajecie się tak
bardzo zestrojeni z nią, zupełnie zestrojeni. Lubicie to. W ten sposób lubicie kochać swoją żonę i nikogo innego. I mąż lubi
kochać ją w specjalny sposób, a żona chce kochać męża na swój specjalny sposób. Tak się dzieje. Nie ma poczucia zagrożenia.
W przeciwnym wypadku, wracasz do domu i zastajesz swoją żonę w ramionach kogoś innego. Wyobrażacie sobie, co za
sytuacja! Jak tylko przyjechałam, to w pierwszym roku doznałam szoku. Mieliśmy sąsiadkę, która miała czterdzieści osiem lat i
dwudziestodwuletniego syna, którego przyjaciel miał około dwudziestu lat. Ta pani związała się z tym dwudziestoletnim
chłopcem, a miała jeszcze troje innych dzieci, które opuściła. Dom został sprzedany, całe gospodarstwo, ponieważ według
prawa ona otrzymuje połowę, połowę posiadłości lub czegoś takiego, a trzy córki, wylądowały na ulicy, te córki, to trójka młodych
dzieci, które znalazły się na ulicy i kto się nimi zaopiekuje? Ta pani, lat czterdzieści osiem, wciąż panna młoda, wiecie? Idzie do
kościoła i bierze ślub. Nie ma w tym krzty godności, ani miłości, ani uczucia. Podążamy za Chrystusem, a Chrystus powiedział:
"Mówicie nie cudzołóż a Ja mówię nie miej pożądliwych oczu". On doszedł do tego subtelnego etapu. Podążamy za Chrystusem,
nosimy krzyż, chodzimy do kościoła. Gdzie się znajdujemy?
Więc doszłam do następnej czakry, jest nią Vishuddhi. To jest bardzo ważna czakra u istot ludzkich, ponieważ, gdy ta czakra
zostaje obudzona, stajesz się świadkiem. Stajesz się kolektywny. To jest czakra kolektywnej istoty. Stajecie się, jeszcze raz
powiem, stajecie się kolektywną istotą, gdy to centrum zostaje obudzone. To jest bardzo ważne centrum i teraz, będąc z wami,
muszę wam powiedzieć na co cierpimy i na co cierpią Hindusi, a to na co cierpią ludzie ze wschodu to inna sprawa. Na przykład,
ludzie ze wschodu cierpią z powodu nadmiernego mówienia – nazywamy to prawostronnym Vishuddhi, a ludzie z zachodu
cierpią, gdyż w ogóle nic nie mówią, szczególnie Anglicy, oni nigdy nie mówią. Właściwie to trzeba ich uszczypnąć, i oni nigdy się
nie śmieją, w tym jest problem, tylko się uśmiechają i to jest uznawane za dobre maniery, ale czasami jest to bardzo nudne.
Lewe Vishuddhi jest czymś o wiele bardziej subtelnym niż myślimy. To rodzaj bardzo zabawnej sytuacji, w której dostajecie
lewego Vishuddhi i to bardzo często zdarza się wśród ludzi na zachodzie, ponieważ oni rozwinęli nowe poczucie winy. To
znaczy, że wszyscy są winni. Bez chodzenia po sądach, bez udowadniania winy, wszyscy są zawsze winni. Tak jak ta pani, "och,

jaka jestem winna." "Co się stało?" "Nie powiedziałam jej dziękuję". To nie ma znaczenia. W końcu, cóż to jest takiego, aby czuć
się winnym? "Och, jaka jestem winna". "Co się stało?" "Rozlałam trochę kawy". W porządku, przecież nic się nie stało, można to
wytrzeć, po co czuć się winnym? Ale to jest nieznana wina, którą ludzie mają, oni nie wiedzą, dlaczego czują się winni, dlaczego
zawsze mają to poczucie. "Och Boże, nie powinienem był tego zrobić, nie powinienem był tamtego zrobić". Co? Cóż za winę
możemy mieć a ta wina jest przerażającą rzeczą. Widywałam to zaczynając od Ameryki, poprzez Anglię, Portugalię, Hiszpanię,
Włochy, aż do Szwajcarii, we wszystkich tych miejscach nic tylko lewe Vishuddhi, to jest pierwszy i ostatni problem, który muszę
pokonać. Jedna pani wstała i powiedziała: "Matko, jestem winna z powodu Wietnamu". Powiedziałam: "Wietnamu? To już dawno
skończone, co zamierzasz z tym zrobić?" "Nie, ale czuję się temu winna". "Ale dlaczego? Co zamierzasz z tym zrobić, dlaczego
się tym przejmujesz, jaki masz z tym związek, dlaczego czujesz się winna?" "Po prostu czuję się winna". Powiedziałam: "To
bzdura". Tak jak to wszyscy rozwinęli, więc skąd to pochodzi? Zobaczmy źródło, pierwsze źródło pochodzi z Biblii, która jest
bardzo źle interpretowana mówiąc, że "jesteś grzesznikiem, urodzonym grzesznikiem". Mam na myśli, że to absurd, to oznacza,
że jesteś tym, który jest świadomy grzechów, w odróżnieniu od zwierząt. Jesteś tym, który jest świadomy swojej ignorancji, a
zwierzęta nie są, jesteś tym, który jest świadomy swojej ślepoty, inni nie są, zwierzęta nie są. Dlaczego? Ponieważ wewnątrz
ciebie jest rozwinięte to "ja" , to "ja", tak jak mówiłam wam wczoraj, powstało, ponieważ ego i superego spotykają się tutaj,
ponieważ podniosłeś głowę, ponieważ ta czakra chce zostać oświecona. Podniosłeś swoją głowę i to ego, i superego doszły i
spotkały się tutaj, to się zasklepiło i dostałeś swoje "ja", i dlatego myślisz "ja postąpiłem źle albo postąpiłem właściwie".
Zwierzęta nie myślą w ten sposób, nie przejmują się, one muszą robić to, co robią, one chcą to robić, one nigdy nie usiądą i nie
powiedzą: "Jestem winny". Czy kiedykolwiek spotkałeś jakieś zwierzę, które by tak powiedziało? Za wyjątkiem istot ludzkich, cały
czas. Do tego to doszło, to jest mit, to jest wielki mit, z którym żyjecie, to jest całkowity mit, uwierzcie Mi. Nie istnieje coś takiego
jak wina i ta wina zżera was przez cały czas, sprawia, że jesteście bezwładni, sprawia, że czujecie się tak bardzo zagubieni. To
jest bardzo ważne, aby ta czakra została otwarta.
Więc przede wszystkim, zanim zacznę jakikolwiek program, mówię im, że jedną mantrę powinni powiedzieć: "Matko, nie jestem
winny, Matko, nie jestem winny", szesnaście razy, to jest kara za bycie winnym. Jeśli jesteście winni, musicie dostać karę, w
porządku?
Więc tą karą dla was jest powiedzieć: "Matko, nie jestem winny, Matko, nie jestem winny". Powiedzcie to szesnaście razy i w ten
oto sposób pozbędziecie się tego. To jest takie praktyczne, to działa. Przez tę winę dostajecie zapalenia kręgosłupa, dostajecie
bólu w sercu, dostajecie taką rękę, którą nazywacie lodowatą ręką, wszystkie problemy macie z tego powodu, i wszystko to jest z
powodu tej mitycznej winy, na którą pracujesz. Następnie, pojawia się kolejny mit, myślę, że jego źródłem są psycholodzy, tak
zwani psycholodzy. Oni nie mają pojęcia o psyche, ponieważ nie mają sposobu na dotarcie do psyche, to co robią, to
nagrywanie, odkrywanie i próbowanie leczenia ludzi. Jak wielu obłąkanych ludzi oni wyleczyli? Sahaja Yoga musiała wyleczyć już
setki. Jak wielu obłąkanych ludzi oni wyleczyli? Oni nikogo nie wyleczyli. Przeciwnie, jeśli pójdziecie do psychologa, możecie
stać się jeszcze bardziej obłąkani, tak samo jak oni są obłąkani; ponieważ ci psycholodzy, kiedy rozmawiają z ludźmi, oni nie
wiedzą, że mają do czynienia z patologicznymi przypadkami, anormalnymi przypadkami. A kiedy macie do czynienia z
patologicznymi przypadkami, wy sami zostajecie przez to zatruci lub można powiedzieć, że następuje zakażenie. I wy nie wiecie
jak siebie chronić. Jung jest jedynym psychologiem, powiedziałabym, a to dlatego, że był dosyć perfekcyjną osobą. Po tym jak
dostał Realizację, on mówił o tym, że lekarz może zachorować. Oni zaczęli stawać się patologiczni, jak ten biedny Freud,
niekompetentny. On był tym, który zaczął mówić o seksie i tych rzeczach, ale on sam był perwersyjnym człowiekiem. On umarł
na raka, co on osiągnął w swoim życiu? Był wyjątkowo perwersyjną osobą. Mam na myśli, wyobraźcie sobie, on był żałosną
duszą, umarł na raka. Jak on może kogokolwiek dokądkolwiek pokierować? Cokolwiek by nie powiedział, słuchaliśmy go jak
Biblii. Bardziej niż w Biblię, ludzie wierzą we Freuda. Właściwie wierzą w niego, bardziej niż w Chrystusa, i jeśliby ograniczyć to
do jednego zdania, to można powiedzieć, że on uczynił każdego obiektem seksualnym. Nie jesteście niczym ponad to, niczym
więcej niż tym, niczym innym tylko tym. Wyobraźcie sobie, zredukować waszą godność do takiego poziomu! Jako matka po
prostu jestem dla niego łaskawa mówiąc, biedak musiał mieć do czynienia z patologicznymi przypadkami, złapał to od nich i
przekazał te złe idee ludziom. On miał do czynienia tylko z psyche, z lewą stroną, która także zaczyna się tutaj, ale kończy się
tutaj, kończy się w waszym superego.
Więc uzależnienie od seksu prowadzi was do superego, to znaczy prowadzi was do waszego podświadomego umysłu i do
waszej kolektywnej podświadomości. Obecnie wszystkie wasze problemy, jakie macie przez seks, wzięły się z tego.

Emocjonalne zachowanie i wszystkie perwersje prowadzą was do kolektywnej podświadomości. Była w Indiach pewna
dziewczyna, która była bardzo anormalna, ona przyszła do Mnie i powiedziała, że chce być z dziewczętami i chce poślubić
dziewczynę, ona chce się ubierać jak mężczyzna. Powiedziałam do niej: "Naprawdę?" Popracowałam nad nią technikami Sahaja
Yogi i odkryłam, że był w niej mężczyzna. Ona została zredukowana do zera, był w niej mężczyzna, który ją opętał, przez którego
otrzymywała takie pomysły i dlatego tak mówiła, ona była opętaną osobą. Te wszystkie anormalności mają miejsce, kiedy
zostajecie opętani. Była też dziewczyna z Kuby, która przybyła Mnie zobaczyć. Z Kuby, w Ameryce, niska, drobniutka, mała, ładna
dziewczyna i powiedziała Mi, raczej jej mąż Mi powiedział: "Matko, to zaskakujące, ale moja żona może wziąć butelkę czystej
whisky i od razu ją wypić". "No dobrze, usiądź". Dałam jej bandhan, jak my to nazywamy i zobaczyłam dużego, wielkiego jak góra,
naprawdę wielkiego murzyna jak z niej wychodzi i spojrzałam na nią. Zapytałam: "Czy znasz jakiegoś murzyna?" Ona
odpowiedziała: "Matko, widzisz go? Widzisz go? To on jest tym, który pije, ja nie piję", tak powiedziała do Mnie i po tym jak on
został od niej oddzielony, ona stała się taką miłą żoną. Te wszystkie anormalne zachowania, jeśli z nimi przesadzicie,
doprowadzą nas do tej zbiorowej podświadomości, gdzie łapiecie wszystkie te potworne rzeczy, a także to może doprowadzić
was do zbiorowej nadświadomości, jeżeli staniecie się bardzo, bardzo egoistyczni. Wtedy możecie stać się Hitlerem. "Co w tym
złego? Co w tym złego? Co złego jest z Hitlerem?" Nic złego, on miał zupełną słuszność mówiąc, że przybył aby ocalić całą
aryjską rasę i jego nos był jedynym specjalnie stworzonym. Myślę, że Bóg musiał być zaskoczony słysząc to wszystko, chodzi Mi
o to, przecież trzeba mieć jakąś różnorodność, nieprawdaż? Ale to jest tym, czym jest, mam na myśli, te absurdalne rzeczy, które
robimy w naszym życiu mówiąc: "Co w tym złego?" Wskakujemy do tych kanałów, skąd nie możecie powrócić bez jakiegoś
ciężaru na głowie i te ciężary oddziaływują na wszystko i stajecie się tak anormalnymi ludźmi. Wtedy stoicie na ulicy i
wrzeszczycie jak obłąkani, a jeśli ich sprowokujesz stają się jeszcze gorsi, więc lepiej z nimi nie rozmawiać i nie kłócić się.
Zapomnijcie o nich. Ci fanatycy, których widujemy, są niczym innym jak opętanymi ludźmi. Większość z nich jest opętana.
Powiedziałabym, tak wielu prezydentów i tych despotycznych ludzi, większość z nich jest opętana. Spotykam ich, podajemy
sobie ręce, oni trzęsą się przede Mną i Ja wiem, że oni są opętanymi ludźmi. Jak oni się tam znaleźli? Nie powinno ich tam być,
oni są opętani, opętują innych ludzi, zmuszają ich do pracy i ta cała agresja rozpoczyna się poprzez ich opętańcze moce.
Więc ta czakra jest tą, która przywraca was do normalności i kiedy Kundalini się podnosi, dotyka obszaru kości ciemiączka i
otwiera go, wtedy z waszej ręki, przez tą czakrę, ta kolektywna osobowość zaczyna się manifestować. Stajecie się kolektywną
osobowością, stajecie się, ponownie podkreślam, że to urzeczywistnienie, nie jest tym, że "jesteśmy braćmi i siostrami, załóżmy
ONZ i wzbogaćmy się na tym". To jest urzeczywistnieniem, ponieważ czujecie inną osobę wewnątrz siebie i to jest to, co jest
najważniejsze. Ta czakra, właściwie mogłabym o tym mówić przez nie wiem ile godzin, ale ta czakra ma szesnaście splotów i
ona opiekuje się waszymi oczami, nosem, uszami, nosem, gardłem – wszystko, szyja, nawet wasza twarz, są zarządzane przez
nią. Kolektywna osoba, kolektywna istota ma twarz, która ma taki wskaźnik, że nawet twarz może emitować wibracje, ale to
można zobaczyć tylko poprzez wibracje, będziecie wiedzieć kto jest kolektywną istotą. Najważniejsza jest ta część głowy, o
której wam mówiłam, że kiedy skłaniacie się ku złym rzeczom, to jest największa przeszkoda, to jest niższy płat mózgu, zwany w
Sanskrycie Mudrą. Ona jest bardzo ważna, ona puchnie i tworzy się wielka bariera, a wy stajecie się osobą całkowicie odciętą od
Wszechprzenikającej Siły. To znaczy, że cała ochrona, całe wsparcie, cała ta troska, wszystko zaczyna znikać z waszego życia.
Teraz przechodzimy z tego centrum do centrum tutaj, które jest bardzo ważne i o którym muszę wam opowiedzieć, chociaż
nadszedł czas, aby zakończyć ten wykład, to jest centrum Agnya, umiejscowione w środku ciała przysadkowego i szyszynki,
które kontroluje nasze ego i superego, pomiędzy nerwami wzrokowymi, jest to bardzo subtelne centrum. Niektórzy ludzie
nazywają to trzecim okiem, ale trzecie oko, jakie oni widzą nie jest tym, o którym mówię. Trzecie oko oznacza oko, którym
widzimy wewnątrz, nie zaś na zewnątrz. To centrum jest bardzo ważne i jest ozdobione przez bóstwo Mahavishnu, według
hinduskiego nazewnictwa, a według angielskiego – Lord Jesus Christ. To jest bardzo ważny ośrodek. "Szukaj swojego Pana".
Gdzie szukacie, gdzie On istnieje? On ma zostać obudzony i On rezyduje tutaj. Ponieważ większość z was pochodzi z tej kultury,
dlatego chcę o tym opowiedzieć, chociaż Mahavira i Mahabudda obaj również rezydują wewnątrz nas. Mahavira rezyduje tutaj, a
Budda rezyduje tutaj, ale Chrystus rezyduje w centrum, wewnątrz mózgu. Jest to bardzo ważna sprawa dotycząca Chrystusa,
którą wszystkie chrześcijańskie instytucje ominęły. To, że Chrystus ma się w nas narodzić. On ma się w nas obudzić. To może
zostać wykonane tylko poprzez obudzenie Kundalini i kiedy On jest obudzony, w tym punkcie ego i superego, razem zostają
przez Niego wchłonięte, jako rezultat Jego obudzenia i to jest bardzo wielka sprawa. Dlatego też On powiedział: "Jestem bramą".
Ale oni Go ukrzyżowali bardzo starannie. Ale to ukrzyżowanie było także przedstawieniem, ponieważ ego i superego naciskały
na te punkty tak mocno, że na przejście przez to, potrzebowaliście kogoś, kto byłby tylko boskością, a On Sam był Omkarą,
boską osobowością, On nigdy nie umarł i nie przeszedł przez to. Kriszna powiedział, Ten, który jest w tym miejscu, powiedział,

[Sanskryt] że: "Ta Boska siła, ta Omkara, przez nikogo nigdy nie może zostać zabita, ani przez nikogo zniszczona" i Ona sama
narodziła się jako Jezus Chrystus. Aby stworzyć dla nas to przejście i to jest to, co On udowodnił, że ona nie może zostać zabita.
Ale Oni wszyscy są Jednością i są ze sobą związani. To sami odkryjecie w Sahaja Yodze, ponieważ kiedy połączenie jest
ustanowione, musicie zadawać pytania. Jaki jest związek pomiędzy Jezusem a Kriszną? A możecie to odkryć za pomocą
wibracji: Oni wszyscy są spokrewnieni ze sobą, bardzo blisko. Chrystus powiedział: "Ci, którzy nie są przeciwko Mnie, są ze
Mną". Nikt nie starał się dowiedzieć, o kim On mówił. Zostało powiedziane w Biblii, że "pojawię się przed wami jak języki ognia".
Nikt nie próbował dowiedzieć się czym one są, albo czym jest Drzewo Życia. To jest Drzewo Życia.
Więc On ma zostać w was obudzony, to najważniejsza rzecz jaką On powiedział, że "ktoś nadejdzie i obudzi to, tak, że raz na
zawsze rozpoznacie Mojego Ojca".
Więc, która z instytucji, które działają w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, wykonuje tę pracę? To co oni robią to jarmark,
karnawał, zbieranie pieniędzy, budowanie kościołów, to, tamto. Musicie zbudować każdą istotę ludzką jako kościół, poprzez
obudzenie w nich Chrystusa. Takie było znaczenie chrztu. Ale czym w rzeczywistości jest chrzest, jest to obudzenie Kundalini,
gdy Ona dociera do obszaru kości ciemieniowej, zwanego Bramarandhą i przebija się przez nią. Kto tego dokonał? Nikt. Poszłam
do kościoła zwanego Kościołem Zjednoczenia, myślę, że oni zjednoczyli wszystkie kościoły i także wszystkie duchy świata. Są
tam wszelkiego rodzaju fałszywi guru, wszelkiego rodzaju, oni nie mają w ogóle żadnego rozróżnienia. Jestem taka zdumiona,
wiecie. Chrystus, powinnam powiedzieć, że On nie był zbyt dyplomatyczny, z powodu, w jaki On potraktował tych ludzi a potem
powiedział: "Jeśli są gorący, poradzimy sobie z nimi". To oznacza, jeśli są gorący, to mają negatywności i zrobimy z nimi
porządek, jeśli są chłodni, lubimy ich. Ale jeśli są w połowie drogi "wypluję ich z Moich ust". To są Jego słowa. Ponieważ ci
niekompetentni ludzie zawierają pakt z diabłem, a mówią o Bogu. W jaki sposób oni zamierzają osiągnąć sukces? Dlaczego nie
obudzić Chrystusa wewnątrz siebie, i przekonać się samemu? Będziecie zaskoczeni, że kiedy unosicie Kundalini i Kundalini
dochodzi do tego miejsca to nie może przejść dalej, taki jest problem u wszystkich Chrześcijan. Musicie ich poprosić, aby
powiedzieli Ojcze Nasz i to działa, to jest mantra. A kiedy wasza, ta czakra jest zablokowana, jako że Kriszna jest Istotą
Kolektywną "Allah ho akbar" oznacza to samo. Musicie włożyć sobie palce do uszu i powiedzieć: "Allah ho akbar", zrealizowane
dusze i otrzymacie uniesienie się Kundalini. Możecie zobaczyć jak Kundalini pulsuje w trójkątnej kości, możecie zobaczyć
unoszenie się Kundalini, możecie poczuć przechodzenie Kundalini w Sahasrarze, w miejscu gdzie Ona przechodzi.
Więc przechodzicie przez bramę Chrystusa, który wchłania te dwie instytucje i przygotowuje drogę tutaj a kiedy Kundalini unosi
się ponad Agnyę, jesteście w stanie świadomości bez myśli. Obszar limbiczny jest Królestwem Bożym, skąd jesteście
prowadzeni i przez który przechodzi Kundalini. To jest ostatnia praca, którą trzeba wykonać i teraz ona jest wykonywana. Teraz
jest wykonywana na masową skalę. Ona musiała zostać wykonana, ona miała być wykonana, to zostało obiecane, czas
nadszedł. A gdzie podziali się ci ludzie, czasami się zastanawiam? Teraz jestem z wami w Anglii. Zdziwilibyście się, że w Indiach
ci ludzie to zobaczyli, tysiące i tysiące są tam, aby otrzymać Realizację w wioskach. Tutaj trafiam na ludzi, którzy nie chcą
rzeczywistości, powinniście mieć cyrk. Przynajmniej Anglicy przychodzą, a Hindusów przychodzi garstka i oni nigdy nie zostają
na dłużej, to takie zdumiewające, że nie mogę tego zrozumieć. To zdumiewające jak się rzeczy wypracowują. Kiedy się za to
weźmiemy? To przecież jest za darmo, nic nie musicie płacić, to się wam należy, to jest spontaniczne, to jest tam. Ale nadal, oni
dostają Realizację i gubią się. To bardzo zaskakujące, pracuję tu już, nie uwierzycie, dziesięć lat, osiem lat, osiem lat. Przez
cztery lata, przez pierwsze cztery lata miałam sześcioro ludzi, którzy szli w górę, schodzili dół, w górę, w dół. Mówiłam: "Cóż to
są za ludzie?" Cztery lata, wyobrażacie sobie? W Indiach, jadę tam na trzy miesiące i przychodzą tysiące. Czy tak będzie, że tylko
niewielu zostanie uratowanych, jak powiedział Jan? On powiedział, że tylko kilka tysięcy zostanie uratowanych, czy tak
zamierzamy to robić na Zachodzie? Ale Anglia to minimum, będziecie zaskoczeni, nawet we Włoszech jest lepiej, w Szwajcarii, w
Genewie jest o wiele lepiej, co się dzieje? Tutaj oni biegają za człowiekiem, który prosi o Rolls Royce'a, gość, który prosi o Rolls
Royce'a '59, oni głodzą się i robią dla niego Rolls Royce'a a kiedy przyjechał, dali mu Rolls Royce'a, wyobraźcie sobie? Oni
powiedzieli, że jest idealnym mistrzem. W umyśle nie pozostało czystej inteligencji, aby zrozumieć, że jak możecie dotrzeć do
Ducha w zamian za głupiego Rolls Royce'a? Przynajmniej w Derbyshire tak nie jest, na ludziach z Derbyshire to nie powinno robić
tak dużego wrażenia, ponieważ oni go tutaj produkują. Nie możecie wyprodukować Boga, nieprawdaż? Możecie produkować
Rolls Royce'y, w porządku, ale czy możecie wymienić Rolls Royce'a na Boga? Oni uganiają się za takimi okropnymi rzeczami, jak
ta kolejna okropna rzecz, że ktoś próbuje nauczyć was fruwać. Żona dyrektora siedzi tutaj, jej córka cierpi z powodu epilepsji, jej
mąż zachorował na epilepsję, jej córka również, oni wszyscy byli epileptykami i płacili tysiące funtów, trzy tysiące funtów, żeby

pofruwać, a oni zaczęli skakać jak żaby. Wyobraźcie sobie! Używając czystej inteligencji musicie poprosić tego guru, aby sam
skoczył z pochylonej wieży w Pizie, myślę, że tylko po to tam ją wybudowali i zobaczyć czy on może pofrunąć choćby o jeden cal
w górę. Dlaczego nie użyć swojej inteligencji? Powinniście być najbardziej zrównoważonymi i inteligentnymi ludźmi.
Powiedziałam wam wczoraj, gdzie się znajdujecie, najważniejszym miejscem Wszechświata jest Serce, Anglia jest Sercem
Wszechświata a to Serce jest letargiczne. Co mogę zrobić? Musicie Mi powiedzieć, co mam zrobić? Aby wtłoczyć to Serce do
rzeczywistości. Są tam poszukiwacze, nie twierdzę, że ich tam nie ma, wielu z nich poszło w hippizm, tysiące stały się hippisami.
Ale te wszystkie absurdalne rzeczy, oni akceptują bardzo łatwo, a dlaczego nie zaakceptować tego, że poszukujecie? To jest
poza Moim zrozumieniem. Nie mogę zrozumieć. Jak wam mówiłam, nie przybyłam tu jako imigrantka, po prostu przyjechałam
tu, ponieważ coś się wydarzyło i Mój mąż został wybrany, aby tu pracować, to było ważne i myślę, że było to wcześniej ustalone.
Tak miało być. Ale muszę was błagać, abyście teraz potraktowali to poważnie i zrozumieli, że to jest to, o czym mówił William
Blake, że "będą w tym kraju prorocy, że ludzie Boga staną się prorokami i będą mieć moc czynienia prorokami innych". To jest
Sahaja Yoga, to jest nic innego, ale właśnie to. On zapowiedział tak wiele rzeczy, nawet opisał dom, w którym mieszkam, on
opisał dom, który teraz zajmujemy, jego dokładne położenie. On opisał aszram, gdzie położymy nasze fundamenty, tak
szczegółowo, że jestem zdumiona, że taki wielki mędrzec i prorok narodził się w tym wspaniałym kraju i nikt nie chce tego
dostrzec. Co mam teraz zrobić? Mam nadzieję, że już niedługo ludzie uświadomią sobie, jak wielką rolę mają do spełnienia,
bardzo ważną i decydującą rolę w transformacji całej ludzkości i ocaleniu od tych tragicznych czasów. Oni są tymi, którzy muszą
poprowadzić ludzi do Królestwa Bożego. Mogę mieć nadzieję i błogosławić to. Niech Bóg was błogosławi. Na szczęście mamy
bardzo wysokiej klasy Sahaja yoginów w Derbyshire, naprawdę to zaskakujące a Blake mówił bardzo dobrze o Derbyshire, oni
chcieli, abym przyjechała do Derbyshire. Powiedziałam: "Birmingham w zupełności Mi wystarcza i nie pojadę do Derbyshire". Oni
powiedzieli: "Matko, prosimy". Potem on powiedział: "Blake wspominał, że Ty przybędziesz do Derbyshire". To dlatego tu jestem i
mam nadzieję, że ten ośrodek na pewno stworzy bardzo dobrych Sahaja yoginów. Wielcy prorocy mogą powstać z tego, w końcu
Blake mówił bardzo dużo o Derbyshire i polecał to miejsce. Ale to, co odkryłam dzisiaj podczas przejażdżki, to to, że jest tu wiele
czarnej magii, ludzie pogrążają się w okropnych, okropnych rzeczach. Byłam zaniepokojona, dość zaniepokojona. To jest bardzo
niebezpieczna rzecz. Jest niebezpieczna dla was, dla waszych dzieci, dla waszych rodzin, dla każdego i znalazłam te miejsca,
byłam zaskoczona jak oni tutaj prosperują. Niech Bóg da wam siłę i prawdziwą mądrość, abyście zrozumieli, jakie jest wasze
miejsce w wielkim dziele Boga. Jeśli macie jakieś pytania, mamy około pięciu minut, wczoraj wiele osób zadawało dużo pytań,
właściwie tylko pierwszego dnia pozwalam ludziom na zadawanie pytań, ponieważ drugiego dnia to jest praktycznie stratą
czasu. A teraz nie zadawajcie osobistych pytań, na litość boską, nie zadawajcie żadnych osobistych pytań. Zajmiemy się nimi
później, możemy się nimi zająć osobiście, ale jeśli chcecie zapytać o coś ogólnie, proszę zadawajcie ogólne pytania. Ktoś zadaje
pytanie: "Czy Ty osobiście widziałaś Boga?" Shri Mataji odpowiada: "Dlaczego zadajesz to pytanie?" Czy jesteś upoważniony, aby
zadać to pytanie? Najpierw zobacz swojego Ducha, a potem o tym porozmawiamy. W jakim celu zadajesz takie pytanie? Czy
jesteś Hindusem?
Więc przynajmniej okaż dobre maniery. Proszę usiądź. Tego typu aroganckich pytań nie powinno się zadawać. "Czy widziałaś
Boga?" W jakim celu zadajesz Mi takie pytanie? Jakie masz prawo, aby zadawać Mi takie pytanie? Muszę tobie zadać pytanie:
czy poczułeś swojego Ducha? W porządku, najpierw poczuj swojego Ducha, to dlatego Budda nigdy nie mówił o Bogu, jeszcze
wczoraj o tym wam mówiłam, ponieważ zachciało ci się zobaczyć Boga, to czy masz oczy, aby ujrzeć Boga? Nie możesz nawet
Mnie zobaczyć, więc jak możesz zobaczyć Boga? Przede wszystkim, stań się Duchem, wtedy o tym porozmawiamy. Małe
dziecko nie pójdzie porozmawiać z królem i nie uderzy go w twarz, nieprawdaż? Czy wolno mu to zrobić? Musimy znać nasze
granice, nasze Maryadas. W szczególności Hindusi powinni je znać, czasami jestem zaskoczona. Aby zadać takie pytanie: "Czy
widziałaś Boga?" Czy Go widziałam czy nie, dlaczego miałabym ci powiedzieć? To niestosowne, to niestosowne. To jest bardzo
aroganckie. Jestem zaskoczona, że tutaj w ten sposób zapytałeś, Hindus nigdy tak nie robi, to jest bardzo żenujące. Wyobraźcie
sobie, jeśli Go widziałam? Czy on Mi uwierzy? Albo Go nie widziałam. [Matka mówi w Hindi/Marathi] Czuję, to wszystko wciąż
czasami powraca. Chodzi Mi o to, że cóż to za pytanie, czy widziałaś czy nie? Ale on jest Magistrem Filozofii z Uniwersytetu w
Benares, i takie tam, ale w Indiach nie znajdziecie takich ludzi, nie wiem skąd się biorą ci materialistyczni, wyjątkowo wulgarni
ludzie, chodzi Mi oto, cóż to za pytanie do Mnie? Takich rzeczy nigdy się nie robi. Jestem tu po to, aby dać wam Samorealizację,
to wszystko. I powinniście to otrzymać, to wasze prawo. Powiedziałabym, że to jest bank i Ja mam podpisać wasze czeki, to
wszystko. Kiedy otrzymacie wasze czeki podpisane, to wszystko, skończone, taka jest Moja relacja z wami, nie zamierzam wam
opowiadać o Sobie, aby znów zostać ukrzyżowaną. Chrystus próbował opowiadać coś o Sobie i oni Go ukrzyżowali.

Więc jeśli mu odpowiem: "Oczywiście, że znam Boga", on tego i tak nie zaakceptuje. Jeśli odpowiem: "Nie znam", wtedy on tego
nie zaakceptuje. Głupi. Hindusi wcale nie są głupi, są bardzo mądrymi ludźmi, muszę powiedzieć. Jestem zaskoczona, skąd się
wzięła ta głupota. Bardzo mądrzy. Hindusi są bardzo mądrzy z powodu, widzicie, yoga bhoomi; to jest nasz starożytny kraj,
nawet nie wiecie, ile mogłabym wychwalać ten kraj. Nie osądzajcie ich na podstawie ludzi, których widzicie, nie, nie, nie, to jest
niezwykle wspaniały kraj, wyjątkowo wspaniały kraj, duchowo, całkowicie duchowy kraj. Zobaczcie, ci tutaj, nie wiem co jest z
nimi nie tak, pokazali się bardzo powierzchowni ludzie, niezwykle powierzchowni, ale widziałam, że są również wielkie dusze,
więc nie osądzajcie, nie osądzajcie tego wspaniałego kraju. Kiedyś leciałam do Indii z Moim mężem i powiedziałam mu:
"Właśnie dotarliśmy do naszego kraju". A on zapytał: "Skąd wiesz?" Odpowiedziałam: "Zobacz, wibracje! Cały kraj wibruje,
atmosfera wibruje". On na to: "Naprawdę?" Odpowiedziałam: "Idź i zapytaj pilota". Byliśmy w pierwszej klasie, on zszedł i zapytał
go. On powiedział: "Tak proszę pana, dotarliśmy do niego minutę temu". To jest taki wspaniały kraj, cały, Kundalini
Wszechświata rezyduje w tym kraju, wyobrażacie to sobie? Kundalini, a oni nie mają pragnienia, aby poszukiwać, to jest cała
moc pragnienia, która tam się znajduje, a oni nie mają siły, aby poszukiwać. Wyobrażacie to sobie? Sama jestem zaskoczona a
ci, którzy przybywają również jako guru, okropni ludzie zarabiający pieniądze, wstyd Mi czasami jako Hindusce, wstyd Mi i wtedy
myślę: "Co oni zrobili z tym co mieliśmy?" To jest taka ogromna spuścizna, wy jesteście tylko gałęzią, jesteście po prostu na
zewnątrz, wy jesteście drzewem, my jesteśmy korzeniami, wy nie możecie żyć bez nas, my jesteśmy korzeniami i widząc te
korzenie, Ja nie mogę zrozumieć. Wciąż jest dobrze, to jest zmartwienie Matki. Otrzymajmy to teraz, wyciągnijcie ręce w Moim
kierunku, wszyscy zdejmijcie buty, musicie poszukiwać, jeżeli nie będziecie poszukiwać, to w jakim celu przyszliście na Mój
program?

1982-0731, Całkowite oddanie jedyną drogą [Tekst przed weryfikacją]
View online.
Całkowite oddanie jedyną drogą (Oddanie przez medytację ) Cowley Manor Seminar, 31.07.1982, Anglia [Tekst wymaga
weryfikacji z transkryptem angielskim i korekt. Czaka na wrzucenie na listę dialgową] Dzisiaj po raz pierwszy postanowiłam
powiedzieć coś, co powinnam powiedzieć o wiele wcześniej. Dzisiaj powiedziałam wam, że konieczne jest żebyście Mnie
rozpoznali. I to rozpoznanie jest stałe, ten warunek jest stały. Jak wcześniej powiedział Jezus: "Cokolwiek przeciwko Mnie
będzie tolerowane, będzie przebaczone, ale cokolwiek przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie". To jest bardzo ważne
ostrzeżenie...bardzo ważne. Może ludzie nie rozumieją co to znaczy. Oczywiście wiem, że nikt z was nie jest przeciwko Mnie i że
nie robicie nic przeciwko Mnie, to prawda. Przecież jesteście moimi dziećmi, Ja bardzo was kocham i wy kochacie mnie. To jest
tylko ostrzeżenie, które dal nam Jezus. Ale musicie zrozumieć, dlaczego nie wzrastamy tak szybko jak powinniśmy. Kiedy ludzie
są hipnotyzowani, padają zupełnie płasko na ziemie przed swoim guru. Porzucają swoje pieniądze, porzucają wszystko – domy,
rodziny, dzieci i oddają się - kiedy są zahipnotyzowani. Bez zadawania pytań, bez wdawania się w szczegóły bez dowiedzenia
się, kim jest ich guru. Wszyscy tacy ludzie przechodzą bardzo szybko na ciemna stronę, na stronę kompletnego zniszczenia. Ale
wy jesteście Sąhaja yoginami i wy musicie siebie zbudować. Nie chciałam przedtem rozbijać waszego ego i mówić do was w ten
sposób. Może jest to pierwszy raz, kiedy mówię, że musicie oddać Mi się całkowicie – nie Sahaja Yodze – tylko Mnie. Sahaja
Yoga jest tylko jednym z Moich aspektów. Zostawiając wszystko musicie się oddać. Całkowite oddanie, inaczej nie możecie
dalej wzrastać. Bez zadawania pytań, bez argumentowania. Całkowite oddanie jest jedynym sposobem osiągnięcia tego. Ludzie
cały czas łapią [blokady] i wplątują się w problemy. Jaka jest tego przyczyna? Wiele osób pyta mnie: "Jeżeli dostaliśmy
Realizację, jak to możliwe, że spadamy?" Jedynym powodem jest to, że oddanie nie jest całkowite. Całkowity szacunek i
całkowite oddanie nie zostało jeszcze ustabilizowane. Wciąż jeszcze nie wiecie, że Jestem Boskością do tego stopnia, w jakim
powinniście. Nie mówię, że wszyscy z was. Jeżeli zajrzycie do swoich serc i do swoich umysłów zobaczycie, że całkowite
oddanie, które macie, powiedzmy, dla Jezusą czy Krishny czy kogokolwiek innego, nie istnieje. Krishna powiedział: "Sarva
dharmanam parityajya mamekam sharanam vraja", "Zapomnijcie o wszystkich religiach świata". Nie miał na myśli takich religii
jak Hinduizm, Chrześcijaństwo czy Muzułmanizm, lecz sposób, w jaki się utrzymują. "Zapomnijcie o środkach utrzymania i
oddajcie mi się całkowicie". To było sześć tysięcy lat temu. I wciąż jest wielu ludzi, którzy mówią: "Jesteśmy całkowicie oddani
Shri Krishnie". Gdzie On jest teraz? Nawet ci, którym dałam Realizację mówią w ten sposób. Oczywiście nie ma różnicy miedzy
nim a Mną, ale dzisiaj Ja jestem tutaj i Ja jestem tą, która dała wam Realizację. Ale my mamy najpierw na względzie naszą
pracę, nasze własne problemy, problemy rodzinne, nasze finansowe problemy - a oddanie jest na sąmym końcu. Ja jestem iluzą
– to prawda. Moim imieniem jest Mahamaya, Jestem iluzoryczna, bez wątpienia. Ale jestem iluzją tylko po to, żeby was osądzić.
Oddanie jest bardzo ważną częścią wzrostu. Dlaczego? Ponieważ, kiedy ryzykujecie, kiedy nagle jesteście w niebezpiecznej dla
was sytuacji; wtedy kiedy cały świat znajduje się w ryzykownej sytuacji, kiedy będzie kompletnie zniszczony, jest bardzo ważne,
żebyście trzymali się blisko tego, co was uratuje z całkowitą mocą I całkowitym zaufaniem. Jak kiedy zmokniecie podczas
zwykłej pogody, jest to nieważne. Ale kiedy toniecie w morzu i istnieje pytanie o moment istnienia i moment destrukcji – w tym
czasię, kiedy pomocna ręka wyciąga was nie macie czasu na myślenie, tylko trzymali się tego z całą waszą mocą i z całą wiarą.
Kiedy mamy badhy, kiedy jesteśmy otoczeni przez negatywność, uświadamiamy to sobie i jesteśmy trochę zdezorientowani. I
wtedy chcemy trzymać się blisko. Ale badhy podsuwają wam pomysły, które są szkodliwe. Wtedy zaczyna się ogromna walka.
Jakie wyjście jest najlepsze w tej sytuacji? Najlepszym sposobem jest zapomnieć wszystko inne. Zapomnijcie, że macie
posesje, o istnieniu badha lub czymkolwiek innym. Z całą swoją mocą, jaką posiadacie musicie się trzymać Mnie. Ale wasz
sposób oddania jest bardzo modny i nowoczesny, w którym Sąhaja Yoga jest przypadkowa, i Matka jest też przypadkowa.
Przykro mi, ale to nie funkcjonuje w ten sposób. Nie muszę mówić tego Hindusom, ponieważ wystarczy, że czytają Devi
Mahatmayam. Nawet kiedy czytacie Jej tysiąc imion, wystarczy, żeby zrozumieć, że można Ją osiągnąć tylko poprzez bhakti.
Można Ją osiągnąć tylko poprzez oddanie. Ona lubi tylko swoich bhaktas, poddanych... nigdzie nie jest napisane, że lubi ludzi,
którzy są przemądrzali, którzy lepiej argumentują, którzy ubierają się lepiej, którzy mieszkają lepiej, którzy żyją w lepszym
otoczeniu – lecz swoich wyznawców. To oddanie i poświęcenie nie powinno być szaleńcze ani nic w tym rodzaju, ale powinno
być utrzymywane, kontynuowane, wiecznie płynące i wiecznie wzrastające. To teraz jedyny sposób dla przyszłego rozwoju. Dla
nas wiele małych problemów jest bardzo ważnych. Ktoś ma dom, ktoś ma przyznane miejsce na uczelni, ktoś ma pracę, która
musi być wykonana. Wszystkie te względy są dharmą, którą Shri Krishna opisął jako "Sarva dharmanam parityajyamamekam
sharanam vraja". Porzuć wszystkie dharmy [powinności]– tak zwane dharmy. Jak "patni dharma" jest powinnością żony, "pati

dharma" jest powinnością męża, "putra dhrma" powinnością syna, "pita dharma" powinnością ojca i powinnością obywatela oraz
powinnością obywatela świata. Wszystkie te dharmy trzeba odrzucić całkowicie i musicie oddać się z całego serca. Jestem tym,
kim jestem, byłam tym i będę tym. Nie będę wzrastała ani więcej ani mniej. To jest wieczna osobowość. Waszym zadaniem jest
teraz rozpoznać Mnie, o ile to możliwe, wykorzystać to, że urodziliście się w tych nowoczesnych czasąch, żeby wzrosnąć i
dojrzeć, żebyście mogli wypracować cały wzór, który Boskość chce przez was przepracować. Kiedy tylko oddanie się zacznie
staniecie się dynamiczni. Trzymając się tego. Żeby to osiągnąć medytacja jest jedynym sposobem. Oczywiście racjonalnie
możecie zrobić wiele rzeczy. Możecie racjonalnie zaakceptować Mnie. Emocjonalnie możecie czuć bliskość ze Mną w swoim
sercu. Ale przez medytację, oddać się. Medytacja jest niczym innym, jak oddaniem, całkowitym oddaniem - które jest trudnym
zadaniem dla nowoczesnego człowieka z krajów Zachodu. On tylko oddaje się ludziom, którzy go zahipnotyzują, którzy ich
całkowicie zahipnotyzują. Oni stają się niewolnikami ludzi, którzy ich hipnotyzują. Ale w ich wolności, ich ego jest silniejsze niż
ich dusza – w ich wolności. Dlatego wszystkie wolne kraje zeszły na psy. Ponieważ ego odgrywa większą rolę niż Dusza. Oni nie
mogą zapanować nad ego, kiedy są wolni. Jeżeli ktoś może zaplątać ich ego i zahipnotyzować ich, oni są w porządku, są
otoczeni i całkowicie oddani. I jest oczywiste ze sposobu, w jaki fałszywi ludzie opanowali sposób robienia z was niewolników.
W waszej wolności, całkowitej wolności musicie się oddać. Wolność nie znaczy ego, to trzeba zrozumieć. Wolność jest zabijana
przez ego. Nie tylko zabijana, ale zniekształcona, zniesławiona i robi się groźna. Wolność w swojej najdelikatniejszej formie jest
całkowicie pozbawiona ego, nie jest kanciasta, jest całkowicie pusta, jak flet, na którym Boska melodia mogłaby być dobrze
zagrana.. To jest kompletna wolność bez przeszkód. Musimy sobie uświadomić, że jesteśmy pogrążeni w bagnie, w bagnie
ignorancji, w bagnie grzechu. Ignorancja przynosi grzech. Jak wyjść z tego bagna? Ktokolwiek spróbuje nas wyciągnąć, wpadnie
również do bagna. Kto chce się zbliżyć do bagna, wpadnie do niego. I stanie się częścią bagna. Jeżeli próbujemy przyjąć pomoc
od kogoś, pociągniemy go ze sobą do bagna i sami pogrążymy się jeszcze bardziej. Dlatego drzewo Kundalini musi rosnąć i z
tego drzewa Paramatma i Parabrahma musi was wyciągnąć. Ono wyrasta z bagna i Parabrahma musi was wyciągnąć jednego
po drugim, wziąć was za rękę i wyciągnąć na brzeg. Ale nawet, jeśli zostaniecie wyciągnięci, wasza stabilizacja nie jest
wystarczająca, ześlizgujecie się z powrotem w dół. Wyjdziecie częściowo, spadacie z powrotem w dół. Jest bardzo milo wyjść z
tego, ale stopy jeszcze z tego nie wyszły. Wciąż nie jesteście całkowicie oczyszczeni. Dopóki nie jesteście oczyszczeni, jak
możecie otrzymać całkowite błogosławieństwo. Macie prawo otrzymać pełne błogosławieństwo Boże opatrzone przez Miłość
Boga. Zadziwiające jest, jak ludzie którzy chodzą do tych fałszywych guru, przywiązują się do niego, czy do niej, z wielkim
oddaniem, że jesteście zdumieni – oni stają się jak warzywo! Dopóki nie będą kompletnie zrujnowani oddadzą wszystko, co
posiadają. Ale w Sąhaja Yodze, kiedy ludzie przychodzą, nie oddają się – za to są nakarmieni i znajdują się pod opieką. Są coraz
zdrowsi i powodzi im się coraz lepiej, poprawia się stan ich umysłu, ich stosunków międzyludzkich, w każdej dziedzinie czują się
lepiej, poprawiają się ich warunki. Oni cały czas czerpią z tego korzyści. Mamy piękne ashramy, które są tanie i jedzenie. Każda
korzyść jest osiągalna i możliwa. Wszystko mamy, ale nie doceniamy. Po co te wszystkie korzyści? Po co te wszystkie
błogosławieństwa? Dla waszego wzrostu. Żeby wydostać się całkowicie z bagna. Teraz musicie trzymać się tego, musicie być
oddani, musicie się poświęcić. Mamy zastrzeżenia/dystans i ukrywamy niektóre rzeczy. Próbujemy być mocni i bystrzy. To jest
niebezpieczna sytuacja. Wszyscy powinniście zajrzeć wewnątrz siebie i zobaczyć, która część nas jest taka nikczemna. Jakie
uwarunkowanie nie pozwala wam na oddanie? Co sprawia, że macie dystans? Jaki strach? Jakie ego? Która część wciąż trzyma
się bagna? Jakie przywiązania? Jakie stosunki międzyludzkie? Musicie się tego pozbyć. Dopóki się tego zupełnie nie
pozbędziecie, to nie będzie działało. Nie ma tu miejsca na rzeczy "przy okazji". Pytanie jest teraz albo nigdy. Jezus (Krishna?) to
powiedział. On powiedział: "Musicie oddać się i poświęcić a resztę zostawić Mnie". Ja wiem, kto wzrasta w oddaniu i
poświęceniu. Widziałam ludzi, którzy bardzo się poprawili. Nie musicie patrzeć Mi w twarz, nie musicie Mnie widzieć. Nie muszę
tam być osobiście. Wszystko jest we Wszechprzenikającej Sile. To Moje światło, które zna wszystkich i wie wszystko o was. I
tylko poprzez swoje bhakti, przez swoje poświęcenie i oddanie możecie do Mnie dotrzeć. Moim osiągnięciem jest całkowita
manifestacja waszej Boskiej Siły. To jest bardzo proste, zrobione w bardzo prosty sposób. Jestem zadowolona tylko z ludzi,
którzy są prości, niewinni, którzy nie są wyrachowani, którzy są kochający, którzy żywią uczucia do siebie nawzajem. Bardzo
łatwo jest zadowolić Mnie. Kiedy widzę was kochających się nawzajem, mówiących dobrze o sobie wzajemnie, pomagających
sobie, szanujących się, śmiejących się razem, cieszących się ze swojego towarzystwa, otrzymuję swoje pierwsze szczęście,
pierwszą radość. Spróbujcie kochać się nawzajem w oddaniu, ponieważ wszyscy jesteście moimi dziećmi, stworzonymi z mojej
miłości. Wszyscy przebywacie na łonie Mojej miłości. Z całego serca dałam wam te błogosławieństwa. Niepokoi Mnie i ręce mi
się trzęsą, kiedy wpadacie z powrotem w bagno, kiedy kłócicie się między sobą. Zazdrość i mało znaczące sprawy, które należą
do waszej przeszłości. Pomoc nie jest taka duża, żeby ją odczuć, ale jest bardzo głębokim poczuciem bezpieczeństwa, które jest
przekazane waszym braciom i siostrom. Powinna istnieć głęboka miłość. Na egoizm nie ma miejsca w Sahaja Yodze. Na

skąpstwo nie ma miejsca. Skąpstwo jest oznaką słabego charakteru. Nie mówię, że macie Mi dawać pieniądze, oczywiście – ale
sposób, w jaki patrzycie na pieniądze, sposób, w jaki się ich trzymacie, materialne rzeczy, materialne dobra, obiekty i posiadłości.
Najwspanialszym, co posiadacie jest wasza Matka. Poprzez Nią macie swoich braci i siostry. Porzućcie swoje przeszłe życie –
swoje przeszłe bagno. Z tym trzeba skończyć. Teraz jesteście świadomi, jak ochraniała was Moja Siła Miłości. Teraz wiecie, jak
pomagałam wam w każdej chwili. Kiedy sobie czegoś życzyliście przychodziłam, żeby spełnić wasze życzenie. To jest jedna
strona, jak powiedziałam, pokarm. Ale teraz wasz wzrost musi wyjść od was. Wasz rozwój musi wyjść od was. To musi być
wypracowane tylko przez was samych. Nie przez jakiegoś innego Sahaja yogina albo przeze Mnie. Ja mogę tylko podać wam
sugestie. Nie tylko sugestie, ale także ostrzeżenia. I wszystko jest podane jak na dłoni. Wszystko wypracowuje się tak dobrze. Ja
jestem w postaci fizycznej. Stoję przed wami. Nie musicie nigdzie iść. Wszystko jest wewnątrz was. Nie musicie dawać
pieniędzy, nie musicie nic dawać. Ale rozwińcie to oddanie wewnątrz was. Widzicie, ten człowieka, który przeprowadzał, ze mną
wywiad powiedział, że bezrobotni są kierowani przez polityków. Niech Bóg wami kieruje. Ale jak? Przypuśćmy, że mam pędzel w
ręce i chcę coś namalować, ale nie mogę kierować pędzlem. Pędzel jest kanciasty, kłopotliwy, jest niewygodny w użyciu albo
możecie powiedzieć jest niewygodny, niezgrabny i nieporęczny. Jak możecie go użyć? Oddanie jest najłatwiejszym sposobem,
żeby pozbyć się waszego nieokrzesania, waszych problemów, waszych badha. Teraz spójrzcie wewnątrz siebie: czy jesteście
oddani? Ci, którzy fanatycznie trzymają się Mnie również nie postępują we właściwy sposób. Nie powinno być w tym fanatyzmu.
Cała sprawa staje się bardzo logiczna. Nie ma w tym fanatyzmu. Jeżeli ktoś musi iść do lekarza, fanatyczna osoba może
powiedzieć: "Och! Nie pójdę do lekarza. Nie pójdę, ponieważ Matka powiedziała mi, że się mną zaopiekuje". A kiedy zachoruje
przyjdzie do Matki i powie: "Matko powiedziałaś, że się mną zaopiekujesz, wiec dlaczego zachorowałam?" To jest fanatyzm.
Czym jest oddanie? W głębi siebie powinniście powiedzieć: "To jest Matka, ona jest tam, ona jest moim lekarzem. Czy mnie leczy
czy nie, czy mnie wyleczy czy nie, nie mam nic do powiedzenia. Tylko Ją znam. Nie znam nikogo innego". To jest bardzo
logiczne. Logiczne jest, że – Matka jest najpotężniejszym, co znacie - logicznie to prawda. "Więc jeżeli Ona taka jest, wyleczy
mnie. Ale jeżeli Ona mnie nie wyleczy to jest Jej wola, to jest jej zachcianka. Jeżeli chce mnie wyleczyć to mnie wyleczy. Jeżeli
nie chce mnie wyleczyć, jak mogę Ją do tego zmusić?“ Jak oddanie Shri Ganeshy. Kiedy jego Matka powiedziała: "W porządku,
który z dwóch braci, Kartikeya czy Ganesha okrąży pierwszy Matkę Ziemie dostanie nagrodę". Biedny Ganesha miał małą mysz
do przemieszczania się, ale miał też mądrość. Kartikeya miał bardzo szybkiego pawia, który umiał łatać. Ganesha spojrzał na
pawia i powiedział: "Kto jest wspanialszy niż moja Matka? Ona jest Adi Shakti! Czym jest ziemia? Kto stworzył ziemie? To moja
Matka ja stworzyła. Kto stworzył słońce? Matka je stworzyła. Kto jest wspanialszy niż moja Matka? Nikt. Dlaczego więc nie
okrążyć tylko swojej Matki? Po co okrążać całą ziemię?" I zanim Kartikeya przybył on siedział już ze swoją nagrodą w ręku. Jego
niewinność dała mu mądrość, to co jest logiczne. To jest bardzo logiczne. I logiczne jest również, że "Matka czuje mój ból
bardziej niż ja". Co powiecie na to, że Jezus został ukrzyżowany w obecności jego Matki? Ona była Mahalakshmi we własnej
osobie – tak potężna. Ona spowodowała, że jej syn poświęcił swoje życie i cierpiał jak człowiek. To było za dużo poświęcić
swojego syna, kiedy ma się cala moc w swojej ręce, żeby zniszczyć wszystkich. Ale to była bardzo delikatna sprawa, żeby
stworzyć czakrę Agnya. Co to znaczy? Czy to znaczy, że czegoś brakowało w jego oddaniu? Przeciwnie, Ona była tak pewna
Jego, Jego oddania, że mogła Go poprosić, aby to zrobił. Zatem, jeżeli oczekujemy, że Matka coś dla nas zrobi – ludzie, którzy
mówią: "W porządku Matko mam zadanie. Muszę przez to przejść". Dobrze, zróbcie bandhan, dostaniecie zadanie. "Matko,
próbuję to odkryć". W porządku, proszę. "Matko, próbuję dostać te pracę”. Dostajesz ją. Teraz, jest odwrotnie. Ilu jest tak
oddanych jak Jezus? Nikt. To fakt. Dlaczego On jest najstarszym bratem? Ponieważ nikt nie jest taki jak On. On przeszedł przez
to straszne cierpienie, ponieważ był częścią swojej Matki. Ona cierpiała bardziej od niego. On przeszedł przez to cierpienie dla
wyższego celu, dla większego szczęścia, dla lepszego życia, dla zdrowego życia. To jest prawdziwe oddanie. Ale fałszywi ludzie
potrafią to wykorzystać. Kiedy sprawiają, że ludzie cierpią, mówią: "Tak czy inaczej musicie cierpieć". Zobaczcie jak to
wykombinowali. "Musicie cierpieć, tak czy tak, ponieważ bez cierpienia nie możecie wzrastać". To wymaga bardzo subtelnego
zrozumienia - bardzo subtelnego. Stanie się dla was jasne, że w Sahaja Yodze najpierw zostajecie odżywieni, wychowani,
nauczeni, jesteście skorygowani. I wszystkie rzeczy, które po tym następują, cierpienia, nie są już dla was cierpieniami, ponieważ
staliście się Duchem. Jego nie można niczym zabić, nie można go wyrzucić, wiatr nie może go porwać ani ogień nie może go
spalić. W żaden sposób nie można go zniszczyć. To jest Duch, którym jesteście. Dlatego teraz was odżywiono. Dorośliście.
Jesteście odżywieni. Ludzie, którzy widzą Sahaja Yoginów mówią "Oh! Oni są jak kwiaty! Zobaczcie, ich twarze promienieją. Jacy
są pełni przekonania, godności i piękna". Ale po co? Żeby być kołami rydwanu Boga. Musicie znieść najsilniejszy cios i
poświecenie, które dla was nie jest już poświęceniem, ponieważ Dusza daje, nigdy nie poświęca. Jej cechą jest dawanie. Więc
wy się nie poświęcacie, wy tylko dajecie. Najpierw matka ma bóle porodowe, Dobrze, ma wszystkie te problemy. Kiedy dziecko
podrośnie jest przy matce. Jest dumnym synem. Ona jest z niego dumna i on jest z niej dumny. Oni są razem i razem toczą

bitwę. To jest tylko możliwe, jeżeli zaakceptujecie całkowite oddanie i przygotowanie na przyszłe życie jako Sahaja Yogini. Życie,
które na zewnątrz wygląda jak walka, jak problem, ale wewnątrz jest bardzo satysfakcjonujące. Jacy są ufni, dostojni, jacy
piękni.” Ale po co? Żeby być kołami w rydwanie Boga. Musicie znieść to co najgorsze i poświęcenie, które dla was nie jest już
poświęceniem, ponieważ Duch daje, nigdy nie poświęca. Jego cechą jest dawanie. Więc wy nic nie poświęcacie, tylko dajecie.
Najpierw matka ma bóle porodowe, dobrze, ma wszystkie te problemy, w porządku. Kiedy dziecko podrośnie jest przy matce.
Jest dumnym synem. Ona jest z niego dumna i on jest dumny z niej. Są razem i razem toczą bitwę. To jest tylko możliwe, jeżeli
zaakceptujecie całkowite oddanie i przygotowanie do przyszłego życia sahaja yogina. Życie, które na zewnątrz wygląda jak
walka, jak problem, ale wewnętrznie jest bardzo satysfakcjonujące. Dawno temu, kiedy Sahaja yogini przyszli do Mnie, samo
siedzenie na ziemi było za dużym poświęceniem; nawet zdjęcie butów było dużym poświęceniem. Wczoraj na programie troje
ludzi wyszło, ponieważ poproszono ich o zdjęcie butów, jak gdyby ktoś chciał ich ogolić. Oni po prostu wyszli. Ale dlaczego
mamy rozwijać się w Sahaja Yodze? Żeby wzrastać, żeby podnieść się jak wspaniałe dzieci wspaniałej Matki. Ta praca jest
ogromna. To nie jest praca dla średnich, przeciętnych ludzi. Bojący się, pełni strachu, aroganccy, zuchwali nie mogą, nie mają
siły przyciągania. Wiec oddanie w medytacji, całkowite oddanie w medytacji, musi być praktykowane. To nie jest dla waszego
dobra teraz robicie tak zwane ‘swoje’. Najpierw byliście małym niemowlęciem, czymś małym; teraz jesteście kolektywnym
istnieniem, więc nie robicie nic dla siebie, ale dla tego kolektywnego istnienia. Wzrastacie, żeby nabrać świadomości o całości,
która się staniecie. Wasza praca, wasze pieniądze, wasze żony, wasi mężowie, wasze dzieci, matki, krewni, te sprawy są już
skończone. Wszyscy musicie wziąć odpowiedzialność za Sahaja Yogę. Każdy z was ma duże możliwości. Po to wzrastacie.
Róbcie to w sposób jaki chcecie. Jakiekolwiek są wasze możliwości. Z pełnym oddaniem dostaniecie to. Oddanie jest
konieczne. Całkowite oddanie jest jedynym sposobem, żeby iść dalej. Niektórzy Sahaja Yogini są tylko "jedna noga", musimy ich
usunąć. Nie możemy nic na to poradzić. Nie macie do nich sympatii. Nie Dobrze. Jeżeli oni się poprawią mogą wrócić – ale
zostawcie to Mnie. Nie zadawajcie sobie trudu i nie poświęcajcie im uwagi. Musicie iść do góry. Byliście poszukiwaczami i
znaleźliście to, teraz rozwinęliście się, teraz dorośliście. Po co? Po to, żeby powstać. Dzisiaj spoglądam na was, wy musicie
spojrzeć na innych, musicie spojrzeć na ludzi. Oddanie nie znaczy, że nie mówicie o Sahaja Yodze. Wiele osób myśli, że nic nie
mówiąc są oddani. Powinniście być tylko w medytacji. Ale musicie pozbyć się tej skorupy. Powiedzcie wszystkim narodom,
wszystkim ludziom, wszędzie, ta wspaniałą nowinę, że teraz jest czas Rezurekcji, teraz w tym czasie jesteście w stanie to zrobić.
Jeżeli ktoś próbuję z was szydzić próbujcie mówić ze zrozumieniem i mądrością. To co lubimy i czego nie lubimy musimy
poświęcić. "Lubię to" czy "lubię tamto" musimy porzucić. To nie znaczy, że macie stać się jak maszyny. Nie. Ale to zniewolenie w
stosunku do naszego "ja" musi być porzucone. Zniewolenie w stosunku do naszych nawyków musi być porzucone. Będziecie
zaskoczeni! Kiedy jesteście oddani, nie będziecie jeść dużo. Czasami nie będziecie jeść wcale. Nawet nie będziecie pamiętać o
jedzeniu. Nie będziecie nawet pamiętać co jedliście. Nie będziecie nawet pamiętać gdzie spaliście i jak spaliście. To jest życie,
które będzie jak teleskop – rozwijające się. Stworzycie swoje własne wizje, skompletujecie je, wypełnicie je. Wyglądacie na
zwykłych, prostych ludzi, ale nie jesteście tacy. W oddaniu, w całkowitym oddaniu musicie zrobić to teraz, nie dla własnej
korzyści, nie dla własnego osiągnięcia, to jest teraz skończone. To jest po to, żeby całkowicie wyjść z bagna, stanąć na ladzie i
śpiewając głośno sławić waszego Ojca. Jaka mogą stworzyć muzykę, ci, którzy są w bagnie? Jakie pieśni mogą śpiewać? Jaka
ochronę mogą dać? W jaki sposób mogą pomoc innym? Musicie być całkowicie poza tym. Solidna wiedza jest do tego
potrzebna – solidna. W każdej chwili. Nie musicie za to oskarżać swojej lewej czy prawej strony, musicie tylko z tego wyjść.
Trzymajcie się tego. Parabrahma przyszła, żeby się wami opiekować. Trzymajcie się tego. Nawet śmierć musi wrócić. Więc co z
tymi podrzędnymi sprawami? Imię waszej Matki jest bardzo potężne. Wiecie, że to jest najpotężniejsze imię. Jest o wiele
silniejsza mantra, niż inne imiona. Ale musicie wiedzieć jak go używać. Musicie używać mojego imienia z całkowitym oddaniem.
Nie jak inne imiona. Wiecie, że w Indiach, kiedy wymawia się imię Guru, ludzie pociągają się za uszy, kiedy wymawiają imię guru.
To znaczy, "Kiedy wymawiam imię i popełniam jakiś błąd proszę o wybaczenie" – takie jest znaczenie. Ta mantra jest bardzo
potężna. Jedyne co potrzebujecie to oddanie, potęgę oddania. Dzisiaj powiedziałam Ricie, że teraz wszystkie margaretki w Anglii
mają ładny zapach. Ona nie mogła w to uwierzyć. Powiedziała: "Nie wiedziałam. Przeciwnie, zawsze myślałam, że margaretki nie
maja zapachu lub, że nie pachną ładnie". Powiedziałam: "Dobrze, idź powąchaj te margarytki". Kiedy je powąchała była
zaskoczona! To imię! Jakie jest subtelne. Dzisiaj to one są najbardziej pachnącymi kwiatami w Anglii. Tylko imię. Które znaczy
Nishkalanka, które znaczy Nirmala, które znaczy kompletnie bez mali. Co to jest mala? To jest bagno. Bez bagna – Nih.
Absolutnie. Radość w Sahasrarze jest nazywana Nirananda, od dawna. Od dawnych czasów nazywana Nirananda lub
Nirmalananda. Więc wielu nazywa to Nirmalananda lub Nirananda. Ta radość jest radością, która się cieszycie nawet podczas
ukrzyżowania. Ta radość, która się cieszycie nawet, kiedy jesteście truci. Nawet na łożu śmierci odczuwacie tę radość. Ta
radość to Nirananda. Wiec przygotujcie się na drugą fazę. Stoicie przed nią. Potrzebuję mało czasu. Ale potrzebuję naprawdę

ludzi z niezachwianą mądrością i oddaniem; niezachwianym. Nawet na sekundę nie powinno iść na ta czy na tamta stronę. Wiec
możemy rosnąć szybciej możemy zacząć walkę. Może teraz jesteście świadomi, jaka subtelna jest negatywność, jak ona działa,
jak ona ukrywa swoją moc – oczywiście ograniczona – żeby zniszczyć pracę Boga, i jak musicie być czujni, wyposażeni i oddani.
O tym mogę powiedzieć tylko wam, nie mogę mówić do ludzi, którzy przychodzą do Caxton Hall. Niektórzy z nich są tylko ‘jedna
nogą’ niektórzy są całkiem nowi, naiwni a niektórzy są zupełnie nic nie warci. Ale dzisiaj skoro jesteście tutaj, chce wam
powiedzieć bardzo otwarcie, jak Krishna powiedział tylko do Arjuny: "Sarva dharmanam parityajya, mamekam sharanam vraja".
Nie ma innego wyjścia. "Vraja" znaczy ten, który jest urodzony dwa razy, jak coś trwałego, jak silna osobowość. Jeżeli jesteście
stali, musicie się oddać. Kiedy jesteście perfekcyjni, musicie się oddać. To pomoże wam wyjść z bagna, to pomoże w każdym
przypadku. Nikt nie rozumie tego – dlaczego Matka próbuję nam pomoc? Oni myślą, że jest zbyt wspaniałomyślna. Nie jestem.
Mam dużo zdrowego rozsądku. Ponieważ to wy potraficie manifestować Boską radość na tej ziemi. Jesteście fletami, którzy
będą grać Boska melodię. Bóg będzie was wykorzystywał i wami kierował. Robię to wszystko, żeby was udoskonalić, żebyście
byli najpiękniejszym instrumentem Boga. Żeby być właściwym instrumentem Boga. Nie wiem, czy rozumiecie, jakie słodkie i
piękne życie mogłoby być. Życie w oddaniu że zrozumieniem, logiczne całkowite oddanie, wydobywające nasze pożywienie i
poświęcające je wyższemu celowi. Coś w rodzaju liści przetwarzających promienie słoneczne i dających kolor, osiągających
kolor dla siebie, dla wyższego celu, które mogą być użyte później przez istoty ludzkie. Nic na tej ziemi nie działa w inny sposób.
Wszystko ma swój cel; ale taki nieegoistyczny, taki szeroki, taki wspaniały, dynamiczny cel. Stajacie się oceanem, stajecie się
księżycem, stajecie się słońcem, stajecie się ziemią, stajecie się eterem, firmamentem i stajecie się Duszą. Pracujecie dla
wszystkich. Stajecie się gwiazdami i uniwersum i bierzecie na siebie ich pracę. Tak to wygląda. Ponieważ wskoczyliście w swoje
zasady, w swoją tattwę. W ten sposób wchodzicie w tattwę wszystkich. Ale bądźcie oddani tej tattwie, ponieważ Ja jestem
zasadą wszystkich tych rzeczy. Ja jestem tattwą, Ja jestem Podstawą. Trzymajcie się swoich zasad. Ja jestem Kundalini. Ja
jestem Sednem. My możemy zrozumieć tylko oddanie się czemuś, co wygląda na większe sprawy, co uwidacznia się w większy
sposób. Ale nie możemy oddać się czemuś, co jest znacznie subtelniejsze, co jest o wiele drobniejsze. Co jest o wiele głębsze,
co jest o wiele efektywniejsze, co jest bardziej dynamiczne, uniwersalne i wieczne. Nie możemy myśleć o oddaniu się temu.
Możemy oddać się komuś, kto wygląda jak góra, kto nas uciska jak góra, kto jest jak Hitler, kto jest jak fałszywy guru. Ale oddać
się waszemu subtelnemu istnieniu, którego nie możecie widzieć waszymi oczami, które jest niesłyszalne, ale w efekcie bardzo
silne. Jak bomba atomowa, kiedy atomy rozszczepiają się. Jeżeli nie są rozszczepione są wszędzie. Ale w najsubtelniejszym
punkcie to jest tak dynamiczne, że kiedy to rozdzielicie stanie się dynamiczna siła destrukcyjna. Teraz, kiedy wasza uwaga
przeniknęła do subtelnej strony uniwersum dostaniecie się do tego coraz głębiej. Ten bodziec, który sprawia, że korzeń znajduje
źródło wody, jest tym samym co źródło. Wasza Kundalini jest tym samym, co Adi Kundalini i jej siła Parabrahma. Wszystkie te
rzeczy muszą być zrozumiane po otrzymaniu Realizacji i po nabraniu dojrzałości. Przedtem jest to niemożliwe. Dlatego przez
ostatnich osiem lat nie mówiłam wam tego. Byłam zawsze w stosunku do was bardzo opiekuńcza. I zawsze dawałam wam
uczucie, że jestem wam wdzięczna. Nie ma obowiązku. Ale poza wszystkimi konceptami staliście się Sobą. Teraz jesteście
gotowi przejąć odpowiedzialność i być tym, po co zostaliście stworzeni. Jak statek jest zbudowany, jest zwodowana, jest
wypróbowany i sprawdzony czy jest warty morza – żeby popłynąć w morze. Wiec to jest druga faza, w której musicie wypłynąć,
kiedy wiecie wszystko o statku i wszystko o morzu. Z całkowitą wolnością i mądrością musicie teraz wypłynąć – nie obawiać się
sztormów, gradu czy tajfunów, ponieważ teraz wiecie – wasza praca jest przejść przez to. Niech Bóg was błogosławi.

1982-0801, Adi Shakti Puja
View online.
Adi Shakti Puja, 01.08.1982 Cowley Manor Seminar. Cheltenham, Anglia [Przed pują nieformalna rozmowa, z paroma osobami]
Shri Mataji: Niech mu ktoś jeszcze pomoże, jedna osoba nie może tego zrobić. Marcus, Nick, ktokolwiek, pomóżcie mu, to za
dużo dla jednej osoby, pomóżcie mu, proszę. Co tam jest? Alan, idź i powiedz Bai, żeby przyniosła chusteczką z mojego... Mam
w swojej torebce - Nie, nie, w porządku, ona jest tu, z moją torebką, czy przyniosłeś ją? Tak, jest tutaj. Nie martw się, nie martw
się! Mężczyzna: tu jest twoja torebka, Matko. Shri Mataji: Czy przyszli Amerykanie, ci, którzy przygotowali puję? Sahaja yogin:
Tak, Matko. Shri Mataji: Czy oni tu są? Mężczyzna: Tak. Shri Mataji: O, są tutaj. To w porządku. W tych nowych ośrodkach, czy
wszędzie zaczęliście pują? Sahaja Yogini: Tak, Matko. Shri Mataji: Nie, u was jest w porządku, Pytam o Anglię. Warren: Jakieś
centra w Wielkiej Brytanii? Gdzie są nowi ludzie. Shri Mataji: Na przykład, Cheltenham, Gdzie jest Alan? Zapytajcie go. Warren:
Właśnie wyszedł na chwilę. Czy są tu nowi ludzie z jakichś ośrodków w Wielkiej Brytanii. Shri Mataji: Jeśli wprowadziliście ich w
temat pujy, to nie mam nic przeciwko, ale jeśli nigdy nie zostali zaznajomieni z tematem pujy, wtedy musicie być ostrożni. Dla ich
dobra. Przykro Mi, że musiałam to powiedzieć, ponieważ wczoraj obciążenie było tak duże, że nie mogłam nawet mówić, a
podnoszenie Kundalini było jak podnoszenie stu osłów na waszą głowę, to było zbyt wiele. I wszyscy ci na wpół upieczeni ludzie
są jak pies ogrodnika, sam nie weźmie i drugiemu nie da. Będą się kłócić przed programem, zanim spotkanie się rozpocznie, a
szczególnie zanim rozpocznie się puja. Ponieważ nie chcą, żebyście cieszyli się owocami pujy; zepsują waszą uwagę, będą się
kłócić, dyskutować. [Na stronie: "Proszę usiąść".] O co można się spierać w Sahaja Yodze? Musicie to przyjąć, to jest celem,
musicie czerpać, nie ma się o co kłócić. Sednem jest, jak dużo zdołacie przyjąć. A najgorsze jest to, że nie chcą wzrastać i chcą
was ściągnąć w dół. Więc dopóki nie zostaną wcześniej wprowadzeni w temat pujy - nie zaczną rozumieć wartości pujy, jak oni
mają to zrozumieć? Widzicie, to ich przerasta. Więc przynajmniej nie powinniście zmuszać ich do udziału w jakiejkolwiek pujy, a
także w seminariach. Ponieważ seminaria są przeznaczone dla ludzi, którzy intensywnie angażują się w Sahaj Yogę, aby
pogłębić swoją świadomość. Nie dla osób, które są na wpół upieczone, którzy są tzw. "niewiernymi Tomaszami", wszyscy tego
rodzaju ludzie są całkowicie bezużyteczni, nigdy nie powinniście zabierać ich na seminarium. Czy jest to wasz syn, ojciec, brat,
matka, siostra, mąż, żona, nic z tego. Nie powinniście zabierać nikogo, kto nie jest w pełni przebudzonym Sahaja yoginem,
ponieważ seminaria są nastawione na bardzo intensywne wypracowywanie. I co odkrywam, ci ludzie zawsze będą się ze Mną
kłócić, są pierwsi do zadawania pytań, mają coś do powiedzenia, to właśnie oni. Sahaja yogini utrzymują ciszę i chłoną to. Nie
mam nic przeciwko temu, ale na seminarium musicie otrzymać więcej. A oni nie przyjmują, ich uwaga jest na zewnątrz,
przeszkadzają wszystkim. Tak więc seminaria są w pewnym sensie nawet ważniejsze niż ashram, ponieważ w ashramie nie ma
innego problemu oprócz walki z nimi [tymi problemami]. Ale tutaj, w nowym miejscu, do którego przybywamy, musimy walczyć z
całym otoczeniem, samo to miejsce musi zostać oczyszczone, wszystko musi być zrobione. Ponadto macie tych okropnych
ludzi wokół was, których musicie przekonać. Jeśli nie są przekonani, po co tu są? Dlaczego wydali tyle pieniędzy, żeby tu
przybyć? Bądźcie pewni, że przybyli tutaj, aby nam przeszkodzić. Przykro Mi, że musieliśmy to tak zrobić. Chciałabym, żeby
ludzie byli prości, bezpośredni, nieskomplikowani i wrażliwi, ale oni tacy nie są. Nie są wrażliwymi ludźmi. Oni nie rozumieją, co
robią. Przez to, bez wątpienia niszczą samych siebie, ale oni także niszczą część was, a także sprawiają Mi kłopot. Wczoraj było
zbyt ciężko, wiecie o tym. Taki głęboki temat i było zbyt ciężko dla Mnie. Jeśli powiedzą, że źle się czują, w porządku, powiedzcie
im: "Przykro nam, nie możemy ci pomóc". Widzicie, są pewne momenty, w których musimy mieć swobodę decydowania o tym,
kto może wejść. To jest moment, kiedy zamykamy drzwi. I nie ma w tym nic złego, ponieważ musicie ich bardziej wyposażyć,
aby ich wydostać. Od zawsze była to nasza praktyka, nie ma w tym nic nowego, wszyscy wiedzą, nie tylko w Anglii czy w innym
miejscu, nawet w Indiach: od samego początku nigdy nie pozwalaliśmy przychodzić na puję nikomu, kto nie był Zrealizowaną
Duszą i kto nie był Sahaja yoginem. Gdziekolwiek tego próbowaliśmy, okazywało się, że było to bardzo trudne. Mam nadzieję, że
nie siedzi tutaj nikt z umysłem pełnym wątpliwości. Jeśli jest ktoś taki, powinien z całą szczerością opuścić salę i zostawić nas
samych, przez wzgląd na wzrost. Każdy, kto ma wątpliwości, powinien być łaskawy i wielkoduszny w tej sprawie. Praca, którą
wykonujemy jest bardzo poważna. Nie chodzi o zarabianie pieniędzy, czy o zakładanie firmy lub budowanie domu czy coś
takiego. To nie jest nawet tylko tworzenie światów, to znacznie więcej, to bardzo poważna praca, którą wykonujemy i nie
chcemy, żeby ktokolwiek zakłócał naszą uwagę. Nawet niektórzy Sahaja yogini, których znam, są niedojrzali. Muszą być
korygowani, w porządku, nie szkodzi, ale oni zostali wystawieni na puje, więc to im zrobi dobrze, a nie źle. Ale niektórzy ludzie są
po prostu anty-boscy i mają alergię na Boga. Na każdą pracę, którą zaczynacie robić w imieniu Boga, są tak uczuleni, że reagują.
To są alergie na Boga wyrażające się na różne zabawne sposoby. Teraz wszyscy Sahaja yogini muszą to wiedzieć, wtedy nie

posuną się z nimi za daleko. Odkryjecie - powinniście ją odkryć u każdego, kto taką alergię ma. Powinniście powiedzieć:
"Przepraszamy, ale nie mamy z tobą nic wspólnego". To jest dla ludzi, którzy powinni mieć zaszczyt czczenia. Dzisiejszy dzień
jest szczególnie uprzywilejowany, ponieważ nie planowaliśmy tego w ten sposób, ale to się udało, po prostu zadziałało. Wczoraj
zrobiliśmy dużo oczyszczania. Teraz, dzisiaj powiedzcie swojemu umysłowi, aby odpoczął przez chwilę. Powiedzcie swoim
myślom, aby zatrzymały się na chwilę i odbierajcie, przyjmujcie więcej. Wszyscy skorzystali na tym przyjmowaniu, ale musicie
przyjąć więcej. Macie w sobie możliwość przyjmowania. Puja, jak mówiłam wam wiele razy, nie jest dla mojej korzyści, w
żadnym wypadku, uwierzcie Mi. Mam się o wiele lepiej bez niej. Bo kiedy pełne entuzjazmu Bóstwa zaczynają emitować wibracje
na waszą prośbę - ponieważ jesteście świętymi, One stają się po prostu zbyt entuzjastyczne. One siedzą, "wszędobylskie",
siedzą cicho czekając na szansę, aby emitować wibracje, aby was uratować. One nie mają czasu do stracenia. Emitują tak wiele,
że się gubią - "Po prostu poczekajcie, poczekajcie". Chcą was uratować, chcą wam dawać, są tak żądne tego, w swoim
zatroskaniu - lubię patrzeć, w jaki sposób są zatroskane. Ale wy tego nie absorbujecie, a Ja mam wtedy problem. Gdy raz dały,
nie chcą zabrać tego z powrotem. Kiedy wy tego nie zaabsorbujecie, [wibracje] muszą pójść do atmosfery, muszą gdzieś się
podziać. One są kierowane do was, a wy ich nie przyjmujecie, więc gdzie one idą? Trzymają się Moich tkanek, to Mnie boli. Więc
absorbowanie powinno być większe. Absorbowanie powinno być większe. A tuż przed pują powinniście powiedzieć: "Matko,
uczyń mnie takim, żebym absorbował więcej Boskości". Po prostu módlcie się szczerze od serca, po prostu powiedzcie to. Jest
jeszcze jeden piękny gest, który widziałam w Uzbekistanie, jest bardzo dobry. Oni kładą obie dłonie na sercu w ten sposób i po
prostu je uciskają skłaniając głowę, prosząc. Widzicie, to tworzy próżnię. Kłaniają się w ten sposób. To jest piękne! Dzisiaj jest
bardzo ładny dzień. Więc pozwólcie dzieciom podejść tutaj. [Tłumaczenie: "Chodź, siostra przyszła, siostra przyszła"]. Teraz
usiądźcie wszyscy, usiądźcie, dobrze? Usiądź, usiądź, usiądź. A teraz zbliżcie się, Matthews też nadchodzi, usiądź tam, usiądź,
podejdź, zobaczmy, usiądź. Teraz wszystkie dzieci są bardzo słodkie i zamierzają usiąść. Podejdź, usiądź, usiądź porządnie.
[Tłumaczenie: "Gdzie jest siostra? Gdzie jest siostra?" Młodsza wnuczka: Na górze. Shri Mataji: Na górze! Jeszcze nie przyszła?]
W porządku, teraz powinniście dać Mi kwiaty, aby lepiej otrzymywać wibracje, dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Biedny
Rishi nie ma żadnego. Teraz, daj Mi go, Mi, daj Mi teraz. Daj Mi. Daj Mi, Matce. W porządku, daj również ten. Dziecko
[niewyraźnie]: Ale już masz inny. Shri Mataji: Daj ten też. Dziękuję, dziękuję, bardzo dziękuję. [Oddaje kwiaty kobiecie na stronie:
"W porządku, weź je"] W porządku, więc co teraz powinniśmy zrobić, pujari, to jest to. Po prostu nałóżcie mu tikkę. Wszystkim,
nie [tylko] pujari. Pujari: Mam to. Shri Mataji: W porządku. W porządku. Czy to jest kajal? Nie, nie używaj kajalu. On będzie jak
Bhairava! Dobrze. Niech was Bóg błogosławi. W porządku. Teraz dzieci powinny usiąść w ten sposób, dobrze? Na stronie, na
pujy do Ganeshy, w ten sposób, prosto. Więc każdy może także zrobić zdjęcie, siedząc tak, dobrze? Ach. Oni mają robić zdjęcia.
Tak, dobrze, dobrze. A teraz usiądź tutaj. Usiądź, usiądź, w porządku. Dobrze, jest bardzo dobrze. Ale musisz zdjąć buty! Zobacz,
nie możesz mieć tutaj butów, zdejmij buty. Zdejmij buty, wszyscy zdjęli buty, zdejmij, zdejmij - zdejmij buty. Tak. Więc podejdź.
Usiądźcie w ten sposób, po bokach. [A lato: (Hindi) Shuddhi mein Ganesha Puja?] Pujari [w języku hindi]: Ha, Shri Ganesha Puja.
Pujari: Na początek, najpierw zrobimy inwokację do pujy, potem puję do Pana Ganeshy. Po tym nastąpi puja do Adi Shakti, Mataji
Shri Nirmala Devi. W Devi Bhagavat Purana jest napisane, że puja do Adi Shakti jest największą pują, która nie może być
celebrowana przez jakąkolwiek istotę. Shri Mataji: Dlatego jesteście uprzywilejowani. Pujari: Nawet Bogowie tego nie robią. Shri
Mataji: Żaden z nich. Po prostu dotykają Moich stóp. Żadne z nich nie zrobił do Mnie pujy. Uwierzcie mi. [Delikatnie, do małej
dziewczynki] Bardzo dobrze. W porządku, usiądź. Gli Yogin: Om Twameva Sakshat, Shri Ganesha Sakshat, Shri Adi Shakti
Sakshat, Shri Bhagavati Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala Devyai Namoh Namah. [Większość yoginów zaczyna powtarzać
mantrę do Shri Ganeshy, podczas gdy kilku zaczyna Mahamantrę] Shri Mataji: Jedna osoba powinna powiedzieć, wtedy możecie
powtórzyć, tak jest lepiej. A co z Aradhną, gdzie ona jest? Ona nie przyszła? Dziecko: Ona jest na górze. Pujari: Zaczniemy od
nowa. Najpierw Lord Ganesha, potem Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali. Następnie Lord Kalki, potem Lord Kalki i
Sahasrara Swamini. Yogin: Trzy razy Shri Ganesha? Pujari: Hm? Yogin: Ile razy mantra do Ganeshy? Pujari: Myślę, że każdą jeden
raz. Gli yogin: Om Twameva Sakshat, Shri Ganesha Sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat, Shri Bhagavati Sakshat, Shri Mataji, Shri
Nirmala Devyai Namoh Namah. Om Twameva Sakshat Shri Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali Trigunatmika, Kundalini
Sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat, Shri Bhagavati Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala Devyai Namoh Namah. Om Twameva Sakshat
Shri Kalki Sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat, Shri Bhagavati Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala Devyai Namoh Namah. Om
Twameva Sakshat Shri Kalki Sakshat, Shri Sahasrara Swamini Moksha Pradayini Mataji, Shri Nirmala Devyai Namoh Namah.
Pujari: Teraz imiona Pana Vishnu: Om Shri Keshavaya Namah, Om Shri Narayanaya Namah, Om Shri Madhavaya Namah, Om
Shri Govindaya Namah, Om Shri Vishnuve Namah, Om Shri Madhusudanaya Namah, Om Shri Trivikramaya Namah, Om Shri
Vamanaya Namah, Om Shri Shridharaya Namah, Om Shri Hrishikeshaya Namah, Om Shri Sankarshanaya Namah, Om Shri
Vasudevaya Namah, Om Shri Pradyumnaya Namah, Om Shri Aniruddhaya Namah, Om Shri Purushottamaya Namah, Om Shri

Aghokshajaya Namah, Om Shri Narasimhaya Namah, Om Shri Achyutaya Namah, Om Shri Janardanaya Namah, Om Shri
Padmanabhaya Namah, Om Shri Damodaraya Namah, Om Shri Upendraya Namah, Om Shri Haraye Namah, Om Shri Krishnaye
Namah. Sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah. Shri Mataji: Dlaczego te 21 imion czyta się
przed każdą pują, nawet przed [niezrozumiałe]? Najpierw musicie czcić Shri Ganeshę. Ale nawet przed czczeniem Go, po co te
imiona są czytane, ważne jest, aby to zrozumieć. Wszystko ma swoją przyczynę. Ponieważ jest 21 kanałów w waszym
Sushumna. 21 kanałów, powinniśmy powiedzieć, w tym kompletnym Ida, Pingala i Sushumna Nadi. Tak więc, aby was wznieść...
całkowicie, dać wam wzrost, 21 kanałów w Ida, Pingala, Sushumna. Zatem można by powiedzieć, 7 kanałów w Sushumna Nadi,
ale te 7 kanałów jest podzielone … pomnożone 7 przez 3. Więc każdy kanał posiada 21 innych kanałów. Zatem Sushumna Nadi
posiada również 21 kanałów. Lewostronne nadis są, jak wiecie, być może wiecie, nie wiem, czy znacie te imiona. I prawostronne
również, jak Gayatri, Parvati i pozostałe [imiona] są po prawej stronie. Lewostronne są zwane "Chamundi" jak również
lewostronne rzeczy. Jest ich 7. Teraz, centralna ścieżka ma 21 kanałów i posiada 21 mocy. A ich Bóstwa są nazwane zgodnie z
21 aspektami Shri Vishnu. I dlatego te 21 aspektów mówi się najpierw, tak że wszystkie te 21 kanałów są w was budzone. W
was, przede wszystkim. Puja to podwójna sprawa. Kielich musi być gotowy, żeby następnie źródło zostało otwarte. Tak więc wy
jesteście kielichem. Sushumna jest kanałem, który posiadacie, poprzez który wchłaniacie. Więc, aby otworzyć Sushumnę mówi
się tych 21 imion. Dlaczego najpierw Shri Ganesha? Dlatego, że Shri Ganesha jest początkiem i końcem pragnienia.
Rozpoczynacie z Ganeshą i kończycie z Ganeshą. Dlatego Shri Ganesha jest czczony... Teraz na odwrót… źródło! Kiedy kierujecie
swoją uwagę na źródło to je czcicie i kiedy chcecie pobudzić lub otworzyć swoją własną istotę, wtedy to intonujecie. Istnieje
różnica między czczeniem i mantrą. Jeśli tylko mówicie mantry, otwieracie się. Ale kiedy czcicie i intonujecie, wtedy dotykacie
źródła. Nie wiem, czy już mówiłam o tym wcześniej czy nie. Yogin: Nie, nie, nie. Shri Mataji: Nie? W porządku. Chodzi o to, jak wy
rozumiecie część o pujy. Teraz kielich tych, którzy są nowi, jest całkowicie bezużyteczny. I kiedy pobudzacie Bóstwa, one
zajmują się otwieraniem ich kielichów, również kielichów wszystkich, więc jest to podwójna praca. Ale jeśli wasz kielich jest
gotów, jest bardzo łatwo go napełnić... Myślę, że teraz ponownie powinniście przeczytać te 21 Imion, ze zrozumieniem tak
będzie lepiej. Pujari: Om Shri Keshavaya Namah, Om Shri Narayanaya Namah, Om Shri Madhavaya Namah, Om Shri Govindaya
Namah, Om Shri Vishnuve Namah, Om Shri Madhusudanaya Namah, Om Shri Trivikramaya Namah, Om Shri Vamanaya Namah,
Om Shri Shridharaya Namah, Om Shri Hrishikeshaya Namah, Om Shri Sankarshanaya Namah, Om Shri Vasudevaya Namah, Om
Shri Pradyumnaya Namah, Om Shri Aniruddhaya Namah, Om Shri Purushottayaja Namah, Om Shri Aghokshajaya Namah, Om
Shri Narasimhaya Namah, Om Shri Achyutaya Namah, Om Shri Janardanaya Namah, Om Shri Padmanabhaya Namah, Om Shri
Damodaraya Namah, Om Shri Upendraya Namah, Om Shri Haraye Namah, Om Shri Krishnaye Namah. Sakshat Shri Adi Shakti
Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah. Shri Mataji: Teraz. Pujari: Teraz mamy mantrę dla pranayamy. Shri Mataji:
To jest Gayatri, prawa strona. To jest prawa strona i wszystkie siedem centrów na poziomie fizycznym. Pujari: Pranayama Shri
Mataji: Pranayama to to samo. Jest dla Prany, jest po prawej stronie. To strona fizyczna. Otwieracie prawą stronę. Ta mantra
Gajatri, którą mówicie: Bhur Bhuva Swaha i wszystkie te rzeczy. Teraz Bhu jest Pruthvi, Bhuva to Antariksha, widzicie, w ten
sposób, to są wszystkie centra [Pujari: "Swaha"], esencja centrów, rozumiecie? Teraz Antariksha - będziecie zaskoczeni, że
jesteście istotą wszystkich Antariksha, wasze centra są. Tak. Pujari [recytuje modlitwę Pranayama]: "Pranavasya Parabrahma
rishi Paramatma Devata, Devi Gayatri chandah. Pranayame viniyogah". Shri Mataji: Robisz to tylko z jedną [dziurką] nosa? Yogin:
Obiema dziurkami nosa. Shri Mataji: Obiema dziurkami nosa - Prana, Prana to jest prawa strona. Prana shakti to jest prawa
strona. Mana shakti to jest lewa strona. Więc [przez] Prana shakti wy się ekscytujecie, ponieważ ta prana jest tą, która się
rozprzestrzenia w ciele, daje wam równowagę, która wdycha i wydycha. Pujari: Teraz mamy mantrę Gayatri. Aum bhū, Om
bhuvah, Aum swah, Aum mah, Aum janah, Aum tapah, Aum satyam, Aum tat-Savitru-varenyam, bhargo devasya dhi-mahi
Dhiyo-yo'nah prachodayāt Aum āpo jyotiras'omṛutam Brahma bhur-bhuvah swar'om Pujari i yogini: Sakshat Shri Adi Shakti
Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah. Pujari: Om Sriman Maha-Ganadhipataye namah, Ishta devata-bhyo namah,
kula-devata-bhyo namah, grama-devata-bhyo namah. Shri Mataji: To wszystko dotyczy was. Kula Devata jest waszą dynastią, z
której pochodzicie. Jest Bóg, który się o to troszczy. Następnie Grama Devata z tej wioski. Jest Bóg, który się tym opiekuje.
Wszystko jest dla was, odnosi się do was. Następnie - Kula Devata? Pujari: Ishta Devata. Shri Mataji: Ishta, waszą Ishta Devata
jestem Ja. Ishta oznacza tego, kogo czcimy. Pujari: Następnie: Sthana-devata-bhyo namah. Shri Mataji: Bóg, który rezyduje w
tym rejonie. Oznacza Boską część, która rezyduje w tym obszarze Pujari: Vastu-devata-bhyo namah. Shri Mataji: Ten - nie wiem,
czy oni tutaj robią vastu, ale w każdym domu w Indiach oni kładą rodzaj vastu, czyli wkładają pewne rzeczy wewnątrz
fundamentu, aby chronić dom. Pujari: Mata pitrubhyam namah. Shri Mataji: A wasza matka i ojciec mają być czczeni - mają być
honorowani, ponieważ jesteście ich częścią. Pujari: Shri Lakshmi-Narayanabhyam namah. Sarvebhyo devebhyo namoh namah.
Sarvebhyo… Shri Mataji: Lakshmi Narayan jest, dlaczego… ponownie widzicie, Lakshmi Narayan. Większy nacisk na Lakshmi

Narayan, jeszcze raz, z powodu Sushumny, jeszcze raz. Void. Lakshmi Narayana. Sarva devobhyo Gurubhyo… Pujari: Ach. Sarva
gurubhyo Namah. Shri Mataji: Wszystko dla waszego wzrostu, widzicie? Pujari: Sarvebhyo-brahmanebhyo namah. Shri Mataji:
Wszyscy ci, którzy są Zrealizowanymi Duszami, aby byli naprawdę honorowani. Wszystko ma związek ze wzrostem? Jak to jest
jasne. Pujari: Teraz dwanaście imion Ganeshy. Shri Mataji: Teraz. Dwanaście imion Ganeshy, ponieważ Ganesha musi być
przebudzony w was, aby zacząć od pierwszego, On musi być pierwszy ze wszystkich, a następnie otwiera się źródło Ganeshy.
Powiedzmy je. Pujari: Nirvighnamastu, Sumukhasch Ekdantascha, Kapilo Gajakarnakah, Lambodarascha, Vikato, Vignanasho
Ganadhipah Dhumra-ketur-Ganadhyaksho, Bala-chandro Gajananah Dvadash-aitani Namani, yah patet shrunu-yad-api
vidya-rambhe vivahe-cha, praveshe nirgame tata sangrame sankate-chaiva, vignas tasya na jayate. Potem wszystkie mantry
różnych Bogiń i Bogów. Shukl-ambara-dharam devam, shashi-varnam chatur-bhujam prasanna-vadanam dhyayet, sarva
vignopa-shantaye. Sarva-mangala mangalye, Shive sarva-arta sadhike sharanye tryambake Gauri, Narayani Namostute. Sarvada
sarva karyeshu, nasti tesham amangalam yesham hridisto bhagavan, mangalayatanam harih. Tadeva lagnam sudinam tadeva,
tara-balam chandra-balam tadeva vidya balam daiva-balam tadeva, lakshmi-pateh tenghri yugam smarami. Labhas-tesham
jayastesham kutastesham parajayah… Shri Mataji: Tesham. Labhas-tesham, do nich. Labhas-tesham. Pujari: Yesame indivara
shyame hridayaste janardanah. Shri Mataji: Wszystko - wszystko o Shri Krishnie. Wszystko o Shri Vishnu. Pujari: Vinayakam,
Gurum bhanum, Brahma-Vishnu-Maheshwaram Saraswatim pranamyadau sarva karyarta siddhaye. Abhipa-sitartha
siddhyartham pujito yah surah suraih sarva-vighna haras tasmai Ganadhi pataye namah. Shri Mataji: Och, Shri Ganesha. Pujari:
Tak. [Więcej mantr] Pujari: Teraz mówimy, gdzie ma miejsce ta puja - to wszystko, czas i… Shri Mataji: Tak. Pujari: Srimad
bhagavato mahapurushasya vishnurajnaya pravartamanasya, adya brahmano-dvitiya parardhe vishnupade, shri svetavaraha
kalpe, vaivasvata manvantare - Krita Yuge - Anglia varshe - Europa kande - Cheltenham deshe. Shri Mataji: Ne - teraz czemu
było… Pujari: Dlaczego tak było - Manvantare, Matko. Shri Mataji: tak Pujari: Krita Yuge. Shri Mataji: Hm, Kruta Yuge…[hindi] To
Kruta Yuge, nadszedł czas, kiedy macie coś zrobić. Coś się urzeczywistni, coś się wypracuje. To jest Kruta Yuga. Pujari: Thames
uttara tire, varshaa grishme, shraavana mase, shukla pakshe, navami thatau… [Kontynuacja mantr] [W międzyczasie Shri Mataji
mówi: "Tak" do dziecka ucząc ją, by trzymało ręce otwarte] Mataji Nirmala Devi priityartam - Sarva devi deva Sakshat Shri Adi
Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah. Pujari: [kontynuuje mantry]. Shri Mataji: Shoda Shopachaar. Shoda,
oznacza szesnaście. Pujari: Tak. Shoda Shopachaar. Shri Mataji: Hm. Tak. Cokolwiek mam, moja wiedza, cokolwiek mamy,
nasza wiedza i jakiekolwiek rzeczy, które mamy, cokolwiek mamy, to znaczy "cokolwiek mamy w sobie", czcimy Cię, o Matko.
Czcimy ciebie na szesnaście sposobów. [Pujari kontynuuje mantry] Pujari: Teraz zaczynamy puję do Ganeshy. Shri Mataji: W
porządku. [Hindi]. [Do dzieci] Proszę usiądźcie wygodnie, dobrze? Wszyscy powinniście grzecznie siedzieć. [Hindi] W porządku.
Podejdźcie, wszystkie dzieci. [Mantry w Sanskrycie] Wakra tunda mahakaya suryakoti sammaprabha nirvighnam kuru me deva
sarva karyeshu sarvada. [Więcej mantr do Ganeshy] Shri Mataji: [Hindi] Myjcie moje Stopy. Pujari: Om Bhur Bhuvah Swaha Shri
Mahaganapatayé Namah Asanathe Akshatam Samarpayami. Om Bhur Bhuvah Swaha Mahaganapatayé Namah Padyam
Samarpayami. Om Bhur Bhuvah Swaha Mahaganapatayé Namah Arghyam Samarpayami. Om Bhur Bhuvah Swaha
Mahaganapatayé Namah… Shri Mataji: …Za dużo… zrobicie to później, ty i Kalpana - (koryguje się) Aradhna, tak? Poczekaj tutaj.
Po prostu je myj, myj je… Pujari: Om Bhur Bhuva Swaha Mahaganapatayé Namah Snanam Samarpayami. Om Bhur Bhuva Swaha
Mahaganapatayé Namah Yajnopavitam Samarpayami. Om Bhur Bhuva Swaha Mahaganapatayé Namah Om Bhur Bhuvah Swaha
Mahaganapatayé Namah Alankarathe Akshatam Samarpayami. Shri Mataji: … Aradhna [hindi]. Teraz pozwól im to zrobić, chodź.
Teraz… [hindi]. Pujari: To jest Shri Ganesha Atharva Sheersham. Shri Mataji: … To mało [niejasne]… Pujari i yogini: Sakshat Shri
Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah. Shri Mataji: Lepiej… (hindi)… Ona poczuje się lepiej. [Pujari na
boku: "Skończyliśmy puję do Ganeshy"] Shri Mataji: A teraz, Gavin? Gavin: …skończyliśmy puję do Ganeshy. Shri Mataji: Hm?
(Hindi) Pujari: puję do Ganeshy… Shri Mataji: Hm? Pujari: Skończyliśmy puję do Ganeshy. Shri Mataji: Kya? [Co?] Pujari: Puja do
Ganeshy jest już ukończona. Shri Mataji: Skończona teraz. [Rozmowa hindi. Pujari: "Powiedzcie dwie mantry"… rozmowa w
języku Hindi trwa]. Pujari: Czy wziąć tę wodę? Shri Mataji: Weź ją, aby wytrzeć Moje stopy. Ta woda może być – [Pujari wznawia
śpiewanie mantr w sanskrycie] lepiej dajcie ją wszystkim na Sahastrarę. Szczególnie dzieciom. [Hindi] Shri Mataji: Teraz pozwól
im to zrobić. Aradhna… [Pujari mówi prawdopodobnie w hindi lub sanskrycie.] Shri Mataji odpowiada, a następnie po angielsku:
… lub zrobimy puję. Nie ma nic poza tym? Pujari: To jest czczenie zdjęcia jako reprezentacji Wszechświata, która jest obecna z
przodu w formie Shri Mataji. [Następne mantry w sanskrycie] Teraz mantra ziemi, aby ustabilizować naszą puję. [długa mantra
do Pruthvi] Teraz prosimy wszystko co okropne, aby odeszło, buce i… [Mantry w sanskrycie]. Teraz wykonujemy sześć rzeczy,
aby oczyścić nasze ciało, dotykamy sześciu części naszego ciała. Om Bhur Bhuva Swaha Hridayaya Namah. Shri Mataji:
Najpierw jest serce, to jest ważne. Pujari: Następnie głowa. Om Bhur Bhuva Swaha Shirsay Swaha. Potem tył głowy. Om Bhur
Bhuva Swaha Shikayay Vashak. Om - nastpnie, aby stworzyć wokół nas ochronę. Shri Mataji: Vashak jest taki, widzicie - Va Shak.

To bandhan. Pujari: Więc, Om Bhur Bhuva Swaha Shikayay Vashak. Następnie kavacha, Mataji… Shri Mataji: Kavach. To jest
bandhan, tak. W ten sposób możecie to zrobić. Pujari: Om Bhur Bhuva Swaha Kavachaya Swah. Pujari: Następnie oczy i czakra
Agnya. Om Bhur Bhuva Swaha Nitrayaya Vashak. Pujari: Następnie zrobimy bandhan. Om Bhur Bhuva Swaha Astraya Phat.
[Pujari na stronie: "… bandhan"] Shri Mataji: Zróbcie to tak. Astra. Astra oznacza broń. [Pujari recytuje więcej mantr w Sanskrycie]
Pujari: Teraz wzywamy wszystkie rzeki. Gange cha yamune chaiva godavari sarasvati narmade sindhu kaveri jale'smin
sannidhim kuru. Teraz oddajemy honory dzbanowi: kalashaya namah [Następuje inwokacja w sanskrycie] Teraz czcimy konchę.
[Następuje inwokacja w Sanskrycie] Pujari: Dalej jest dzwonek. Shri Mataji: Co to jest? Pujari: Gantha. Oznacza to przybycie
wszystkich Bóstw i odejście wszystkich rakshasów. Następnie modlitwa do lampy. [Recytowane są mantry] Teraz zaczyna się
główna puja. Mantryw sanskrycie - potem modlitwa do Shri Vishnu] Pujari: Teraz mantry do Bogini. Namo Devyai Mahaa-Devyai
Shivaayai Satatam Namah Namah Prakrtyai Bhadraayai Niyataah Prannataah Sma Taam. Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh
Namah Avahanam Samarpayami. Shri Mataji: Teraz Avahana. Po swoim przebudzeniu, przebudzeniu wszystkich waszych
kanałów, teraz Avahana jest wywoływana, teraz wy zapraszacie waszą Matkę. To jest nimantranam, w ten sposób zapraszacie
[Shri Mataji woła jedno dziecko do mycia Jej Stóp] [Hindi]. Pujari: [kontynuuje mantry] Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah
Asanathe Akshatam Samarpayami. Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Padyam Samarpayami - Padyam to mycie Stóp
Boskiej Matki. Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Arghyam Samarpayami. Shri Mataji: Teraz to jest bardzo interesujące,
w języku sanskrytu, kiedy używacie wodę, aby umyć Stopy Bogini, wtedy nazywa się to Padyam. Kiedy dajecie Matce wodę do
picia, to jest Arghyam. Słowo się zmienia, widzicie. Kiedy jest to dla Bogiń lub dla Bogów, wtedy słowo jest inne. Dla innych ludzi
to tylko woda - nazywają to nira, jalam, cokolwiek. Ale dla Bogini jest to padyam. Arghyam. Asanam. Pujari: Udaka też. Shri
Mataji: Hm? Pujari: Udaka. Shri Mataji: Udaka, Udaka też. Polewanie wodą - wodę, którą się polewa nazywa się Udak. W żadnym
innym języku tego nie ma. Pujari: Tak. Shri Mataji: W żadnym języku - z wyjątkiem angielskiego, myślę, że oni wzywają Boga
"Thou" - być może. Pujari: To jest limit. Shri Mataji: Hm? Pujari: To jest limit. Shri Mataji: To jest limit. Nie ma więcej. Dla Boga,
jeśli nazwiemy Go "Ty", powinno być satysfakcjonujące! Tak dobrze. [Pujari kontynuuje mantry] Pujari: Mataji Shri Nirmala Devyai
Namoh Namah Acchamanayam Samarpayami. Shri Mataji: Acchamanayam: cokolwiek użyto, dla… Pujari: popijania. Shri Mataji:
Popijając, widzicie. Acchaman oznacza popijanie. [Popijanie] Matki nazywa się Acchamani. [Pujari recytuje nazwy indyjskich
rzek w sanskrycie] Shri Mataji: Wszystkie te rzeki, które przywodzę do Twoich Stóp, aby umożliwić Ci kąpiel. Pujari: Mataji Shri
Nirmala Devyai Namoh Namah Snamayam Samarpayami. Gavin: Widzicie, jesteśmy blisko źródeł dwóch wielkich rzek tego
kraju. Shri Mataji: Jakich? Gavin: Tamiza i Severn wypływają bardzo blisko stąd. Shri Mataji: Tutaj? To Tamiza i…? Gavin: Severn.
Yogin: Severn nie zaczyna się tutaj. Gavin: Nie, ale jest dopływ po prostu… Tak. Shri Mataji: Czyż tak? Tamiza zaczyna się tutaj?
Yogin: Ale najsłynniejsze ze wszystkich źródeł wypływających z ziemi jest Cheltenham, Matko. Yogini: Spa. Shri Mataji: Spa,
aaa...! Pujari: Teraz ofiarujemy Shri Mataji ghee. Czy powinniśmy wziąć dla Ciebie inne? Shri Mataji: Ghee ma być ofiarowane.
Widzicie, jeśli chcecie tym razem użyć wodę ze Stóp, to zróbcie to, to dobrze, w porządku, zacznijcie. Lepiej to zróbcie, to jest
dobre. Pujari: [recytuje mantry w sanskrycie] Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Ghruta snanam samarpayami.
Shuddhodaka snanam samarpayami. Następnie weźcie mleko. Shri Mataji: Shuddhodaka, teraz trzeba wylać wodę. Pujari:
Czysta - nie tylko - czysta woda. Shri Mataji: Ale Shuddhodaka - jest w porządku, czysta woda. Shuddhodaka - nie oznacza nawet
wody, to woda, która ma być oczyszczona - polana jest Shuddhodaka, a Shuddha oznacza czysty. Pujari: [mantry] Mataji Shri
Nirmala Devyai Namoh Namah Paya snanam samarpayami. Shuddhodaka snanam samarpayami. Następnie oferujemy Shri
Mataji jogurt. Shri Mataji: Za mało gorąca - więcej gorącej wody. Pujari: [mantry] Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah dadhi
snanam samarpayami. Shuddhodaka snanam samarpayami. Następnie miód. Teraz ofiarujemy Shri Mataji miód. [Mantry] Mataji
Shri Nirmala Devyai Namoh Namah madhu snanam samarpayami. Shuddhodaka snanam samarpayami. Shri Mataji: Musi być
więcej mleka. Więcej mleka. W porządku, teraz możecie nalać więcej mleka. To nie jest proporcjonalne. Trzymajmy podgrzane
mleko, to jest lepsze, to nie ma znaczenia. To wszystko powinno odejść, kiedy dodacie cukier. Pujari: Następnie ofiarujemy Shri
Mataji cukier. On został pozyskany z trzciny cukrowej. [Mantry w sanskrycie] Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah sharkara
snanam samarpayami. Shuddhodaka snanam samarpayami. Shri Mataji: Teraz pocierajcie nim [cukrem] Moje Stopy. Byłoby
lepiej. Potem palce, widzisz, wciąż jest go tam całkiem sporo. Czakry są. [Ktoś z boku: "Shiny!"] Pujari: Następnie oferujemy Shri
Mataji trzy pomyślne rzeczy zmieszane z wodą: kamforę, pastę z drzewa sandałowego i perfumy. [Następują mantry
sanskryckie] Shri Mataji: Teraz na stopach. Po prostu je polej. Teraz wlej wodę. Zbyt wiele. Tak, tam. [niewyraźnie...] Pujari: Teraz
mamy zaoferować Shri Mataji sindhur, liście tulsi i kurkumę w proszku. Shri Mataji: Tulsi, liście tulsi, najpierw. W takim razie
wyjmę stopy. Ofiarujcie liście tulsi. Czy macie tutaj tulsi? Bazylia. Dostaniecie ją później. W porządku? Dobrze. [Mantry
sanskryckie na oferowanie tulsi] Teraz wytrzyj moje stopy, wyjmij to i Ja postawię je na ziemi, teraz możesz umieścić… Pujari:
Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah bhupam samarpayami. Shri Mataji: Teraz rozłóż coś tutaj poniżej, połóż tu coś

innego, wysusz to. Tak. Tylko sindhur i to, te rzeczy, które nakładasz na Moje stopy. I musi - musisz włożyć keshar, keshar nie
masz. Powinnam była przywieźć keshar. Spróbujmy szafranu. Pujari: Ponieważ tutaj w tym kraju możemy go zdobyć. Shri Mataji:
Macie sporo szafranu. Pujari: To całkiem proste. Shri Mataji: Bardzo proste. Szafran jest bardzo dobry. Teraz. Pujari:
Powinniśmy zrobić kilka zdjęć. Shri Mataji: Hm? Pujari: Powinniśmy zrobić kilka zdjęć. Shri Mataji: Tak. Przed… nawet Sahaja
yoginami… Pujari: Mataji Shri Nirmala… Shri Mataji: Najpierw włóż suszoną, czy masz suszone? Po prostu akshata, pomieszaj to
w tym, w porządku. Po prostu to, widzisz. Trochę tak. To wszystko. Co jeszcze? Pujari: Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh
Namah Bhupam Samarpayami Deepam darshayami. [kontynuacja mantr] Shri Mataji: Teraz po prostu umieść ten. Zrób tak,
Gavin. Tak. W porządku. Pujari: Teraz do piątej formy Pranayami. Shri Mataji [do Gavina]: Teraz odrobinę kamfory. Rozetrzyj ją.
Teraz ofiarowanie wszystkiego, co mam jeść - coś, co masz… [niewyraźnie] słodycze lub cieciorkę. Cieciorka, cieciorka jest
absolutnie najlepsza, uwielbiam cieciorkę. To jest Naivedhyam, widzicie, tylko... [niewyraźnie]. Tylko bramini jedzą wszystko,
Bogowie nie jedzą niczego. W porządku. Pujari: Om Shri Pranaya swaha. Shri Mataji: Cieciorka. Pujari: Om Shri Apanaya Swaha.
Om Shri Bhyanaya Swaha. Om Shri Uddhanaya swaha. Om Shri Samanaya Swaha. Om Shri Brahmané swaha. Sakshat Shri Adi
Shakti Bhagavati Mataji Shri Mataji: Użyj tej rzeczy. Po prostu użyj tego. Tego. Warren: Powinien użyć tego. Pujari: [mantry]
Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Mantra Pushpam Samarpayami. Namaskaranami [następują mantry]. Teraz możemy
przejść do głównej pujy. Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Abhisheka Snanam Samarpayami. Shri Mataji: Ja wiem.
[Pujari zaczyna recytować mantry] To jest rzeczywiste, kiedy jesteście w posągu. Możecie robić to wszystko tylko wtedy, kiedy
jesteście w posągu. Pujari: [mantry] Pujari: Teraz możemy - sari, Mataji, vastraya. Shri Mataji: Vastra. [Pujari na stronie: "Macie
jakieś sari?"] Sari…[Hindi]. Jakie sari? Co to jest? Nie, nie, nie. Sari nie wchodzi w rachubę. Pujari: Zatem, który vastran? Shri
Mataji: Którą oni otworzyli wewnątrz, teraz - cokolwiek. Nie, teraz - czy możecie użyć jakiś vastran – zróbcie to... [Yogin miękko:
Możemy spróbować] Olympia… Dobrze. Pujari: [recytowanie mantr] Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Vastran
Samarpayami. Aum - Sandał. [Mantry do ofiarowania sandału] Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah chandanam
samarpayami. Potem trochę więcej akshata, Mataji. [Mantry] Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah Akshatam
samarpayami. Teraz. [Więcej mantr] Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah haridram samarpayami. Ofiarujcie sindur
[kumkum]. [Mantry] Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah kumkumam samarpayami. Pujari: [mantra] Mataji Shri Nirmala
Devyai Namoh Namah kajalam samarpayami. [Ofiarowanie kajalu] [Mantra] Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah kantha
sutram samarpayami. [Ofiarowanie sutry na szyję] [Shri Mataji mówi w Hindi] [Mantra] Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah
kankanam samarpayami. [Ofiarowanie bransoletek] [Następuje więcej mantr] [Shri Mataji mówi w hindi] Pujari: Czy mamy robić
Sahastranamę (…) - Lalita Sahastranama? Shri Mataji: [Konwersacja w hindi z pujarim] "Puja… Havan… Havana… Devi
Mahatmya…". Pujari: "Devi Mahatmyam" Nie - kiedy Mahishasura został zabity, to zostało przeczytane. Więc początek tego - a
potem powiedzcie to, byłoby lepiej czytać to po angielsku [Pujari zaczyna czytać w sanskrycie] Gdybyś przeczytał to po
angielsku, byłoby lepiej. Pujari Przeczytaj po angielsku. Shri Mataji: Hm, poza tym cokolwiek jest w języku angielskim, jest
opowieścią. Tak jest lepiej, kiedy oni rozumieją. [Hindi] W porządku, wstań i czytaj. Pujari: To jest wspaniały hymn do Bogini,
kiedy Ona zabiła Mahishasurę, który, jak wszyscy wiemy powraca w Bangalore. "Dla tej Ambiki, która jest godna czczenia przez
wszystkie Bóstwa i mędrców, i która przenika ten świat swoją mocą, i która jest ucieleśnieniem całkowitej mocy wszystkich
niebiańskich zastępów Bóstw, kłaniamy się z oddaniem. Niechaj Ona obdarzy nas pomyślnością. Niechaj Chandika, której
niezrównanej wspaniałości i potęgi, Bhagavan Vishnu, Brahma i Hara nie są w stanie opisać, użyczy swego umysłu dla ochrony
całego świata, i na niszczenia lęku przed złem. O Devi, składamy Ci pokłon. Tej, która sama w sobie jest szczęściem w
siedzibach cnotliwych, i złym losem tych, którzy są okrutni inteligencją w sercach uczonych, wiarą w serca dobrych, i
skromnością w sercach wysoko urodzonych. Obyś obroniła Wszechświat! O Devi, jak możemy opisać Twoją niepojętą formę,
Twoją hojność, niezrównane męstwo, które niszczy asury, Twoje wspaniałe czyny demonstrowane w bitwach wśród wszystkich
niebiańskich zastępów Bogów, asurów i innych? Jesteś źródłem wszystkich trzech światów, chociaż władasz trzema gunami,
nie jesteś znana z posiadania towarzyszących im jakości. Jesteś niepojęta nawet dla Vishnu, Shivy i innych. Jesteś ratunkiem
dla wszystkich. Cały ten świat składa się z nieskończenie małej części Ciebie. Zaprawdę Ty jesteś Najwyższym Pierwotnym
Prakruti. Niezmienioną. Oh Devi, Ty jesteś swaha, z której wypowiedzi całe zgromadzenie Bogów uzyskuje satysfakcję we
wszystkich poświęceniach. Ty jesteś swadha…" Shri Mataji: To samo. Teraz te mantry swaha: Bhuh jest pruthvi, jest zasadą
Ganeshy. Potem mówicie swah. Pujari: Tak. Om Bhuh Bhuvah Swah. Shri Mataji: Swah jest satysfakcją. Bhuvah jest Antarikshą,
całym Wszechświatem. Pujari: Ty jesteś swadha, która dajesz satysfakcję dla [the manes…] Shri Mataji: Swa-dha: swa jest
waszym "Self" [Jaźnią], dha oznacza, że podtrzymaliście siebie swoją Jaźnią. Swadha jest cechą czakry Nabhi. Pujari: "Dlatego
jesteś wychwalana przez ludzi". O Devi, Ty jesteś Bhagavati, Najwyższą Vidya [wiedzą], co jest przyczyną wyzwolenia i wielkiej
niewyobrażalnej pokuty. Jesteś Najwyższą Wiedzą, kultywowaną przez mędrców, którzy pragną wyzwolenia, których zmysły są

dobrze opanowane i którzy oddani są rzeczywistości, i utracili wszelkie skazy. Ty jesteś duszą Shabda-Brahma, Ty jesteś
skarbnicą bardzo czystych…" Shri Mataji: Logos, nazywacie to logos? [racjonalne zasady rządzące wszechświatem] Shabda-Brahma. OM. "Ty jesteś Duszą tego". Pujari: OM. Wszystkie Vedy z tego pochodzą [niejasne]. Shri Mataji: Wszystko
powstaje z tego OM. Shabda-Brahma jest OM, a z tego wszystkiego Brahma - czyli Brahmanda - powstaje z OM. Pujari:
Shabda-Brahma. Shri Mataji: Wszystkie święte pisma. Pujari: "Ty jesteś skarbnicą bardzo czystych hymnów Rik i Yajus i hymnów
Sama, recital tych słów jest piękny z Udgithą. Ty jesteś Bhagavati, ucieleśnieniem trzech Ved. I jesteś pokarmem, dzięki któremu
podtrzymywane jest życie. Ty jesteś Najwyższym Niszczycielem cierpienia wszystkich światów. O Devi, Ty jesteś intelektem,
poprzez który rozumiana jest esencja wszystkich świętych pism. Ty jesteś Durgą, łodzią, która przewozi ludzi przez trudny ocean
ziemskiej egzystencji pozbawioną przywiązań. Ty jesteś Shri, która niezmiennie zajmuje miejsce w sercu Vishnu. Ty naprawdę
jesteś Gauri, która ustabilizowała siebie z Shivą. Delikatnie uśmiechnięta, czysta, przypominająca księżyc w pełni, piękna jak
splendor doskonałego złota była Twoja twarz. A jednak było bardzo dziwne, że Mahishasura, będąc szamotany gniewem, nie
mógł tego znieść. O dziwo, po zobaczeniu Twojej gniewnej twarzy, O Devi, strasznej ze zmarszczonymi brwiami i w odcieniu
czerwieni jak wschodzący księżyc, Mahishasura nie porzucił natychmiast swojego życia! Bo kto może żyć po ujrzeniu
rozwścieczonego Niszczyciela? O Devi, bądź łaskawa. Ty jesteś Najwyższa. Rozwścieczona, natychmiast niszczysz rodziny
[asurów] dla dobra świata. To było wiadome w chwili, gdy rozległe siły Mahishasury zostały pokonane. Ty zawsze jesteś
szczodra dla tych szczęśliwców, z których jesteś bardzo zadowolona, są rzeczywiście obiektem szacunku w kraju, ich są
bogactwa, ich jest chwała, a akty ich prawości nie giną; są oni rzeczywiście błogosławieni i posiadają oddane dzieci, sługi i żony.
Dzięki Twojej łasce, o Devi, błogosławiona osoba robi codziennie wszystkie prawe uczynki z najwyższą starannością, a tym
samym dochodzi do niebios. Czy zatem nie jesteś o Devi, dawczynią nagród we wszystkich trzech światach? Kiedy jesteś
przywołana do umysłu w trudnej sytuacji, usuwasz strach z każdej osoby. Kiedy szczęśliwi przywołują Cię w umyśle, Ty
obdarzasz jeszcze większą pobożnością. Która Bogini oprócz Ciebie, o kładąca kres biedzie, cierpieniom i lękom, ma zawsze
współczujące serce, aby pomóc każdemu? Świat osiąga szczęście przez zabijanie tych wrogów; i chociaż te asury popełniły
dość grzechów, aby trzymać ich długo w piekle, niech dotrą do nieba, spotykając ostatecznie śmierć w bitwie z Tobą. Myśląc tak,
to Ty, o Devi, z pewnością niszczysz naszych wrogów. Czyż nie spopielasz wszystkie asury samym wzrokiem? Ale swoją broń
kierujesz przeciwko nim w taki sposób, aby nawet niegodziwi, oczyszczeni przez pociski, mogli osiągnąć wyższe światy". Shri
Mataji: Tak. Pujari: "Taka jest Twoja najbardziej życzliwa intencja wobec nich". Shri Mataji: To przeczytajcie jeszcze raz. Pujari:
"Czyż nie spopielasz wszystkie asury samym wzrokiem? Ale swoją broń kierujesz przeciwko nim w taki sposób, aby nawet
niegodziwi, oczyszczeni przez pociski, mogli osiągnąć wyższe światy". Shri Mataji: Mogli osiągnąć. Mogli. Pujari: Mogli. "To jest
Twoja najbardziej życzliwa intencja wobec nich." Shri Mataji: Nie obiecane. Pujari: "Jeśli oczy asurów nie zostały oślepione przez
straszliwe błyski mnóstwa światła emitowanego przez Twój miecz lub przez obfity blask Twej włóczni, to dlatego, że oni również
zobaczyli Twoją twarz przypominającą księżyc, rozsyłającą chłodne promienie. O Devi, Twoja natura polega na zapanowaniu
nad postępkami niegodziwych; to jest Twoje niezrównane piękno niepojęte dla innych; Twoja moc niszczy tych, którzy okradli
Bóstwa z ich męstwa, i tak objawiłaś swoje współczucie nawet wobec wrogów. Do czego można porównywać Twoją
waleczność? Gdzie można znaleźć to piękno najbardziej czarujące, a zarazem napawające wrogów strachem. Współczucie w
sercu i nieustępliwość w bitwie są widoczne, o Devi, o obdarzająca łaskami, tylko w Tobie we wszystkich trzech światach!
Poprzez zniszczenie wrogów wszystkie trzy światy zostały ocalone przez Ciebie. Zabijając ich na polu bitwy, prowadziłaś nawet
te zastępy wrogów ku górze i rozproszyłaś nasz strach przed szalonymi wrogami Bóstw. Chwała Tobie. O Devi, chroń nas swoją
włócznią. O Ambika, chroń nas swoim mieczem, chroń nas dźwiękiem Twojego dzwonu i dźwiękiem cięciwy Twojego łuku. O
Chandika, strzeż nas na wschodzie, na zachodzie, na północy i na południu ruchem Twojej włóczni, o Ishwari! Chroń nas i ziemię
tymi uroczymi formami Ciebie, poruszającymi się w trzech światach, jak również Twoimi strasznymi formami. O Ambika, chroń
nas z każdej strony swoim mieczem, włócznią i maczugą, i każdą inną bronią, której dotknęła twoja miękka dłoń. Amen. Pujari i
yogini: Sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah. Shri Mataji: Bardzo dobrze. W porządku. Po
prostu jest za dużo wibracji. [Hindi] Havan? Hm? Pujari: ...Aarti... Shri Mataji: Aarti. [rozmowa z pujari w Hindi] Pujari:
Zaśpiewajmy teraz Aarti do Shri Mataji. Shri Mataji: Nie grajcie na tych… których używaliście wczoraj? Na którym dzwonie grałeś
wczoraj? Na którym wczoraj grano? Warren: Którego użyłeś wczoraj? To był zły dźwięk. Yogin: Te małe mosiężne. Shri Mataji:
Te? Wiesz, coś jeszcze tam było. Yogin: Ktoś miał inne… Shri Mataji: Hm? Co to jest? Te, których użyłeś wczoraj? Są w porządku.
Wczoraj było coś jeszcze. Yogin: Są metalowe Matko, nie są mosiężne. Shri Mataji: Niech zobaczę. Skąd one są? Ach, to dobrze.
Czy te są z Indii? Gavin: Tak, prezent z Indii. Myślę, że zostały podarowane Sahaja yoginom w Bombaju. Shri Mataji: Kto
podarował? Gavin: Ktoś w Indiach, nie wiem… Shri Mataji: Nie, nie są właściwe, nie są w porządku. Tamte są w porządku, tamte
są w porządku. Na tych nie powinniście grać. Tylko na tamtych. Do tego masz jeden bardzo duży, który pasuje do kompletu,

ponieważ ruch - następnym razem zaprezentują się wam z tamtym dużym dzwonkiem i antah gharial [o bardzo niskim dźwięku].
Takie wibracje, mówię wam. [Yogini śpiewają Aarti] Yogin: Sarva Devi Deva Maha Moksha Pradayini Mataji Shri Nirmala Devi ki!
Yogini: Jai! Om twameva Sakshat Shri Mahalakshmi Mahasaraswati, Mahakali Trigunatmika Kundalini Sakshat Shri Adi Shakti
Sakshat Shri Bhagavati Sakshat Shri Mataji, Shri Nirmala Devyai Namoh Namah. Om twameva Sakshat Shri Kalki Sakshat Shri
Adi Shakti Sakshat, Shri Bhagavati Sakshat Shri Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah. Om twameva Sakshat Shri Kalki
Sakshat Shri Sahasrara Swamini Moksha Pradayini Mataji Shri Nirmala Devyai Namoh Namah. Shri Nirmala Devyai Namoh
Namah. Shri Nirmala Devyai Namoh Namah. Shri Nirmala Devyai Namoh Namah. Pujari: Bolo Shri Parameshwari Mata Shri
Mataji Shri Nirmala Devi ki! Yogini: Jai! Yogin: Bolo Shri Mahadevi Mataji Shri Nirmala Devi ki! Yogini: Jai! Yogin 2: Nirmala Shakti
Mataji Shri Nirmala Devi ki! Yogini: Jai! Shri Mataji: Dzisiaj błogosławię was, szczególnie że spotkacie wszystkich Moich bhaktas
[wyznawców], a Sahaja Yoga będzie rosła bardzo szybko na całym świecie. Błogosławię również was, aby ci ludzie, którzy będą
próbowali was zaatakować, stali się Sahaja yoginami. Najwyższe ze wszystkich, błogosławię was mocą oczyszczania siebie i
oczyszczania innych waszą miłością, waszym oddaniem i waszym poświęceniem. Niech Adi Shakti was błogosławi. Yogin: Jai
Mataji! Gavin: Mataji Nirmala Devi ki! Yogini: Jai! Shri Mataji: Niech was Bóg błogosławi. Gavin: Matko jakiekolwiek błędy
popełniliśmy... Shri Mataji: Ile mamy czasu na lunch? O której mieliśmy lunch? Yogin: Wczoraj był za kwadrans pierwsza, Matko.
Shri Mataji: Czy przygotują go o pierwszej, jeśli im powiesz? Więc możemy skończyć? Yogin: Normalnie to jest o pierwszej. O
pierwszej. Shri Mataji: Zobaczymy? Proszę, poproście ich, żeby trzymali się pierwszej. W porządku. Albo pierwsza piętnaście,
Pierwsza piętnaście będzie lepsza. Albo pierwsza. W porządku Yogin: Matko, on powiedział kwadrans przed pierwszą… Shri
Mataji: Hm? Yogin: …przed pują. Shri Mataji: Co to jest? Yogin: Zarządca powiedział mi, że lunch będzie za piętnaście pierwsza.
Warren: Za piętnaście pierwsza. Zarządca powiedział mu "za piętnaście pierwsza", zanim zaczęła się puja. Shri Mataji: Po prostu
poproście go… Warren: Moglibyśmy zmienić. Yogin: Zmieńmy to, po prostu zmień to na pierwszą. Yogin: Pierwsza, tak. Shri
Mataji: Mówisz, że Ja poszłam i powiedziałam im, ponieważ zawsze jest o pierwszej, więc lepiej się tego trzymać. Chodźmy na
dół. Nie powinno być żadnych obiekcji, aby zjeść wcześniej. Yogin: Nie, nie, nie. Shri Mataji: [Hindi] Czy jest już przygotowane?
Yogin: Nie. Na havan? [niesłyszalne] Wiesz, właściwie nie - w Indiach nie dostaniecie [niewyraźnie]. Co to jest? To raczej
szczególne. Yogin: Myślę, że to stop metalu. Shri Mataji: Hm? Yogin: Myślę, że to stop metali… stop metali - mieszanina metali.
Shri Mataji: Ach, metal… [niewyraźne, zdanie kończy się na "maryada" lub "maryadas"]
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Znaczenie Poświęcenia i Oddania, 06.08.1982, Nirmala Palace, Nightingale Lane Aszram, Londyn (UK)
Któregoś dnia mówiłam wam o wadze poświęcenia w Sahaja Yodze oraz oddaniu, które każdy powinien mieć. W rzeczywistości,
kiedy jesteśmy blisko góry nie możemy zobaczyć wiele z niej, i dlatego nie uświadamiamy sobie rozmiaru jaki jest tak blisko nas,
ogromu, który jest przed nami. Jest to jedna z iluzji, działająca na ludzi, którzy nie rozumieją mentalnie; po co są, gdzie oni są, co
znaleźli, co to jest Samorealizacja, jaka jest jej wielkość, jak daleko muszą zajść, dlaczego są wybrani, co jest ich celem życia, do
jakiego stopnia urośli, jak wiele mogą zrozumieć. Wszystkie te rzeczy są poza ich zasięgiem, i człowiek jest oszołomiony, nie wie
co się z nim stało, gdy faktycznie dostał Realizację.
Dlatego, zrozumienie tego jest możliwe tylko, jeśli umiecie pojąć, jak się poświęcić, jak się oddać. Jeśli chcecie przeanalizować
wszystko na podstawie swojej racjonalności, jesteście zbyt oszołomieni. To poza wami, to fantastyczne, to zbyt wiele. To
naprawdę nie dla was. Teraz pomyślcie o tym - macie Realizację, możecie w to uwierzyć? Że możecie, w czasie swojego życia gdyby ktoś powiedział wam to, to nigdy byście nie uwierzyli, w jaki sposób mogliście uzyskać Realizację na tej Ziemi?
Oczywiście szukaliście, bo ludzie mówili, że trzeba szukać, również czuliście, że musicie szukać, ale nigdy nie myśleliście, że to
się ziści w ten sposób, że dostaniecie swoją Realizację.
Następnie po otrzymaniu Realizacji, nie mogliście czuć, co to było. Jak gdyby wpadliście do oceanu i nie wiecie, jaki jest rozmiar
tego oceanu. Jak daleko w niego weszliście? Co to jest? Gdzie jesteśmy? Jaki jest nasz cel? Aby dodać do całego bałaganu,
stajemy się bez myśli. Tak więc nie możemy nawet dowiedzieć się racjonalnie, co to jest.
Więc ogrom tego doświadczenia, chwała przyjścia waszej Matki lub cenny dar waszej Samorealizacji, nic nie może być
realizowane poprzez zrozumienie. Starajcie się pomyśleć - co macie? Czy można to zmierzyć waszym rozumem? Czy możecie
pojąć, co się stało? Nie, nie możecie. Ponieważ racjonalność nie może dać wymiaru, w którym się znaleźliście. Racjonalność jest
faktycznie rozbita. Nie pozostało już nic z racjonalności nawet w celu komunikowania o tym, co poszukiwaliście i gdzie
wylądowaliście.
Więc jedyną metodą jaką teraz macie, czy jedynym sposobem jaki wam pozostał, dla kropli, która stała się oceanem, jest
większe rozpuszczenie się w oceanie, tak, że poczujecie się wreszcie oceanem. A komunikacja z innymi kroplami jest w taki
sposób, że znacie całość poprzez wszystkie krople.
Więc najpierw jest całkowite oddanie. To bardzo ważne. W tym wcieleniu tylko, to jest tak bardzo ważne, ponieważ otrzymaliście
Realizację. Jeśli nie macie Realizacji, w porządku. Szemrzące dusze, wszystko w porządku. Ludzie, na wpół-upieczeni, wszystko
w porządku. Trochę niewłaściwie zachowujący się, wszystko w porządku. To może być wybaczone, tamto może być wybaczone,
wszystko jest wybaczone. Spojrzeć na to, wszyscy myślą, że "Matka przebacza nam”. To nie o to chodzi. Jestem wyrozumiała,
bo taką mam naturę. Ale nie bierzcie tego za pewnik. Ranicie siebie przyjmując to przebaczenie. Jeśli cały czas myślicie: "O
Matko, Ty jesteś tak wyrozumiała, proszę wybacz mi”. Macie już odpuszczone, tak to jest. Jak tylko zawołacie "Matko", macie
odpuszczone. Ale jaka jest z tego korzyść? Nie ma z tego żadnej korzyści. Jesteście przegrani. I jeśli ten punkt przynajmniej
racjonalnie zrozumiecie, to będziecie rozumieć, co to jest poświęcenie.
Tak więc w poświęceniu Sahaja Yodze, trzeba zdawać sobie sprawę, że rzeczy, które są w Sahaja Yodze, które widzieliście w
Sahaja Yodze, są poza waszym umysłem – to po pierwsze. Na pewno są one poza ludzkim pojęciem. Więc na poziomie ludzkim
nie dyskutujcie o tym, ani o nich nie mówcie. Ale na poziomie kolektywnym możecie rozmawiać. A gdy dojdziecie do poziomu
kolektywnego, to wtedy zrozumiecie, że ten związek ze Mną jest jeszcze bardziej i lepiej ustabilizowany, jeśli ustabilizujecie
relacje z innymi ludźmi, w bardzo kolektywny i jednorodny sposób.
Jak już mówiłam, kropla staje się oceanem, i kropla musi stać się oceanem przez rozpuszczenie wszystkich jego kropelek z

innymi kroplami. A wszystkie krople opadające kropelkami stają się ostatecznie oceanem. Więc zobaczymy, że poświęcenie jest
dwukrotne: jedno jest sobie nawzajem, a drugie jest waszej Matce.
W Sahaja Yodze, cokolwiek widzę, wy nie możecie zobaczyć. To jest udowodnione czyż nie, ludzie? Czy chcecie więcej
dowodów? Teraz jest udowodnione, że Matka widzi znacznie poza nami, i to, co Ona widzi, dzieje się. Więc każdy, kto próbuje
sztuczek z Matką, w rzeczywistości robi sztuczki ze sobą. Wszelkie sztuczki ze Mną lub uważanie, że "Matka jest bardzo
wyrozumiała, więc będzie nam wybaczać”, są naprawdę torturowaniem siebie - to jest szkodliwe dla was. Tam jest wielu ludzi,
którzy powiedzą: "To mój lewy Swadishthan”. Niektórzy powiedzą: "Byłem opętany, tam był buc”. Ktoś będzie winić coś innego.
Cokolwiek obwiniacie, w rzeczywistości, kto pyta was o wyjaśnienie? To tylko pytanie zadawane sobie. Nie stawiacie czoła
sobie. Tak więc oddanie Mnie oznacza w rzeczywistości zmierzanie się ze sobą.
Przede wszystkim zmierz się ze sobą i przekonaj się, co robisz. Jesteś swoim własnym wrogiem. Nikt nie jest twoim wrogiem.
Twoja Matka nie jest nim, na pewno. Ona nie jest twoim wrogiem w żadnym wypadku. I buce nie są twoimi wrogami, jeśli nie
pozwolicie im, aby tam były. Ani zła osoba nie jest twoim wrogiem, bo nie może być skuteczna, jeśli jesteście duchowo
wyposażeni. Więc jesteście swoim własnym wrogiem, zdecydowanie. Jedynym sposobem, aby pozbyć się tego waszego wroga,
jest poświęcenie.
Przypuśćmy, że powiecie: "Mam wiarę w Matkę lub w Boga”. Więc chwytacie się czegoś, czyż nie? I odrzucacie coś. Ale ten
chwyt musi być bardzo silny. Racjonalnie, jeśli w tym czasie, gdy toniecie, czy będziecie się zastanawiać: "Czy powinienem
chwycić rękę tej osoby ratującej, czy to jest poprawne, czy nie?" Nie będziecie, po prostu - wasz uchwyt będzie bardzo silny. On
będzie ekstremalnie silny i będziecie chwytać ją z całej siły, z pełną wiarą “tak czy inaczej, ratuj mnie!" I ten rodzaj uczucia
powinien być wewnątrz nas, że “jestem osobą, która tonie, ze swojego powodu, a jeśli mam być uratowany, muszę być
absolutnie, całkowicie zanurzony w Sahaja Yodze. Absolutnie muszę stać się jednym z nią, wtedy tylko mogę być ocalony”.
Ponieważ na tym poziomie, gdzie jesteście Zrealizowanymi Duszami na wyższym poziomie, teraz następnym skokiem, jak już
wam mówiłam, jest oddanie. Wszystko inne musi być wtórne, w tych okolicznościach. Jeśli jest to podstawowe i wasza uwaga
jest nadal na tym, to nie możecie mieć tego drugiego skoku. Pierwszy skok został już zrobiony, macie swoją Realizację. Ale od
pierwszego skoku do drugiego skoku - już ciężko pracowaliście, musicie dojść do drugiego skoku - w drugim skoku musicie się z
tym zmierzyć. Nie powinniście czuć obrzydzenia do siebie, ani przygnębienia z powodu siebie, albo czegokolwiek. Ale traktować
siebie jako odrębny podmiot.
A poświęcenie jest rzeczywiście zwracaniem się do siebie i patrzeniem do przodu w kierunku boskiej osobowości w was. Gdy
jest boska osobowość w was, to nie ma problemu z oddaniem. Musicie po prostu stać się jednością z nią, zaczniecie cieszyć się
tym.
Ale ta racjonalność jest najgorsza, płata wam figle, odciąga od zrozumienia, że jakiekolwiek życie prowadziliście do tej pory, ono
było bardzo materialnym, przyziemnym życiem. Wyszliście z niego, wyrośliście z niego, musicie wyjść. Teraz, aby zakwitnąć, aby
stać się pachnącym, trzeba porzucić racjonalność. To jest obowiązujące [niesłyszalne]. Starajcie się unikać racjonalności,
starajcie się unikać argumentów, starajcie się unikać podawania przyczyny, a… nawet teraz znajduję czasami Sahaja yoginów
wyjaśniających psychologię: "Ona może nie mieć poczucia bezpieczeństwa, Matko”. To jest zwykle gdzieś przeczytane w
książce, “to z powodu braku poczucia bezpieczeństwa ktoś to robi”. Właściwie teraz widzieliśmy w Sahaja Yodze, że większość
tzw. osób z brakiem poczucia bezpieczeństwa, są najbardziej agresywnymi osobami. Oni robią sztuczki z innymi, niszczą im
życie i cieszą się tym. Są największymi sadystami jacy kiedykolwiek się urodzili. Widzieliśmy tych ludzi. I to jak pogrywają z
sobą. Teraz, gdy wiecie, że nie jesteście po to, aby płatać figle samemu sobie… dlaczego chcecie płatać figle sobie? Musicie być
sobą samym, to wszystko. Nie powinniśmy być swoimi własnymi wrogami. Czyż nie?
Więc kiedy zaczniecie zmierzać się ze sobą, polubicie siebie. Nie będziecie czuć obrzydzenia. Bo to własne ”ja”, o którym mówię
- jest wspaniałe, jest piękne, jest bez skazy, jest absolutnie odwiązane. Ale przede wszystkim, wasza uwaga musi to
zaakceptować, że “to odwiązanie jest moim życiem, jestem inną osobowością, odwiązanie jest moim pokarmem”. Odwiążcie
siebie.

Pewien pan przyszedł do Mnie do domu. Miałam bardzo piękną lampę i mu się spodobała. Powiedziałam: "Weź ją”. Był tak
zaskoczony, widzicie. Jego żona zatelefonowała do Mnie: "Jak to może być? Jak mogłaś oddać taką ładną lampę?
Powiedziałam: "Co z tego? Czy wezmę ją ze sobą, kiedy umrę? Czy pójdzie ze mną?" Wystarczy spojrzeć racjonalnie. Jeśli on ją
polubił, lepiej niech ją ma. Mam tak wiele lamp w domu, jeśli on weźmie jedną, jakie to ma znaczenie? Ona powiedziała: "Ale
widzisz, zapytałam męża: ‘Czy dałbyś Jej taką lampę, gdybyś ją miał?’" On powiedział: "Nie, ja nie. Naprawdę ... nie mógłbym".
Był bardzo szczery. On powiedział: "Ja nie”. Ale nadal nie mogę zrozumieć, dlaczego nie? Więc wiecie, do ostatniego końca
trzymamy się czegoś bardzo małego.
To… nawet jeśli coś małego trzyma sari, wiecie o tym, że może trzymać całe sari. Nawet coś małego przywiązanego do tego sari,
może wstrzymać sari. Całość możecie trzymać jednym małym kołkiem. Wszystkie te małe kołki, które tam są - zawieszone mają być odrzucone, jeśli macie iść dalej do przodu, dalej. Spójrzcie na siebie. "Och to pan Ego? W porządku, teraz oddal się;
pozwól mi zobaczyć, jak się cofasz?" Aby zobaczyć wszystkie te rzeczy, patrzcie jak na grę, w której powinniście zobaczyć
siebie. A potem pogrywajcie ze swoim ego i super ego. Faktycznie, one pogrywają z wami. Gdy jesteście mistrzem, pogrywacie z
nimi.
Tak wiele razy widziałam, że kiedy powiedziałam tak wiele rzeczy, to ponownie, po pewnym czasie ludzie zaczynają o tym
mówić. Potem w ciągu jednego lub dwóch miesięcy, to staje się dowodem naukowym lub coś w tym stylu. Widzieliście to, wiele
razy to się stało. Teraz, gdy coś mówię, jestem tego pewna. To, co mówię, nie jest niczym innym jak prawdą. Wiem, że mówię
tylko prawdę. Ale nie idę do środka, aby dowiedzieć się, czy to jest prawda, czy nie. Nie czytam książki, aby dowiedzieć się. Nie
pytam was.
Wierzę w siebie, mam pełną wiarę w siebie. Cokolwiek powiem, jest prawdą, wiem jasno, że to, co mówię, staje się prawdą. Ale
to nie wasz przypadek. To nie wasz przypadek, że wszystko, co mówicie, jest prawdą. Więc najpierw musicie ustalić ten stan, że
“cokolwiek ja powiem będzie prawdą”.
Teraz, jak to robicie? Język powinien być taki, że cokolwiek powiecie, powinno być prawdą. Ostatecznie to stanie się prawdą. I
dlatego powinno być poświęcenie. Jakie poświęcenie? Dlaczego miałabym kłamać? Nie ma potrzeby, aby kłamać. Nawet
gdybym kłamała, to stałoby się prawdą, w Moim przypadku - tzw. kłamstwa. Nigdy nie ma kłamstw. Jeśli mówię do kogoś: "On
jest złym człowiekiem", widocznie dla ciebie: "O Matko, on jest takim dobrym człowiekiem!” Jak można powiedzieć coś takiego o
nim?
Mieliśmy jednego takiego Pana Michaela. "Och, on jest taką, kochającą osobą, Matko”. Ktoś powiedział: "Matko, jesteś o niego
zazdrosna?" Wiecie, do tego stopnia. Ale kiedy pokazał swoje prawdziwe zęby, widzicie, to wtedy ludzie [zrozumieli]. Tak więc,
aby rozwinąć ten rodzaj zrozumienia prawdy, przede wszystkim należy bezwzględnie skupić się samemu na prawdzie. A prawda
jest taka, że jesteście narzędziem Boga, że macie Realizację, że macie specjalną świadomość, której ludzie nie mają. Stawiajcie
na to. I głoście ją. Nie bójcie się tego. Macie Realizację, nie ma wątpliwości. Powinniście to czuć. Powiedzcie to: "Mam
Realizację. Nic nie robiąc, wiem, że jestem Duszą Zrealizowaną”. Utrwalcie to.
W tym wyrażeniu prawdy, trzeba być jak światło. Światło ukazuje się. Nie tylko ukazuje się, ale dowodzi innym, że świeci. To
dowodzi innym, że “jestem światłem", że "idziecie w moim świetle, a jeśli nie spróbujecie tego zrobić, mogę was spalić”. Więc oni
mają to, co nazywacie tejasvita. Tejas - ostrość światła. Ta tejasvita jest tam, ta ostrość światła. To jest dowód waszej prawdy.
Nie boicie się premiera, ministra lub króla, czy kogokolwiek. Ale “to jest fakt. To jest ta rzecz. Wiem, że jestem Duszą
Zrealizowaną, jestem prawdą”. Jeśli mówicie: "Jestem prawdą”, cokolwiek powiecie, będzie prawdą, nie ma wątpliwości.
Cokolwiek zrobicie, będzie prawdą. Ale mówcie: “Jestem prawdą”.
Ale po to jest potrzebne prawdziwe oczyszczenie, zmierzenie się ze sobą w pełni, w poświęceniu. Oznacza to, że trzymacie się
swojej Matki, trzymacie się Sahaja Yogi, trzymacie się tej prawdy, którą już odkryliście. I tu zmierzacie się z innymi. Bez tego nie
możecie tego zrobić, jest to wasze źródło. Stoicie w prawdzie. I to jest taka moc, taka siła. Wszyscy z nich, jeśli zobaczycie -

Chrystus miał taką moc, Mahomet miał tę moc – wszyscy ci wielcy ludzie mieli tę moc do powiedzenia tej prawdy, z pełną
odwagą, z takim zapewnieniem, że ludzie to zaakceptują. I mogliby nawet za to cierpieć i nie mieliby nic przeciwko temu. Ale to,
co jest prawdą musi być powiedziane.
To jest pierwszy punkt tego, co powinniście wiedzieć o poświęceniu, któremu powinniście się poświęcić w pełni, że nie boicie się
nikogo. Nie martwicie się o swoje straty. Niektórzy ludzie potracili głowy, również całkowicie ścięto im głowy. Ludzie byli
torturowani. Niektórym osobom… zabrano wszystkie ich pieniądze, byli torturowani w każdy sposób, ale uważali, że to była
prawda, bronili jej. Niektórzy z nich byli głupimi głupcami, bronili czegoś, co nie było prawdą. Oni to robili. Ale teraz wiecie, że
stoicie w prawdzie, i że powinniście być w stanie poświęcić wszystko, ponieść tak zwane ofiary, ponieważ nie poświęcacie
prawdy. To, co poświęcacie jest nieprawdą.
Do tego potrzebna jest ludziom siła i odwaga, a nie na wpół upieczone osoby. Widzicie, od rana do wieczora prosząc o
przebaczenie Matki. Co to jest? Co tu jest do proszenia o przebaczenie, bo Ja przebaczam wam w każdej chwili. Ale co wy
robicie sobie? Jakiego rodzaju osobą jesteście? Pomyślcie o tym, że musicie bronić prawdy. Dlatego musicie być silnymi,
odważnymi osobami z tą ostrością, z tą tejasvita w was, światłem latarni, drogowskazem. Ale jednocześnie musicie być pełni
poświęcenia. Zakładając, że nie ma oleju w niej, to wszystko zgaśnie. Musi być olej. Zgaśnie. Więc częścią poświęcenia jest olej
w was, jest przywiązanie, pełne przywiązanie do waszego źródła. To jest poświęcenie. Ale to poświęcenie nie powinno dawać
jakiś innych pomysłów, oprócz światła, które świeci, które koryguje innych, prowadzi ścieżką innych ludzi. Jeśli tak nie jest, to
źródło, którego dotykacie nie przychodzi do was w pełni i wasze światło nie pali się prawidłowo.
Więc gdy zmierzacie do poświęcenia, nie musicie myśleć, że to jest jakieś podporządkowanie, tak zwane podporządkowanie, że
stajecie się jak warzywo. To jest pomysł jaki mają ludzie, że stajecie się jak warzywo. Ale stajecie się dynamiczni. Możecie stać
się prawdziwą mocą; nie zniszczenia, ale budowania. Mam na myśli, że na zniszczenie nie trzeba dużo mocy. Tylko do
budowania trzeba mocy. Do zniszczenia, ile trzeba? Bardzo mało. Możecie zniszczyć całą rzecz w krótkim czasie. Ale
budowanie naprawdę wymaga wielkiej mocy. A ta moc - trwała moc, płynąca moc - musi tam być. Do tego potrzebne jest
oddanie. Trzymając się waszego źródła zasilania, trzeba trwać mocno, odważnie, bez strachu. Taka jest prawda. To prawda,
którą musicie osiągnąć. To bardzo ważne.
Ale to tylko jedna strona medalu. To nie jest wystarczające. Po prostu prawda, to aspekt jednej strony. Ale z drugiej strony jest
to, że gdy to źródło przychodzi do was, możecie stać się współczuciem. Prawda i współczucie są jednym. Nie uwierzycie, ale tak
jest. Jak knot i olej łączą się w formie światła. To spalanie oleju daje światło. W ten sam sposób współczucie daje wam prawdę.
Nie ma żadnej różnicy. Tylko stan jest inny, że nie możecie zobaczyć światła, które jest olejem i oleju, który się pali.
Więc współczucie jest tym, które jest źródłem, jak i wasze zasoby. Więc od źródła miłosierdzia, macie swoje współczucie.
Widzicie, widziałam osoby, które chcą współczucia ode Mnie, chcą, abym ich kochała. Ale zastanówcie się – czy oni kochają
innych? Znam ludzi, powiedzmy, jedna osoba mówi przykre rzeczy drugiej, i przychodzi do Mnie i prosi: "Matko, wybacz mi, to"
albo robi coś przykrego tylko dla kaprysu umysłu. "Matko, wybacz mi”. Ale jeśli prosicie, to chciałabym wiedzieć “czy macie
współczucie dla innej osoby?” Nawet po otrzymaniu przebaczenia ode Mnie - tego źródła przebaczenia, źródła współczucia - czy
daliście współczucie innym? Byliście współczujący dla innych? Widzicie, to nie powinno być jednostronne. Jeśli przyjmujecie
korzyści z Mojego miłosierdzia, to nie powinno być jednostronne, że używacie go dla własnej korzyści i zapominacie o nim.
Wtedy nigdy nie będziecie rosnąć. Nigdy nie będziecie rosnąć.
Jeśli macie urosnąć, to musicie zgromadzić to współczucie w sobie. Jakiekolwiek współczucie wam dałam, miłość jaką wam
dałam, musicie zgromadzić to wewnątrz siebie. I oddajcie to z powrotem innym. W przeciwnym razie będziecie skończeni,
nigdzie nie będziecie. Jest to wzrost, który jest podtrzymywany tylko - nie tylko przez ssanie z jednej strony, ale dawanie innym.
W przeciwnym razie będziecie w stagnacji. Musi być odpływ.
Ale jest to bardzo trudna rzecz, bo ludzie są bardzo dobrzy w braniu współczucia od Matki. Albo nawet jeśli są współczujący,
będą przeważnie współczujący dla ludzi, którzy są powiedzmy, w Wietnamie, nie w ashramie. Oni bardziej martwią się o
Wietnamczyków, wiecie, “Matko, jesteśmy zaniepokojeni Wietnamczykami, zbieramy pieniądze dla nich, staramy się wysłać

pieniądze do Wietnamu”. A tu wśród mieszkańców ashramu - walki. To nie jest współczucie w żadnym wypadku. Sahaja yogini
między sobą to inna rasa i są po to, aby się wzajemnie wspierać przez cały czas i opiekować się wzajem. Kiedy spotykam Sahaja
yoginów krytykujących innych Sahaja yoginów, jestem zdumiona. Jestem naprawdę zaskoczona, ponieważ jesteście częścią
tego samego. Jak możecie krytykować? Jedno oko krytykujące inną osobę, po prostu nie mogę zrozumieć. Ja mogę krytykować,
wszystko w porządku, ale dlaczego wy? Dlaczego musicie krytykować siebie nawzajem?
Jedyne, co musicie zrobić, to kochać siebie. Chrystus powiedział to trzy razy, ja musiałam mówić to już sto osiem razy, że
musicie kochać siebie nawzajem, że jest to jedyny sposób, w jaki wyrażamy współczucie. Jeśli dałam wam kiedykolwiek
jakąkolwiek miłość, to musicie mieć cierpliwość dla innych, miłość do innych. Czasami próbuję nakłonić ludzi i widzę, że ludzie
natychmiast wychodzą z jakąś krytyką innych, czy coś takiego.
Teraz podstawową rzeczą jest to nasze współczucie, jeśli to płynie, to tylko wtedy możemy uzyskać współczucie od Matki. Nie
ma już więcej miejsca [na to], zrobiłam zbyt wiele dla współczucia, i uważam, że teraz, dopóki nie popłynie to od was, jak mam
dać wam współczucie? Mam na myśli, że nie pozostało więcej miejsca. Więc lepiej rozdawać je, stańcie się trochę próżni, wtedy
mogę dać wam więcej współczucia. Jest to prosta sprawa. W tym względzie, należy zrozumieć, że źródło nie może popłynąć
dopóki nie rozszerzy się jego przepływ. Podobnie jak rzeka Tamiza. Poszliśmy zobaczyć Tamizę, miejsce, od którego się
zaczyna. Jest to mały, mały strumień z siedmiu strumieni - malutki, bardzo mały - można powiedzieć, strużka. I stało się rzeką
Tamizą. Zakładając, że nie rozszerzy się, to się zatrzyma na samym początku. Nie może wyjść, nie może płynąć. Nie dlatego, że
jest złe lub zdenerwowane lub coś podobnego, ale tylko z charakteru jego przepływu nie może płynąć, co robić?
Więc tak jest, jak jest - że trzeba dawać współczucie innym. Nie powinno to być formalne współczucie, albo sztuczne, ale
powinno być naturalne, bardzo naturalne, spontaniczne uczucie od wewnątrz. To nie jest wyraz waszego ego, superego lub
zbytniego sentymentalizmu, ale jest to rodzaj zrozumienia, że on jest Sahaja yoginem, jesteście Sahaja yoginami, jesteście
braćmi. Nie tak jak bracia, ale inny typ braci, którzy są duchowymi braćmi. Jesteście ludźmi duchowymi.
Więc to współczucie musi tam być, i dopóki nie rozwiniecie takiego współczucia, ojcowskich i matczynych uczuć do innych –
mam na myśli, że jestem Matką osoby, która ma około sto osiem lat. Musicie być naprawdę matką innych i mieć to uczucie
współczucia i miłości dla innych. Nie powinniście myśleć o własnej wygodzie, nie powinniście myśleć o własnych korzyściach,
ale musicie myśleć o komforcie innych. Musicie myśleć, co możecie zrobić, aby inni mieli wygodnie a dopiero potem zadbać o
własna wygodę. Więc kiedy ten przepływ współczucia się zaczyna, widzicie, poświęcenie jest kompletne, bo "co dostaliśmy od
Ciebie, Matko, dajemy to innym”. To jest poświęcenie.
Więc przepływ poświęcenia nie jest jednostronny. Jest dwustronny. Trzymacie się czegoś, jesteście połączeni z czymś, aby
wydobyć coś z tego i dajecie to innym. I ostatecznie, to osiąga kolektywny byt, oznacza to, że osiąga źródło. To właśnie w tym
świetle musimy zrozumieć.
Wyłączność lub “powinniśmy się teraz ożenić, powinniśmy mieć osobne miejsce, powinniśmy żyć oddzielnie" - to wszystko w
porządku, trzeba mieć trochę prywatności jako małżonkowie, Ja tego nie mówię. Ale jeśli chodzi o współczucie, to jako
małżonkowie musicie być o wiele bardziej współczujący. Ale wy będziecie martwić się tylko o własne dzieci, o swoją własną
wygodę, o swojego męża, o własną żonę. W Sahaja Yodze, nie ma miejsca dla takich ludzi. To wszystko jest kolektywne. Gdy
przynosicie słodycze dla własnego dziecka, przynieście dla innych dzieci w ashramie. Jesteście jedną rodziną i cała rodzina
musi płynąć na tych samych falach. Mówiłam wam przedtem, że nie możemy mieć osobnego wyżywienia, oddzielnego tego i
oddzielnego tamtego. W ten sam sposób, nie możemy mieć osobnych standardów życia dla różnych ludzi.
Wszyscy musimy się cieszyć, cokolwiek cieszy nas wszystkich. To powinno być tak. I to powinno zostać osiągnięte na poziomie
materialnym. Na poziomie emocjonalnym, każde małżeństwo, które jest absurdalne i sprawia, że każdy jest niezadowolony, jest
bezużyteczne. Ale małżeństwa są po to, aby wszyscy byli zadowoleni. Więc zanim zdecydujecie się pobrać, pomyślcie, że to nie
są gierki. Gierki w Sahaja Yodze są bardzo, bardzo niebezpieczne. Nie róbcie gierek ze swoich małżeństw, nie starajcie się
wciągać kogoś innego, myśląc, że Matka wam wszystko wybaczy. Wybaczę. Ale wasz wzrost jest trudny. Więc nie próbujcie
robić sztuczek ze wszystkiego, co robiliście wcześniej, ale zmieńcie się całkowicie, przekształćcie się całkowicie.

Teraz możecie zmienić swoje nastawienie do życia. Możecie, ponieważ jest ono już zmienione. Jeśli staracie się być inną osobą,
nie możecie. Teraz musicie stać się kwiatem, teraz nie możecie stać się nagle liściem. Teraz jesteście kwiatem i musicie żyć jak
kwiat. I to trzeba pamiętać, że współczucie jest takim odpływem, jest taką naturalną rzeczą dla Sahaja yogina. To nie jest
naturalne dla kogoś innego. Inni ludzie, którzy mówią o współczuciu, albo o tym i o tamtym, w rzeczywistości nie są w ogóle
współczujący. Oni robią to dla pieniędzy; robią dla pozycji, robią dla zaspokojenia ego. Ale wy macie współczucie, bo musicie je
mieć, doskonale. Ono płynie, współczucie, ponieważ ma płynąć. I jesteście współczujący z powodu współczucia. Nie ma innego
celu. Tylko to da wam coś, co jest charakterem trwałym, o charakterze stali.
Widziałam ludzi - tak jak mówiłam rano - którzy weszli do organizacji, stworzyli z niej piękną organizację, a po opuszczeniu jej,
organizacja jest skończona, ponieważ nie dają nic istotnego tej organizacji. A to, co ma być dane to duże serce współczucia.
Jeśli nie dacie tego, gdy odejdziecie od tego, reszta z nich z powrotem staje się jałowa. To nie jest wzrost. Podobnie, jak w
przypadku doprowadzenia wody i uprawiania roślin, podajecie wodę do tego obszaru i wtedy on staje się bardzo piękny i można
powiedzieć, że jest to bardzo bujny wzrost. Ale jak tylko to źródło wody jest usunięte, staje się ponownie wyschnięty.
Ale Sahaja Yoga jest inna. W Sahaja Yodze nie tylko rośniecie jak rośliny, ale również jak źródło roślin. Jeśli ta roślina jest
usunięta stąd, umieszczona gdzieś, to da wodę innym roślinom. Czy wiecie o tym nowym wymiarze, jaki macie w sobie, że kiedy
ta roślina jest wyrwana stąd i wyjęta, nie umrze. Ani trochę. Będzie rosnąć i sprawi, że inne urosną. Jest to kolejny typ wzrostu,
jaki mamy. I to jest zupełnie inna pozycja w jakiej jesteśmy i to, co teraz chcę, to aby wszyscy z was, nawet jeśli zostaniecie
wyrwani z korzeniami i umieszczeni w innym miejscu… Gdy proszę ludzi, aby lepiej przeszli stąd dotąd, widziałam, po prostu są
przerażeni. "Lepiej pójdźcie tam i to zróbcie”. Oni są wystraszeni.
Jesteście rośliną, która nie tylko może iść i rozwijać się w każdym miejscu, ale dacie niezbędny pokarm innym roślinom. Tym
jesteście. Więc nie trzymajcie się jednego miejsca. Jeśli trzymacie się, to pomyślcie, że musi być coś nie tak z tym miejscem.
Jak klej, jeśli trzymacie się jednego miejsca, to bardzo niebezpieczne. I bądźcie pewni, że musicie odwrócić się od takiego
miejsca, które przykleja was. To nie znaczy, że ludzie jak są tutaj, nigdy nie zostają w domu, cały czas uciekając. To nie to
znaczy. Znowu muszę poruszyć ten punkt. Bo w przeciwnym razie ludzie co tu są, cały czas będą uciekać ze swoich domów. Nie
o to chodzi. Chodzi o to, że nie powinniście być przyklejeni do niczego i nie bać się opuszczać jakiegoś miejsca, bo teraz
jesteście Sahaja yoginami. Musicie połączyć się z oceanem a ocean może zabrać was wszędzie.
Więc po prostu przygotujcie się do przeniesienia się do dowolnego miejsca, ponieważ trzeba wziąć to współczucie wszędzie i
dobrze funkcjonować dla Królestwa Bożego, trzeba Mu służyć.
A to służenie możliwe jest tylko, jeśli wiecie, że jesteście tu dla bardzo wielkiego uniwersalnego zadania. Nie tylko dla Anglii, dla
Indii lub dla Ameryki, ale jesteście tu dla globalnego zadania, które jest uosobieniem naszej ewolucji. Jest to najwyższą rzeczą,
którą musimy zrobić dla naszego stworzenia i Stwórcy, zostaliście wybierani do tego celu. Więc nie odwracajcie swojej uwagi na
cokolwiek, co nie spełnia waszej własnej manifestacji. Odrzućcie to wszystko. Nie traćcie waszej energii. A waszą manifestacją
jest wasze współczucie, wasza miłość.
Ale wciąż nie powinno to pozostać racjonalne. Cokolwiek Ja wam powiedziałam, jest tylko po to, aby umieścić was w stanie, w
którym zaczniecie ssać wibracje, jak również dawać wibracje.
Jest to działanie, które jest wydarzeniem, które powinno zaistnieć w was. To nie jest racjonalność, to nie jest myślenie o tym.
Tylko mówiąc te rzeczy, naprawdę zagłuszam wasze myślenie. Musicie pozwolić sobie, aby to się wydarzyło. Tylko ze
świadomością wibracyjną powinniście ocenić siebie, “czy jestem tym, który daje wibracje innym? Czy jestem tym, który
przechowuje te wibracje albo niszczy siebie?"
Wszystko to daje wam ogromne znaczenie i zatrudnienie - jak powiedziałam, “zatrudniony przez Boga”.
Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zapytajcie Mnie.
Pytanie: Kiedy się złościmy, czy nasz gniew jest naszą skłonnością do reagowania w ten sposób?

Shri Mataji: Widzicie, jeśli się złościcie wewnątrz siebie i jeśli jesteście pewni, że nie robicie nic złego, dla Sahaja yogina nie ma
potrzeby, aby powiedzieć: “Na zewnątrz jesteś zły”. Nie ma potrzeby. Ten gniew sam w sobie jest potęgą. I należy zrobić sobie
bandhan i wszystko, co chcesz zrobić. Jednak nie powinniście okazywać, że jesteście zagniewani. Powinniście być absolutnie
cisi, bo możecie, jesteście w osi, nie na peryferiach. Właściwie gniew jest tylko po to, aby zobaczyć swój gniew, i użyć gniewu do
tego celu. A gdy zaczniecie to robić, ten gniew się wypracuje. Ten gniew będzie wypracowywać osobę. I będziecie zaskoczeni,
jak ... Ale musicie nauczyć się widzieć swój gniew, który działa. Wszystkie te rzeczy są ważne.
Widzieliście, że czasami tylko krzycząc na buce, one odchodzą, a wiele szalonych osób zostało tak wyleczonych. Ale wy tego
wszystkiego nie robicie, to jest dla Mnie. Musicie być zawsze przyzwoici, z porządnymi obyczajami i to wszystko.
Ale jeśli gniew jest z powodu waszej natury i skłonności lub poza kontrolą, to jest to złe. Jeśli jest się bez kontroli, to jest to złe.
Jeśli wpadasz w złość poza kontrolą, wtedy jest to złe. Mogę być bardzo zagniewana, ale to jest całkowicie pod kontrolą. Wiem,
dlaczego jestem zagniewana, gdzie jest buc, jak ucieka, mogę to widzieć. Ale wy nie możecie zobaczyć buca, nie możecie
niczego zobaczyć. Więc nie ma potrzeby, aby się gniewać, pokazywać humorów.
Ale jeśli macie gniew, na przykład, który sprawi, że jesteście poza kontrolą, wtedy jest na to mantra Shanti: "Ya Devi sarwa
bhutesu, Shanti rupena samsthita”. Musicie poprosić o tą błogość, o ten spokój. To jest mantra dla was. Do kontrolowania
waszego usposobienia, trzeba powiedzieć sobie: "Ya Devi sarwa bhutesu, Shanti rupena samsthita". Więc Shanti jest punktem,
punktem osi, z którego jesteście świadkami wszystkiego. Jesteście w Shanti, jesteście w całkowitym spokoju. Nie jesteście w
zgiełku, nawet jeśli jesteście gniewni. Nie jesteście w zgiełku. Cokolwiek jest gniewem, jest mocą, a moc przejmuje to. Ale
dopóki to nie zostanie osiągnięte, to co musicie zrobić, to postawić się w sytuacji, że jesteście spokojni. Więc myślę, że to
bardzo dobra mantra, którą należy powiedzieć: "Ya Devi sarwa bhutesu, Shanti rupena samsthita”. Możecie to powiedzieć?
Więc Shanti jest waszą twierdzą. Ale spokój nigdy nie oznacza tchórzostwa. Nigdy nie nazywajcie tchórzostwa spokojem.
Osoba, która jest spokojna nigdy nie jest tchórzem, bo nic nie może jej złamać, nic nie może jej pokonać. Nigdy, nigdy nie jest
możliwe, aby tchórzostwo i spokój mogły iść razem.
Ale wasza siła jest w środku, nie na zewnątrz. Więc nie pokazujecie swojej mocy waszego gniewu na zewnątrz. Ale tylko trochę
złości na kogoś, zobaczycie jak to się wypracuje. Ale najpierw ustalcie tę pozycję w was, gdzie jesteście osią, gdzie nie
pozwolicie, aby gniew siedział na waszej głowie. To jest wzrost. To wzrost, że jesteście w spokoju.
Również inne pytanie? W porządku? Zadowoleni teraz?
Oba sposoby powinniście znać – ten, jest gniewem, który jest odłączony, jest zupełnie w porządku. Gniew, który wciąga was,
wypracujcie go. Więc sądźcie siebie, co do tego, jak to jest. Dobre pytanie. Zadajcie kilka pytań. Mam na myśli tacy intelektualiści
siedzą tu, zadajcie mi kilka pytań.
Pytanie: Jakie są Twoje plany?
Shri Mataji: Jakie są Moje plany. Nie planuję. Widzicie, Ja nie planuję, bo nie wiem, jak daleko Moje instrumenty są gotowe,
widzicie. Najpierw teraz Moim jedynymi planami, jeśli je w ogóle mam, jest naprawdę przygotować moją broń, wszystko w
porządku. A po zakończeniu tego, dopiero będziemy je ustalać.
Widzicie, dopóki nie wiecie, jak daleko może spaść wasza bomba, jak możecie to zaplanować? Tak więc, przede wszystkim,
muszę zmierzyć moc Moich dzieci, jakie są potężne. To, co chcę teraz zrobić, to uświadomić im ich moce, jakie mają do
wykorzystania.
Jak widać Hanumana, kiedy się urodził, i gdy dorósł, zapomniał, ten czas, zapomniał o swoich mocach. Więc musiało to być mu

przypomniane, że “jesteś takim a takim silnym człowiekiem, nie wiesz, jakie są twoje moce. Zjadłeś całego Surya [całe Słońce].
Zrobiłeś to w dzieciństwie. Urodziłeś się z tą mocą, ale teraz, po dorośnięciu jakbyś o tym zapomniał, a także wy obawialiście się
użycia ich, a to wygląda na rodzaj pozycji dominującej. Ale tam jest. Jeśli po prostu spróbujecie o nich pamiętać, to przyjdzie”.
Ci ludzie mają ogromną moc, ogromne moce. Ale muszą to przyjąć i stać się tym. Jeśli tego nie zrobicie… Widzicie, jeśli powiem
im: "Teraz idźcie do tego domu”. "O Matko, tam może być buc siedzący tam”. Osoba przychodzi z posesją do ashramu. Wszyscy
zamykają swoje drzwi. "O Boże, to buc przyszedł" czy coś, wtedy jaki jest z tego użytek?
Pytanie: Niektórzy Sahaja yogini używają swoje oddanie do Ciebie do uciskania innych.
Shri Mataji: Zatem znowu to samo, Jamil. To jest to samo. Widzicie, to jest: musicie to zrobić. Wszyscy ci, którzy robią w ten
sposób, Ja właśnie zwracam uwagę [wytykam] im wszystkim. To używacie, powiedzmy, swoje oddanie dla Mnie do
prześladowania innych, wszystko w porządku? Więc to jest dla was, abyście zobaczyli. Nie ma nikogo, kto może być uciskany,
ponieważ wasz Duch nie może być uciskany.
Powiedzmy, jest X i Y. Teraz Y jest osobą, która stara się uciskać X, w porządku? Co będzie gnębić? On nie może uciskać swego
Ducha, może? Pierwszy punkt. Jasne.
Teraz, ten człowiek, jeśli ma być przywiązany do Mnie, nikt nie może go powstrzymać. Wszyscy macie bezpośredni związek ze
Mną, a nie przez kogoś. Jeśli chcecie zaakceptować czyjeś pośrednictwo, to nie mogę wam pomóc. Ale poza tym, wszyscy
macie bezpośredni dostęp do Mnie. Możecie wszyscy stawać się swoim duchem, nikt nie może was zdominować. Każdy ma
pełną swobodę, aby poznać swojego Ducha. A Duch jest czymś, co nie może być zdominowane przez nikogo.
Teraz zakładając, że ktoś próbuje was prześladować. Jak będą was gnębić, w jaki sposób? Oni powiedzą: "Dobrze, nie będziemy
mieć tego dywanu, lecz tamten dywan". Teraz miejcie to! Ktoś powie: "Skoczę do morza". Skacz! Właśnie teraz skacz. Jak oni
was zgnębią? Widzicie, po prostu zobaczcie to. Nie w waszym duchowym rozwoju, prawda? I tak zaczyna się problem. Widzicie,
w sprawach materialnych - w ashramie teraz, ktoś mówi: "W porządku. Chcielibyśmy mieć fotografię Matki i umieścić ją tam”.
Drugi powie: "Nie, my zamierzamy mieć ją tam”. Nie ma żadnej różnicy czy umieścicie ją tutaj lub tam. Moje zdjęcie to
wypracuje. Nawet w sprawach pujy widziałam ludzi, którzy powiedzą: "Nie, Matka siedzi tam, nie wyciągajcie waszych stóp w
kierunku Matki”.
To coś powszechnego - każdy wie, nie należy kłaść ich. Ale wciąż oni mówią: "Nie. Chcemy, je położyć”. W porządku, niech je
położą. Następnym razem nie zrobią tego, bo będą wiedzieć, że to jest złe. Oni to odkryją. Jak widzicie, nikt nie może nikogo
uciskać. Jestem tu, aby korygować. Kiedy zrozumiecie, że nie jesteście idealni i ten drugi nie jest doskonały, my wszyscy
doskonalimy się, wszyscy staramy się to osiągnąć, Matka jest tutaj, aby opiekować się nami, to nigdy nie będziemy tak myśleć.
Teraz, widziałam też ludzi, którzy powiedzą, że jest dwóch Sahaja yoginów, którzy mówią do innych Sahaja yoginów. Teraz jeden
z nich jest bardzo despotyczny, drugi jest zdenerwowany, widząc, że tamten jest despotyczny. Teraz, w tym celu, jeśli jesteście
spokojni, cisi, zawsze go zdominujecie. Ludzie będą was słuchać, a nie jego. Ale nawet jeśli zaczniecie mówić: "Och, nie mów,
jak tamto i to", będą myśleć, że jesteście walczącymi kogutami. Potem, w tym czasie, nawet mądrzej będzie dać mu szansę, aby
zrozumiał.
Ale co się dzieje, jedna osoba dominuje, to inna próbuje zdominować ich poprzez zewnętrzne rzeczy i całe przedstawienie jest
skończone. Nie ma potrzeby, aby dominować inną osobę poprzez zewnętrzne rzeczy, ona się sama ustatkuje, jeśli pokażecie
swoją godność waszego milczenia i waszego zrozumienia Sahaja Yogi. Nie ma potrzeby już teraz powiedzieć: "Zamknij się,
usiądź, nie rób!" Jest to całkowicie błędne. Robią to, widziałam to. W mojej obecności, widziałam to.
Ponieważ nadal żyjemy w połowie drogi tam i w połowie drogi tutaj. To, jak rozwiązać problem – powiedzmy, musicie zrobić
jakiś interes. Są dwie osoby robiące biznes. Jedna osoba coś mówi, a druga mówi: "Dlaczego tak powiedziałeś? Nie powinieneś
tego mówić”. Wtedy ta osoba mówi do tamtej osoby: “Nie powinieneś mnie poprawiać”. Podobnie jak to, walka trwa. Ale to nie

pomoże, również tam.
Ale w Sahaja Yodze to nigdy nie pomoże. Druga osoba może wygrać tylko z inną poprzez swoją godność, poprzez swoje ciche
metody, przez prawidłowe zbliżenie się do osoby. To, w jaki sposób liderzy będą podchodzić. Nie będą podchodzić przez
zestrzelenie innej osoby. W żadnym wypadku. To nie jest możliwe. To nie jest dobre przywództwo. Dobre przywództwo jest
ocenione przez sposób, w jaki poradziliście sobie z sytuacją. Nie przez sposób, w jaki zwalczasz innego człowieka.
Tak wiele razy widzieliście po prostu milczałam. To działa. Nie jest to konieczne, abyście w tej chwili krzyczeli. Nie ma potrzeby.
I to tworzy bardzo złe wrażenie i bardzo złe przywództwo. Przede wszystkim, nie możecie być zdominowani, to jest jeden fakt, to
prawda. Możecie rozwijać się w swojej duchowości, choćby ludzie próbowali dominować w ziemskich sprawach. Dzięki Bogu, że
nie mamy żadnej organizacji. Dzięki Bogu, że nie mamy sekretarzy, asystentów sekretarzy, podsekretarzy, vice sekretarzy
[wiceprezesów], sekretarzy niższych, nadsekretarzy - nie mamy żadnych nonsensów. W przeciwnym razie, nawet to byłoby
dominujące dla ludzi. Wtedy to oni by to zwalczali. Tak więc nie ma tego problemu.
Nie mamy żadnego problemu z pieniędzmi, bo nie mamy tych wszystkich bezsensownych pomysłów. Rozwiązałam te problemy,
przez to, że nie mamy żadnych instytucji, żadnych stanowisk. Każdy ma pozycję. Ale największą pozycją jest wasz Duch, którego
stabilizujecie. Uwagi tam nie ma, jest to zorientowanie bardziej na ego. Cały materiał jest zorientowany na ego. Nie możecie
zwalczyć ego przez ego. Nie możecie. Możecie tylko zwalczyć ego lub super ego Duchem.
Jak bardzo was dominuję? Ja wchłaniam także całą waszą agresję i jak bardzo was dominuję? Jeśli muszę was poprawić, idę
do przodu i robię to, i mówię, że was koryguję, czy chcecie tego czy nie. I widzicie efekt, to wszystko w porządku. Ale jeśli macie
tę zdolność, to róbcie to. Wtedy w sobie odkrywacie, że czegoś w was brakuje, że nie możecie tego robić, więc bądźcie
przygotowani co najmniej na to, aby nie zepsuć wizerunku Sahaja Yogi.
Jedna osoba mówi zbyt dużo, dobrze, inni powiedzą: "On jest do niczego, ale inny jest rozsądny”. Ale jeśli obaj walczą, to nie
wiem. To nie wykazuje żadnej mądrości lub wzrostu, nieprawdaż? Czyż nie? Ci, którzy myślą, że dominując w małych, małych
rzeczach, mogą coś osiągnąć, są w błędzie. Faktycznie widziałam, Moje wnuki są Zrealizowanymi Duszami, nie obchodzą ich te
rzeczy. Nie robią tego. Nie mają tego rodzaju walki, że "gdzie to trzymać, co robić" - tego oni nie mają. Nic. Co najwyżej mogą
walczyć o czekoladę lub coś takiego, co najwyżej. Ale w sprawach duchowych, nigdy nie walczą. W sprawach duchowych nigdy
nie walczą. W tych sprawach nie należy walczyć. Nie powinno się kłócić.
To nie jest punkt do dyskusji, bo prawda jest jedna. O co tu się kłócić?
Widzieliście tych wszystkich świętych, widzicie, tych, którzy mówili o Mnie. Co mówią? Wszyscy mówią o Mnie to samo. Nie
może być żadnej walki między świętymi, czyż nie? Jeśli prawda jest jedna, jak może być walka?
Ale dlatego, że jeden jest nieodpowiedni, inny jest dominujący, obaj muszą osiągnąć ten stan. Ale najlepszym jest to, aby
zachowywać się bardziej godnie, bardziej dojrzale, bardziej wspierająco. Ludzie z pewnością zbliżą się do ciebie, bo staniesz się
liderem.
Argumenty zaprowadzą was donikąd, mogę mówić wam to wiele razy. Nie ma sensu argumentować między sobą. Jeśli macie
argumentować, to dyskutujcie z innymi, a nie między sobą. Poza tym, co jeszcze [mamy]?
Jakieś inne pytania?
Pytanie: Jak zwalczyć ego?
Shri Mataji: Jak walczyć z ego. Widzicie, nigdy nie powinno się walczyć z ego. Jeśli próbujecie z tym walczyć, to mocniej będzie
wam siedzieć na głowie. To nie jest metoda, aby z nim walczyć, że macie ego i zwalczacie swoje ego, “och, zamierzam pobić
Cię", to wtedy ono będzie rozwijać się, zobaczcie. Im więcej boksujecie, tym bardziej ono będzie rosnąć. Nigdy nie zwalczajcie

swojego ego. Jedynym sposobem jest je zobaczyć.
Wasza uwaga jest bardzo ważna. Wasza uwaga jest teraz oświecona. Cokolwiek zobaczycie zostanie to sprowadzone do
właściwego rozmiaru. Powiedzcie ego, jeśli jest przerośnięte, po prostu popatrzcie na swoje ego. Najlepiej popatrzcie na siebie
w lustrze i powiedźcie: “Och, panie Ego jak się masz?” Wtedy ono zmaleje. Ale nie walczcie z nim. Po prostu zobaczcie je.
Wszystkie rodzaje ego mogą tam być. Jeśli jesteście zbyt wykształceni, jesteście egoistyczni. Jeśli jesteście niewykształceni,
jesteście egoistyczni, ponieważ musicie pokazać, że jesteście kimś.
Wszystkie rodzaje ego tam się znajdują. Więc najlepiej jest zobaczyć na własne oczy siebie. Dlatego mówię: "Zobaczcie siebie”.
Siebie oznacza Ducha. Matko, to samo jest z super-ego? Tak, bardzo. Z super-ego także, aby się nie bać. Należy po prostu
powiedzieć: "Wynoś się! Widzę cię bardzo wyraźnie, jesteś tam. Wynoś się stąd. Jak śmiesz mnie straszyć, jestem Duchem.
Jestem Duchem. Jak śmiesz, to zrobić”. Tak. Widzicie, ego sprawia, że jesteście idiotyczni, absolutnie. Ego sprawia, że stajecie
się idiotami, absolutnie.
A super ego sprawia, że jesteście tchórzami. To sprawia, że jesteście tchórzami. Teraz, jak z tym walczyć: "Nie zamierzam być
idiotą", jeśli to powiecie, to ego odejdzie. Jeśli chcecie być idiotą, to on będzie w stanie wam w tym pomóc. Jeśli chcecie być
idiotą, dobrze, zawołajcie pana Ego. Staniecie się idiotą w prosty sposób. Jest to najłatwiejszy sposób. Najłatwiejszy sposób,
jeśli chcecie stać się idiotą, po prostu zawołajcie ego: "Panie Ego przyjdź i osiedl się we mnie" i od razu… To jest bardzo proste. A
super ego - jeśli jesteś tchórzem, to siedzi ci na głowie. Powiedzcie: "Nie zamierzam być tchórzem”. Ham, Ksham, jak już
mówiłam, mantrę na Agnyę. Albo musicie powiedzieć: "Ja jestem". Po drugie mówię: “Ja ci wybaczam”.
Pytanie: (Jakiś człowiek mówi Shri Mataji, że absorbuje go jedzenie i obawia się, że utyje)
Shri Mataji: W porządku, możesz zrobić teraz jedną rzecz. Możesz skierować lewą rękę do Mnie, a prawą rękę na zewnątrz.
Ma Hamsę tutaj, złap. Tutaj zobaczysz Hamsę.
To relacja z sobą powinna być despotyczna. Należy chłostać ją. Należy bezwzględnie uświadomić sobie, że "muszę doskonalić
siebie, jeśli mam dać to moje jestestwo, Bogu. To musi być doskonałe”.
Po drugie, jeśli macie mieć związek z innymi, to musi być to idealny związek. Sahaja yogini z Sahaja yoginami, oznacza coś
wielkiego. To najwspanialszy związek. Ze swoją siostrą, ze swoim bratem, powinien być idealny. A w kolektywności musimy być
pragmatyczni. W kolektywności możemy zmienić nasz kurs, obierzmy sposób, jaki chcemy, aby nim zarządzać. W przeciwnym
razie…
Widzicie, na przykład, weźmy samolot. Ma to samo. Samolot, kiedy jest w powietrzu, może lecieć tam, gdzie mu się podoba. Ale
śruby, które są w samolocie zamontowane, są idealnie dopasowane. Nie mogą po prostu wystartować. Jak siedzenie pilota nie
może być z tyłu, ani tył nie może być z przodu. Widzicie, relacja jest utrzymywana. W porządku? I śruby, czy też wszystko, co jest
wykonane, jest doskonałe. Ale samolot nie jest umocowany. Samolot może udać się na południe, północ, gdziekolwiek chce.
Tylko to, że znajdujące się w nim rzeczy są skorelowane ze sobą w takim stosunku, że nie mogą ruszyć z ich idealnych pozycji.
Daję ten przykład dlatego, że jesteście tutaj. Musicie to zrozumieć lepiej. A te rzeczy, które zostały wyprodukowane same w
sobie są doskonałe. Jeśli są one niedoskonałe, to będzie problem. To jest tak. Jeśli rozumiecie, tę bardzo prostą rzecz o
relacjach i nastawieniu, nigdy nie będziecie mieli problemu. Wasz związek z Sahaja yoginami musi być absolutnie idealnym
związkiem. W przeciwnym razie niektóre śruby będą luźne. Spróbujcie uczynić go idealnym.
Załóżmy, że jest jedna osoba. Odbierasz tę osobę jako zbyt egoistyczną czy coś takiego. Spróbuj zobaczyć, przede wszystkim,
co się z tobą dzieje. "Czy jestem doskonały? Czy jestem w porządku lub czy jestem równie dominującym? Czy jestem równie
egoistyczny? Dobrze, jeśli jestem, to wtedy lepiej poprawię siebie. Ale jeśli nie jestem, jeśli jestem dobrym człowiekiem, w
sposób, że nie jestem dominujący, wtedy powinienem spróbować obniżyć jego ego poprzez robienie słodkich rzeczy dla niego,

mając miłe relacje z nim”. Staram się być miły dla niego, tak, że jego ego odchodzi. Działaj w ten, czy inny sposób, w celu
ustalenia idealnego związku. To jest absolutnie proste.
Chodzi Mi o to, że nie rozumiem, co mam powiedzieć na ten temat, wy wszystko wiecie, że to musi być właściwe. Teraz widać,
związek między tym [płomieniem] i Mną musi być właściwy, tak, że nie pali mnie, nieprawdaż? To absolutnie jest również w
życiu, musimy zrobić to samo. Ta relacja z innymi musi być idealna, aby dała jak najlepsze wyniki. To jest tak praktyczne, nie
wiem, co powiedzieć na ten temat. I musicie być doskonali, ponieważ jesteście jednością. A cała sprawa może być
pragmatyczna, wtedy tylko to może istnieć.
Ale tutaj, na odwrót. Śruby są pragmatyczne, związek jest niedoskonały, a kolektyw jest absolutnie statyczny. Nie porusza się.
Kolektyw - w końcu jesteśmy kolektywni, związani ze sobą. "Jak możemy poruszać się, Matko? Jesteśmy teraz statyczni.
Jesteśmy związani ze sobą, że nie możemy się poruszać, zobaczcie". Podobnie jak skała Gibraltaru. Więc, ponieważ jesteś
inżynierem lotnictwa, powinieneś zrozumieć ten przykład lepiej niż ktokolwiek inny.
Jakie jeszcze jest pytanie? Jak się masz? W porządku?
Jakie inne pytanie?
Pytanie : Shri Mataji, czy możesz powiedzieć coś o utrzymaniu naszej uwagi tak, żeby pozostała tam, gdzie powinna.
Shri Mataji: Rustom zadał bardzo praktyczne pytanie to prawda, "aby utrzymać uwagę, gdzie powinna być”.
Widzicie, musicie zrobić pewne ćwiczenie - abhyas - nie przed Realizacją, po Realizacji. Najlepszym sposobem jest, aby nauczyć
się obserwować siebie. Właśnie teraz, siedząc tutaj, po prostu postawić się w pozycji, z której można oglądać siebie. "A teraz co
robię?" To jest abhyas, to jest badanie. Oprócz mantr, niezależnie od wszystkiego, abhyas jest praktyką, praktyką stawania się
świadkiem. A świadek jest stanem Ducha. Tam uwaga nie pójdzie. To znaczy możecie zobaczyć wszystko, to tam jest, ale
uwaga będzie wewnątrz. Starajcie się to ćwiczyć w ten sposób: "Czy jestem świadkiem?"
Teraz niektórzy ludzie mówią: "O Boże! Miałem straszny czas, Matko. To się stało, tamto się stało. "Widzicie, nie jesteście
świadkiem. Jak możecie mieć okropny czas, jeśli jesteście Duchem? Macie tylko okropny czas, kiedy nie jesteście Duchem. Jeśli
możecie oglądać całą rzecz jako dramat, który się rozgrywa, wtedy nie macie strasznego czasu, ale to poza wami jest strasznym
czasem, który właśnie oglądacie. W ten sposób, uwaga może być ustalona bardzo dobrze, jeśli praktykujecie abhyas, ćwiczycie
cały czas, aby być świadkiem. Powiedzmy, że wychodzicie, widzicie coś. Po prostu starajcie się widzieć, nie myśleć o tym. Być
świadkiem tego wszystkiego. Radość będzie kompletna, a także staniecie się absolutnie spokojni. Wasza uwaga będzie
całkowicie oświecona. A potem otrzymacie ogromną inspirację.
Zobaczcie, to się wypracowuje. Wypracowuje. Starajcie się obserwować.
I to ma tak ogromną pamięć, jeśli wiecie, jak obserwować. Chodzi mi o to, dla Mnie, jeśli widzę coś - to znaczy, dla Mnie to jest
po prostu jak film w Mojej głowie. Jeśli widziałam ten pokój, teraz wiem, co jest w tym projekcie - wszystko wiem. Jak siedzicie,
jaką pozę przyjęliście, jak się macie, co to było - wszystko jest jak projekt. Widzicie to przychodzi do Mnie, tak jak obraz absolutnie. Nie tego życia, ale wielu żyć.
Ponieważ jest to system rejestracji, który rejestruje najlepiej. Jeśli istnieją myśli, to jest jak coś pomiędzy. Widzicie, teraz on
stara się nagrać Mnie na filmie, a jeśli jest coś ruszające się pomiędzy, to nic z tego nie wyjdzie. Ale kiedy nie ma nic pomiędzy,
to po prostu przeglądacie, rejestrujecie wszystko co jest ważne.
Ponadto będziecie zaskoczeni, że nie zarejestrujecie nieistotnych rzeczy. Jak teraz ludzie, idą do wsi, lub dowolnego miejsca.
Będą rejestrować: "O Boże, to było bardzo brudne, a to się stało i poszliśmy tam, i był cement do spania, na przykład. A potem
weszliśmy do środka i nie było odpowiedniego krzesła, aby usiąść. I krzesło było takie twarde i moje plecy zaczęły boleć”.
Wszystkie te rzeczy będą pamiętać. A potem co się stało? "O Boże! Nie mogłem dostać Realizacji”. Wszystko co złe, widzicie,

tak jak gazety - same złe wieści.
Ale osoba, która jest Duszą Zrealizowaną rzeczywiście nie widzi, to znaczy, nie czuje zapachu niczego brudnego. Zawsze
czujecie zapach czegoś dobrego. Nigdy nie czujecie, nie myślicie o niczym brudnym. Gdziekolwiek idziecie, jest pięknie. Nawet
jeśli widzicie tylko piasek, widzicie wzór. Nawet jeśli widzicie jałowe wzgórza… Widziałam ludzi, którzy poszli, powiedziałam:
"Spójrzcie na piękno tych wzgórz, w Maharastrze”.
Oni powiedzieli: "Matko, co to za piękno? To nie jest pokryte drzewami”.
Powiedziałam: "To jest piękne, po prostu zobaczcie wzory”.
Nie mogli zobaczyć wzorów, które widziałam. Ale jeśli pytacie Mnie: "Co to jest za wzgórze?" Ja też to wiem. Bo znam wzory
wszystkich wzgórz, jak się poruszały, jak powstały wzory i takie rzeczy. Ponieważ nie widzą tego, widzicie, nie mogą zobaczyć
piękna, bo patrzą na wady. Lub względnie, widzicie “angielskie drzewa są lepsze niż powiedzmy X, Y, Z drzewa. Więc wtedy to
nie jest lepsze”. Względnie zaczynają. Ale jesteście w absolutnym punkcie, osiągnęliście absolut wszystkiego. Wszystko jest
wasze własne. Co tu oceniać?
Yogin: Matko, być może możesz zobaczyć piękno, bo Ty jesteś artystką.
Shri Mataji: Jestem artystką i jestem sztuką. Ale co z wami? Kim jesteście? Jesteście tymi, którzy zostali stworzeni i możecie
tworzyć, i możecie stać się artystą. To, co mówię, że jesteście nie tylko światłem, ale tymi, którzy dają światło innym. A także
podtrzymujecie to światło, które daliście. To teraz jest taka różnica między wami a innymi ludźmi. Nie tylko będziecie artystą, ale
będziecie cieszyć się sztuką artysty. To jest to, co macie, nie wiecie, nie jesteście świadomi swoich mocy. Jest to dynamiczna
rzecz, która się wam przydarzyła, którą należy podjąć. Ale nasza uwaga jest na tym, skąd przychodzi brud, gdzie brud idzie,
wiecie, gdzie jest brzydota. Jeśli wasza uwaga jest na brzydocie.
Ludzie mówią Mi: "Tam było, to było brzydkie”.
Powiedziałam: "Nie widziałam. Właśnie zobaczyłam słonia stojącego, widzicie. Sposób, w jaki on podciągnął nogę i podniósł
trąbę. Nigdy nie widziałam żadnej części brudu. Gdzie to było?"
"Z tyłu tego”.
Powiedziałam: "Nigdy nie byłam z tyłu”.
Jeśli wasza uwaga jest na… nawet opisie osoby. Pytam osoby: "Jak się ma?" Wszystkie jego małe śmieszne punkty przyjdą wam
do głowy. Nawet fotografów widziałam. Zrobią fotografię tylko wtedy, gdy jesteście w śmiesznej sytuacji. Zobaczcie, kiedy
wasza twarz jest trochę odwrócona. Chodzi mi o to, że jest to poszukiwanie brzydoty, szukanie błędów, szukanie czegoś
niewłaściwego. Cały czas, jeśli tak robicie, nie możecie być szczęśliwym człowiekiem, cały czas próbujecie doszukać się wad i
usterek, i błędów, i brudu, i brzydoty. Chodzi mi o to, że jesteście w tarapatach. Prosicie się o to. Jak człowiek mówił: "Istnieją
trzy-cztery rowy w tym miejscu”.
Powiedziałam: "Czy wskoczyliście do jednego z nich? Lepiej wskoczcie, tak raz na zawsze, że nie zobaczycie innego rowu. Nie
widzicie równiny, tylko widzicie rowy. Po co?"
To samo może wyglądać brzydko dla osoby, która ma tego rodzaju postawę, która chce zobaczyć wszystko, co brzydkie.
Spróbujcie swoich możliwości. Spróbujcie zobaczyć dobro w innych. Spróbujcie zobaczyć. Nie mówię, do innych ludzi, ale
mówię, przynajmniej do Sahaja yoginów, możecie to zrobić. Spróbujcie zobaczyć dobro w nich. Co dobrego zrobili dla Sahaja
Yogi. Co zawdzięczacie im. Jak dogadać się z nimi. Dlaczego nie widzieć dobra w nich? Dodając im otuchy, będąc dla nich
dobrymi pomagacie Sahaja Yodze. Ale chcecie pomóc swojemu ego, bo jesteście bardzo mądrzy. Więc wtedy tylko, przez
docenianie tylko innej osoby, macie lepsze relacje. Jest to bardzo prosty fakt.
Widzicie jakiś film, tam dwie osoby rozmawiają ze sobą tak, jakby szczekały na siebie. Co trzeba zrobić, aby być miłym, być
delikatnym, mówić przyjemne rzeczy? Jak tylko zobaczą osobę “o Boże! Stałeś się bardzo brzydki”. Jest to najlepszy
komplement. To jest natura ludzka, aby zobaczyć błędy innych, aby zobaczyć wady innych. Widzicie, znajdą w czymkolwiek.
Ktoś jest bardzo schludny, więc ten człowiek jest zły. Ktoś jest bardzo zaniedbany, ta osoba jest zła - wszelkie tego rodzaju
rzeczy.

Ale dlaczego nie możecie zrobić czegoś dla siebie, jeśli jest coś w tobie nieczystego? I to, co jest w tobie, jest bardzo
denerwujące. Dla Mnie to nie ma znaczenia, widzieliście to. Nie ma znaczenia Jeśli powiecie, będę spała tutaj. Jeśli powiecie,
będę spała tam na trawie. Dla Mnie to nie ma znaczenia do jakiej łazienki pójdę. Nawet tych rzeczy nie pamiętam. Po co
pamiętać, co jest w łazience itp.? To jest nonsens. Nie pamiętam tego. Nawet gdybyście chcieli, nie będę pamiętać.
Jeśli zapytacie Mnie: "Jak poszłaś do tej łazienki?"
"Której?"
"Tej”.
Powiedziałam: "W porządku, byłam tam”.
Następnie jedzenie. Jaki to miało smak i jakie to było jedzenie, i różne tego rodzaju rzeczy ludzie mają na myśli. Jaki jest pożytek
z tego? Cała żywność będzie po prostu strawiona w tym samym żołądku. Po co się tak bardzo martwić tym wszystkim?
Marnujemy energię. Nie marnujcie Mojej energii. Nie mam energii do marnowania.
W ten sam sposób, dlaczego tracicie swoją energię? Dlaczego nie patrzycie na lepszą stronę człowieka? Widząc złe strony, jeśli
można to wyleczyć, to w porządku. Ale jeśli nie możecie wyleczyć tego sami, będziecie czuć się źle. Jeśli możecie wyleczyć,
świetnie, ale nie możecie. Również, gdy zawsze osoba mówi: "Nie, nie mogę, nie mógłbym tego robić”.
Ale powinniście zrobić coś jeszcze, czego ta druga osoba nie zrobiłaby. Gdy osądzacie innych, trzeba wiedzieć, że przede
wszystkim powinniście sądzić najpierw siebie. Bo czym sądzicie? Z ego lub z superego. Widziałam, że jest to bardzo częstą
wadą, której nie powinno tam więcej być. Teraz jesteście Zrealizowanymi Duszami, jesteście święci. I świętymi - choć dawni
święci mogli robić, co robili. Zapomnijcie o nich. Ale wy ludzie nie zamierzacie widzieć wad innych, ale dobre cechy każdego.
Proste rzeczy widziałam. Ktoś mówi złe angielskie słowo lub słowo w sanskrycie, albo źle to - od razu będzie na tym złapany. Ale
on daje duży wykład - to wszystko w porządku, że nikt nie słucha. Twój umysł pracuje, “co złego zamierza powiedzieć?" Uwaga
powinna być na tym, co powiedział tak pięknego. A wtedy będziecie rozwijać postawę, jaką Ja mam. Nigdy nie patrzcie na wady
innych. Nigdy. Nigdy nie wiadomo. Nie będziecie mieli oczu do patrzenia. Chodzi mi o to, że tak jest ze Mną, mówię wam. To
będzie tak. To jest bardzo trudne. Jak ktoś mówi: "Możesz przyjść i zagrać w te karty na pieniądze”. Nigdy nie pamiętam.
Zawsze tracę, więc powiedziałam: "Jaki jest sens grania? Nie pamiętam”.
Widzicie, każdy mówi: "Masz tyle rozumu, więc dlaczego nie możesz zapamiętać tych trzech kart?" Nie mogę. Nie mogę. Właśnie
mój mózg się wyłącza. Zapomniałam wszystko. Nie wiem. Patrzę jak głupi głupiec, gdy gram w tę grę. Dlaczego powinnam
grać? Coś w tym stylu, jestem absolutnie do niczego. Więc jest to rzecz, którą ludzie wiedzą “och, Ona jest bezużyteczna,
zapomnijcie o Niej”. Ale to również powinno stać się z wami automatyczne. Wtedy to jest tak przyjemne, jak piękni jesteśmy,
wszystko jest tak piękne wokół nas, aby zobaczyć, że takie piękno istnieje, a my tego nie widzimy. Taka ogromna radość. Każda
błogość jest tam, płynie w nas. I nie wiemy, my tego nie zauważamy. To taka szczęśliwa rzecz, to taka piękna rzecz. "O Boże!
Takie źródło radości właśnie stoi obok mnie, nie miałem pojęcia. I właśnie się odwróciłem i zobaczyłem tę siłę. Odwróciłem się”.
Odwróćcie się - wszystkie wasze uwarunkowania, idee, które macie - nie osądzajcie to pierwsza rzecz. Wielcy krytycy sztuki i ci
wszyscy, proszę, błagam was, nie róbcie uwag do czegokolwiek przez cały czas. To ego płata figle. Tylko obserwujcie je. Jak
ono powoduje, że czujecie, że jesteście kimś bardzo wielkim. Bądźcie ostrożni.
Było kilka osób pochodzących z Ameryki, czy przyszli? Oni nie przyszli. Więc będziemy decydować wtedy, kiedy przyjdą tutaj, co
jest do zrobienia.
Linda, co do twojego problemu, co należy zrobić? Czy wydostałaś się z twoich osobistych problemów, czy nie? Teraz mówię do
Lindy. Sugerowałbym, że powinnaś zostać z matką. Ona cię potrzebuje. Ona jest starą kobietą, ona cię potrzebuje. Musisz jej
służyć. Nie ma w tym nic złego. Nie, nie, nie. Jesteś nieodpowiedzialna. Nie dlatego, że jest ona nieodpowiedzialna. Jesteś, aby
jej służyć. Daj jej miłość, uczucia. Ona jest samotna. Ona zachowuje się tak, bo jest samotna. Jesteś nieodpowiedzialna. Nie
powiedziałbym jej niczego. Nigdy nie miała miłości i jesteś jedynym jej dzieckiem jakie ma. Powinnaś ją kochać. Daj jej więcej

miłości, więcej uczucia, a także to, co mówi o Piotrze, powinnaś to zrobić. Pociesz ją. Ona szaleje z tego powodu. Pozwól jej
mówić. Jej mówienie, nie ma znaczenia. Zobaczysz, że to nic. To jest po prostu ucieczka. Dlatego, że jesteś szalona, to dlatego
ona tak myśli. Powinnaś ugruntować siebie z większą cierpliwością, z większą miłością i uczuciem.
Powiedziała, rób sto razy Sahaja Yogę. Jak ona zmieniła swoje nastawienie, ponieważ kiedy tam poszłaś, oszalałaś. A ty jesteś
całkiem szalona czasami, widziałam. Przede wszystkim musisz być schludną osobą, zadbaną osobą, musisz się nią opiekować.
Musisz podjąć swoją odpowiedzialność za opiekę nad nią. Ona jest starą kobietą, która nie miała miłości przez całe swoje życie.
To, czego ona chce to miłość, i jako dziecko, córka, musisz dać jej miłość. Kimkolwiek ona by nie była, nie możesz zostawić jej
samej. Jeśli dasz jej miłość, jestem pewna, że możesz ją wyleczyć. Weź to jako wyzwanie i daj jej bandhan. Każdy może dać jej
bandhan i skorygować ją. Nie możesz być tak bezradna, uciekając od swoich obowiązków wobec swojej matki, nigdy na to nie
pozwolę.
Możesz pójść do Cheltenham uruchomić centrum i uczestniczyć w tym, zrób to. Musisz. Czy powinna mieszkać z nią, Matko?
Tak, oczywiście, dlaczego nie? To twoja własna matka. Ona nie jest taką okrutną kobietą. Myślę, że nie. Widziałam ją. Ale ty
sama jesteś szalona. Wiem. Wiem to. W ten sposób możesz sprawdzić siebie. Powinnaś z nią mieszkać - przecież ona jest teraz
taka stara. W jakim jest wieku? Zobacz teraz, w wieku 63 lat ona jest pozostawiona sama w tym domu. Co zrobi? Powiedz jej, że
zdecydowałam się zrobić to, co mi powiedziałaś o Piotrze. Będzie z nią dobrze. Widzisz, staraj się powiedzieć jej te rzeczy, że
będzie z nią wszystko w porządku.
Powiedz jej tak po prostu: "A teraz będę się tobą opiekować, jesteś bardzo chora, nie jest z tobą dobrze. Dbaj”. Czy rozmawiałaś
z nią miło czasami? Nie, nie zrobiłaś tego. Ty nie, oto co to jest. Jako Sahaja yoginka powinnaś być bardzo miła i współczująca
wobec niej. Ona jest starą kobietą, nie zaznała miłości od swego męża. Zawsze próbowała coś zrobić dla ciebie. Więc jako
córka, masz obowiązek…
Linda mówi, że martwi się o swoje dziecko - imię brzmi jak "Bumble" Jeśli ty skończysz, ona nie skończy tak. Zobacz, kiedy
tworzysz problem między tobą a nią, przede wszystkim, nie powinno być żadnej przepaści. Jeśli nie ma przepaści, to nie będzie
żadnego problemu. Problem jest, bo ty jesteś problemem i ona jest problem, więc dziecko cierpi. Ale jeśli po prostu nie ma nic,
jeśli ona mówi, a wręcz przeciwnie, jeśli dziecko mówi coś o twojej matce, powinnaś powiedzieć: "Nie mów tak do niej. Ona jest
moją matką”. Jutro odwróci się i powie to tobie.
Przyjmij to ode Mnie. Ona jest o wiele bardziej rozsądna niż jesteś ty. Nie powinnaś niczego jej mówić o swojej matce. Powinnaś
powiedzieć: "Ona była dla mnie bardzo dobra i miła”. Jeśli to będzie przekazane jej, przez Bumble, wszystko będzie w porządku.
Zobacz, jak długo ona ma zamiar żyć tego rodzaju życiem jakie miała. W porządku? Gdzie zamierzasz wypróbować Sahaja Yogę,
jeśli nie możesz spróbować na własnej matce? Nie, to nie jest sposób.
To nie jest na zewnątrz; to jest wewnątrz. Nie musisz robić tego na zewnątrz, musisz zrobić to wewnątrz, z nią.
Bądź miła, bądź delikatna, bądź usłużna, co najwyżej ona będzie czasami krzyczeć, nie ma znaczenia. Wybacz jej, wybacz jej.
Linda mówi, że jej matka nie może spać w nocy, włóczy się, mówi do siebie. Widzisz, to wszystko w porządku. Jeśli ona nie śpi,
to możesz powiedzieć, jakieś mantry w swoim sercu. Wiesz, to mantra Nidra i to wszystko. Możesz przenieść jej lewą stronę na
prawą, ona zaśnie. Zrobisz to wszystko, ona będzie odsypiać, powinnaś powiedzieć to trzy razy: mocno będziesz spać. Kiedy
ona mówi również kiedy zasypiasz, nie zamierza cię znowu obudzić. Po prostu zaśnij tam, a ona powie: "Dobrze, idź i śpij”. To
bardzo proste, aby zwalczyć te rzeczy. To znaczy, że ona bardzo cię potrzebuje. Ona nie może spać. Wyobraź sobie, matka nie
może spać. Jak możesz od niej uciekać? Właśnie zobacz jej stan. To twoja matka. Więc jak możesz ją zostawić? Nie możesz.
Nie możesz jej zostawić. Nie, nie powiedziałbym tego. Nie możesz zostawić swojej matki.
Wiesz, Kathy chciała przyjechać ze Mną. Pamiętasz, Kathy? Powiedziałam jej: "Nie możesz zostawić swojej matki w szpitalu,
jechać ze Mną do Indii. Nie, nie możesz”. Ona tego zupełnie nie zrozumiała, powiedziałam jej: "Zostań ze swoją matką”. Ona jest
tutaj, po prostu zapytaj ją. Powiedziałam jej. A ona miała raka, to coś z Sahaja Yogi i to wszystko, a ona miała zwyczaj być u niej.
Ona pozostała. Nie, nie możesz opuścić tak swoich rodziców, widzisz. Rodzice są bardzo ważni. W pewnym wieku, trzeba o nich
dbać. Kimkolwiek są, trzeba dbać o rodziców. To bardzo ważne w Sahaja Yodze.
Wasze Prawe Serce nie może być w porządku, Shri Rama nie może być w porządku, jeśli nie dbasz o swoją matkę. Ona nie jest
taką złą kobietą. Widziałam ją. Gdyby była to bardzo okrutna, straszna, tego typu, to bym powiedziała: "Zapomnij o niej”. Ona nie
jest taka. Ona nie jest ani tak bardzo… Ona pije, bo nie ma towarzystwa, nie wie, co ze sobą zrobić. Zobacz, ona stara się uciec od

siebie samej. To bardzo proste do zrozumienia. Bądź miła i delikatna. Daj jej jakąś wartość, że jest kimś dla ciebie, ona będzie w
porządku. Widziałam, ona nie jest złą kobietą. Wiele z niej przeszło także na ciebie. Jej dobroć.
Linda mówi coś Shri Mataji o bracie matki. To już słyszałam. Tę historię znam, cokolwiek ona zrobiła, cokolwiek to jest. Nie ma
znaczenia. Pozostawiając ją, czy masz zamiar pomóc jej tym? Powinnaś zapełnić miejsce tego brata. Powinnaś powiedzieć:
"Nie ma znaczenia, czy brat umarł, jestem tutaj, aby opiekować się tobą mamo”. Dlaczego ona tęskni za bratem, czy ona myśli,
że jeśli brat żyłby miałby pod opieką starszą panią? Ale Bóg wie, gdyby opiekował się, musiałby też uciekać. Dlaczego nie
możesz zapełnić miejsca brata? Możesz. Dlaczego nie? Weź to na siebie. Możesz to zrobić. Wiem. W porządku? Patrz na nią, jak
patrzysz na Mnie. Dlaczego nie? Po prostu spróbuj. Jest tego warta. To jest tego warte. Bądź miła i delikatna. Mów miłe rzeczy,
przyjemne rzeczy do niej. Pokaż zainteresowanie jej życiem. Właściwie zobacz wszystko to pochodzi również od tych
psychologów. Strasznych. Nie, oni zawsze mówią: "Matka zrobiła coś”. Wszyscy widziałam, powiedzieli: "Moja matka jest jak..."
Powiedziałam: "Jak matka każdego z nas może być tak okrutna?" Może być niektórych ludzi, ale nie wszystkich. A także
wówczas, jeśli zboczyły z właściwej drogi, bo nigdy nie miały miłości, nigdy nie miały swojego miejsca w życiu.
Zobacz, mężowie musieli maltretować, torturować ich życie i musiało być po nich, a może miały jakieś inne problemy z
rodzicami, czy coś. Matka każdego była torturowana. To jest psychologia, myślę. W ten sposób matka jest w pewnym sensie
zawsze, jeśli spojrzeć na nią pod niewłaściwym kątem, ona będzie wyglądać jak twój wróg. Na Zachodzie obraz matki jest
straszny. Również wojny, rzeczy, które są w tej generacji. Ludziom zostały rozbite ich wartości. Musisz zrozumieć, jakie życie, to
straszne zachodnie społeczeństwo może dać kobietom, które są dobre. Dobre kobiety są naprawdę torturowane w tym
społeczeństwie. Tylko inteligentni i ci, którzy są bardzo aroganccy, i którzy wiedzą, jak ustawić mężczyzn prawidłowo i kobiety
prawidłowo na swoich miejscach, mogą istnieć, widzisz, to jest to. Tutaj jest to regularna walka. Każda dobra kobieta jest
torturowana w tym społeczeństwie. Chodzi mi o to, że jeśli ona istnieje i naprawdę żyje, to jest to coś dziwnego. Zapytaj, Maria ci
powie. Możesz zapytać ją, w jaki sposób są one poniżane, w jaki sposób są one poniżane jak… To znaczy, każdy widział co dzieje
się tutaj. Ale nie wiń matki cały czas. Na tym etapie musisz się nią opiekować.
Teraz, co jest następne?
Pytanie: Czy możesz ożenić mnie z moją dziewczyną?
Shri Mataji: Kto jest twoją dziewczyną? Czy ona nie jest Sahaja yoginką? Ona jest Sahaja yoginką. Więc chcesz mieć ślub na
Krishna Ashtami? Niektóre małżeństwa mają być zawarte? Teraz, kiedy jest Krishna Ashtami?
"W najbliższą niedzielę"
"Kiedyś w przyszłości, nie teraz”.
Widzisz, najlepsze miejsce, aby wziąć ślub jest w Indiach. Bardzo łatwo i masz prawdziwe uczucie, ponieważ przyjeżdżasz na
koniu i to i tamto, widzisz? Ale nawet, jeśli chcesz mieć ślub w dniu Krishna Ashtami, nie wiem, czy możesz dostać naprawdę
kogoś, aby to zrobić - jeśli kogoś dostaniemy, powinniśmy to zrobić.
Są ludzie, którzy chcą się pobrać, ale widzicie małżeństwo w Sahaja Yodze jest brane za pewnik. Widziałam ludzi, którzy nie
mają tego zrozumienia, że bardzo niebezpiecznie jest z tym igrać, jest to bardzo niebezpieczne. Wiecie? Więc myślę, że jeśli
masz trochę czasu, danego sobie, na pewno cię ożenię. Myślę, że najlepszą rzeczą jest dać ludziom trochę czasu i zdecydować,
bo widzisz to bardzo zabawne, nikt nie czuje się odpowiedzialny. Oni przyjdą z wyjaśnieniem, “och, ja nie zrozumiałem i nie
byłem w stanie tego zrobić, ja wciąż mam posesję buca, i poślubiłem innego buca. [yogin mówi Shri Mataji, że przedstawi Jej
swoją dziewczynę]
Widzisz, masz teraz wystarczającą ilość czasu. Ale widzisz jedno, oni żyjący na Zachodzie, to ludzie prości, ale jeśli im
powiedzieć "małżeństwo", o Boże. Dostają amoku. Dostają amoku. Widzisz, jeśli jest małżeństwo, "Aaaaah”.
Zapytaj Davida Prole, on ci powie. Widzisz, życie jest tak przerażająco śmieszne tutaj, "Małżeństwo, o Boże, oznacza straszne
rzeczy. Trzeba żyć w separacji. Jeśli musisz się rozwieść… pierwszą rzeczą, przy rozwodzie, będziesz musiał dać tak dużo
pieniędzy. Połowę pieniędzy żona zabierze. Ona mnie zamorduje”.
Widzisz, oni pokazują męża, który morduje żonę, żonę mordującą męża, różne rzeczy wiesz, cały czas to się tak dzieje w tym

kraju. To szaleństwo związane z małżeństwem. Więc myślę, że to dobry pomysł. Chciałabym, abyście mogli to zorganizować, bo
Krishna Ashtami to dobry czas dla ludzi do zawarcia małżeństwa.
Nasze szesnaście małżeństw, które z nich się nie udało? Ostatni raz. Dla szesnastu. Nie, szesnaście tutaj w Londynie. Kim było
szesnaście osób, zobaczmy. Wszystko pierwszej klasy? Wszystko pierwsza klasa, yah? Yah. Dobrze.
Więc dla następnej tury małżeństw. Niektórzy będą opóźnieni, jak Nick, chciałabym go ożenić. Teraz nie jesteś tak przerażony
nieprawdaż? Nick? W Dniu Dashehra możemy mieć małżeństwa. Dashehra Dzień, to kolejny dzień, w którym mogą być śluby.
Teraz Krishna Ashtami, Dzień Dashehra. Oczywiście po Diwali, po ślubie Tulasi, to wtedy tylko zaczynają, ale Dzień Dashehra jest
bardzo, bardzo dobry. To bardzo pomyślny dzień. Zatem będziemy mieli małżeństwa w Dniu Dashera. Do tego czasu
przygotujcie ludzi do ślubu. Dobrze? Następnie Dashera będzie zapowiedziane… koniec października, ok? Znajdźmy, gdzie to
będzie. Więc to wszystko.
Yogin: Co on i jemu podobni mogą zrobić, aby czuć wibracje.
Shri Mataji: Nie, nie. Widzisz, na początku, zobacz, trzeba coś zrobić z twoim nerwowym systemem, zgoda? Jeśli twój system
nerwowy jest zakłócony, możesz nie czuć tego w ogóle. Dla układu nerwowego, najlepiej jest zrobić masaż. Widzisz ktoś
powinien masować im plecy, ręce. Również mówiłam wiele razy, żeby pocierać ręce wibrowaną oliwą, całkiem sporo i pocierać
te rzeczy tak, że staną się wrażliwe. Może być z braku wrażliwości, ale jeśli mogą czuć bloki w organizmie, to oznacza, że są w
porządku, tylko ich Vishuddhi nie jest w porządku. Pocieraj Vishuddhi. Pracuj nad Vishuddhi, wyczyść je. A dla Vishuddhi,
możesz użyć, powiedzmy masło, aby nacierać tu i natrzeć wszystkie te mięśnie, widzisz, z tym wszystko wypracuje się dla twojej
dłoni.
Ale zakładając, że nie ma chłodnego wiatru wychodzącego z głowy, być może, Realizacja nie jest jeszcze ustabilizowana.
Zobacz, inni ludzie powinni mówić, gdy chłodny wiatr wychodzi, ponieważ osoba, która nie jest zrealizowana, nie może tego
czuć. Przypuśćmy, że nie czuje tego a ty to czujesz, wtedy on jest zrealizowany, i jedynie jego czakry mają być wyczyszczone.
To inna, inna kategoria ludzi. Następnie są ludzie, których Kundalini nie była uniesiona, nadal są Sahaja yogini tacy jak oni. Być
może, nie wiem, czy są. Ci ludzie, którzy nie byli w związku małżeńskim przez długi czas, są bardzo trudnymi ludźmi, bo nigdy nie
czują chłodnego powiewu na dłoni, całkiem sporo, tak. Ale widzicie, nie jest tak, oni są Zrealizowanymi Duszami. W każdym
razie, nie mogą czuć tego, ale są Zrealizowanymi Duszami, widzicie, bo swego rodzaju miękkość, rodzaj równowagi jest
rozwinięty po ślubie, którego tutaj nie ma. I dlatego niektórzy ludzie tego nie czują.
Istnieją różne przyczyny. Niektórzy ludzie, którzy są bardziej zorientowani na ego, powinni przerzucić wiele razy energię z ich
lewej strony na prawą. Powinni oni sprawdzić, na rękach, widzicie. Z jednej strony jest większa, z drugiej strony jest mniejsza - to
znaczy lewa strona, jeżeli jest ona mniejsza, to oznacza, konieczność podniesienia lewej do prawej. Widzicie, od wielkości dłoni i
wszystko to, można zobaczyć. Umieśćcie jedną rękę w kierunku fotografii, drugą rękę na zewnątrz. Wypracujcie to na tak wiele
sposobów, ponieważ macie permutacje i kombinacje pewnych błędów. Ale to nie oznacza rozwinięcia tego lewego Vishuddhi w
żadnym wypadku, bo to najgorsze, co może się zdarzyć. Jeśli rozwiniecie lewe Vishuddhi, to jest to wtedy bardzo trudna
sytuacja.
Teraz, dla tego rodzaju rzeczy myślę, że dam ci pełny wykład pewnego dnia, kompletny, aby zobaczyć, co permutacje i
kombinacje różnych czakr mogą stworzyć. W porządku? Ale objawy są na zewnątrz. Objawy są głównie na zewnątrz. Nie ma
potrzeby, aby… z osobowości można zobaczyć, jakie blokady łapie.
Jest to bardzo duży problem z ludźmi, że nie czują wibracji. Niektórzy ludzie po prostu nie czują. Jak wielu jest takich, którzy
nigdy nie czują żadnych wibracji, nigdy nie czuli? Podnieście ręce. Wiem, Kevin. Czułeś je czasem? W porządku. Kiedy pracował
w ashramie, jego ręce były gorące.
Która?

Obie ręce są… Jaką pracę wykonujesz w ashramie?
Dobrze, masz po lewej stronie blok. Wszystko w porządku, możesz wyraźnie zobaczyć, twoja prawa ręka jest bardzo błyszcząca.
Na lewej, tam jest problem. Widzisz te palce nie są tak błyszczące, jak te są. Miałeś problem na lewej stronie, jeśli to pamiętasz.
W porządku?
Tak, to jest walka. W ashramie wibracje walczą, dlatego czujesz gorąco. Nie ma w tym nic złego. Będą poprawne; będzie chłodny
powiew. Skieruj prawą dłoń zawsze do góry a lewą rękę skieruj ku Mnie. Poprawi się.
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Dzisiaj jest wspaniały dzień dla nas wszystkich, abyśmy byli radośni, ponieważ Pierwotna Istota osobiście inkarnowała się na tej
Ziemi jako Shri Krishna. Tak wiele aspektów Jego Istoty zostało opisanych dla was wszystkich w wielu moich wykładach, ale
najwspanialszym ze wszystkich aspektów tej Pierwotnej Istoty było to, że był On Yogeshwarą. Był Bogiem Yogi - Yogeshwarą.
Był Panem naszego połączenia z Boskością. Bez Jego zgody i bez Jego aprobaty nie możemy być Sahaja yoginami. On był
Yogeshwarą, a prawdziwy yogin to osoba, w której Yogeshwara jest obudzony. Słowo "yoga", tak jak je rozumiemy, jest
zjednoczeniem naszej uwagi z Boskością. Ale nadal nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji - co to oznacza? Co powinno się z
nami stać? Oczywiście, macie moce. Gdy tylko stajecie się duchem, otrzymujecie moce. Jedną z mocy, którą otrzymujecie, jest
kolektywna świadomość, która jest również darem od Shri Krishny, i zaczynacie odczuwać kolektywność. Wasze ego i superego
są wchłonięte, więc uwalniacie się od swojej karmy i uwarunkowań, i zaczyna się kiełkowanie nowego życia, nowej ery. Ale jaka
jeszcze jest specjalność, wielkość Yogeshwary? On jest dla was Ishwarą. On jest Ishwarą wszystkich yoginów. A jakie On ma
możliwości, jaka jest Jego natura? Jest ona taka, że dla Niego wszystko jest grą - Leela. Dla Shri Ramy, to nie była gra. Dla Niego
życie było platformą, na której musiał demonstrować, jak wieść bardzo dharmiczne życie jako Maryada Purushottama. Ale Shri
Krishna przybył, aby pokazać, że On jest Leeladharą - tym, który gra w Leela, w grę. Wszystko jest grą, cały Wszechświat jest grą.
Wszystko to, co zostało stworzone przez Adi Shakti, wszystkie te trzy guny, są niczym innym jak tylko grą. I to właśnie
zamanifestował w swoim własnym wcieleniu. Ale nadal, czym jest Yogeshwara? Leeladhara jest tym, dla którego cały ten
Wszechświat jest grą, bo On jest na osi i dla całych peryferii to nic innego, jak gra. Ponieważ wszystko jest fałszywe. Z wyjątkiem
waszego ducha wszystko jest fałszywe. Można powiedzieć, że to wszystko jest nieustającym żartem, przedstawieniem, niczym
poważnym. Duch jest jedyną prawdą w nas, reszta nie jest prawdą. Nie może istnieć wiele różnych prawd, które widzicie. W
sanskrycie istnieje tylko prawda lub nieprawda, satya lub asatya, nie ma dziesięciu słów na określenie prawdy. Więc kiedy to się
dzieje, to wielkie wydarzenie dzieje się w was, kiedy stajecie się jednością z Duchem, zyskujecie moce, nawet jeśli nie
dojrzeliście do tego etapu, jeśli wasze zrozumienie nie osiąga tego etapu, nawet jeśli wasze serce nie otwiera się. Najpierw
dostajecie moce, abyście mieli wiarę ze szczerym zrozumieniem. Powinniście wierzyć doświadczając tego, więc to się zaczyna.
Kiedy zaczniecie używać swoich mocy, widzicie, jak one się przejawiają, czasami jesteście zdumieni, jak podnosicie Kundalini
ludziom, jak je wiążecie, jak dajecie im Realizację, jak leczycie ludzi. Jesteście zdumieni, jak to się stało. Możemy więc
powiedzieć, że to wszystko jest wbudowane w was i zaczyna się manifestować. Ale jest o wiele więcej tego, co musi się jeszcze
zamanifestować, co musi się ugruntować i sprawić, że będziecie wzrastać. Jednym z bardzo ważnych punktów jest
Yogeshwara, i tę kwestię musimy zrozumieć, że dopóki nie pójdziecie ścieżką Yogeshwary, nie możecie się w pełni
ustabilizować. Więc Krishna powiedział: "Sarva dharmanam parityajya mamekam sharanam vraja", "Porzućcie wszystkie wasze
związki", dharma jest związkiem, takim jak z waszą siostrą, z waszym bratem, to są dharmy, jak np. Stri dharma pracy kobiet.
Następnie możemy powiedzieć, że istnieje również Rashta dharma. Dzisiaj jest dzień odzyskania niepodległości przez Indie.
Mamy więc dharmę Rashta, jesteśmy patriotami. Patriotyzm wobec własnego kraju, to dharma Rashta. Potem macie Samaj
dharmę, czyli obowiązek wobec waszego społeczeństwa - to Samaj dharma. Następnie macie Pati dharmę, obowiązki męża,
obowiązki żony. Obowiązki wszystkich nazywane są dharmami, bo to jest to, co musicie zrobić, macie zobowiązania - one
tworzą wasze dharmy. Ale On mówi: "Porzućcie wszystkie te dharmy, porzućcie wszystkie obowiązki, po prostu całkowicie Mi
się oddajcie". "Sarva dharmanam parityajya mamekam sharanam wraja". Ponieważ teraz staliście się zbiorową istotą, teraz
staliście się jednością z Nim, teraz On troszczy się o wasze dharmy, On dba o wasze związki, oczyszcza je, więc po prostu
całkowicie Mu się oddajcie. On nie powiedział tego wszystkim, tylko Shri Arjunie. Nie powiedział wszystkim, oni na to nie
zasługiwali, albo uznał, że nie należy im tego mówić. Ale myślę, że wy jesteście odpowiednimi ludźmi, aby to wiedzieć, więc
mówię wam: zapomnijcie o każdym innym obowiązku, o każdej innej rzeczy, ale wykonujcie swój obowiązek wobec waszej
zbiorowej istoty, waszej kolektywności. Ale On jest Yogeshwarą. To jest główny punkt. I aby spełnić obowiązek wobec Niego,
przede wszystkim musicie rozwinąć tę czystość Yogeshwary. Jemu sublimacja nie była potrzebna. Był wzniosły. On był źródłem
uwznioślenia. Nie potrzebował uwznioślenia z niższych instynktów istot ludzkich. Nie potrzebował niczego w sobie zmieniać,
aby podnieść się z mayi, tak jak oni to nazywają. Szczególnie na Zachodzie, jak wiecie, stworzyliśmy dla siebie piekło prawdziwe piekło. Wszelkiego rodzaju wypaczone idee są w nas. Dla Yogeshwary to nic innego jak maya, absolutnie plugawe.
Nigdy nie przychodzi Mu to do głowy, że takie rzeczy są możliwe - one są szokujące. W Jego urodziny - powiedziałabym, że jeśli

dzisiaj są Jego urodziny, a jeśli urodził się taki, jakim był w tamtym czasie - natychmiast by zawrócił. Powiedziałby: "O nie,
przepraszam, nie mam z tym nic wspólnego, miałby dość". A także, gdyby spotkał zachodnią kulturę, byłby znowu zszokowany,
powiedziałby: "O Boże, nie, nic z tego nie będzie". Ja tu nie przybędę. Pomimo czasów, kiedy się urodził, tam była dharma, byli
ludzie, którzy rozumieli, co jest dobre, a co złe. Kiedy nie było żadnej z tych bezsensownych rzeczy, On przyszedł jako
Yogeshwara - czysty. Jego historia jest taka, że kiedyś Jego żony chciały pójść.... czym były dla Niego żony? Niczym - to tylko
gra. Nie można Mu przypisać żadnego grzechu. Ożenił się, ponieważ musiał pojąć za żony swoich pięć zasad, czyli pięć
elementów. Więc uczynił z nich kobiety i poślubił je. Musiał poślubić 16 000 kobiet, ponieważ musiał mieć 16 000 mocy, i musiał
je uruchomić przez jakieś ciała, więc one pojawiły się jako kobiety. Dla Niego nie był to związek z żoną, ale czysta relacja. Dla
Niego seks w ogóle nie istniał. Był ponad tym. Więc nie ma mowy o pokusach i perwersjach - nie wchodziły w rachubę. Historia
jest taka, że kiedyś Jego pięć żon chciało pójść pomodlić się do jakiegoś wielkiego świętego, który przybył do ich miasta. Ale w
rzeczywistości zatrzymał się po drugiej stronie rzeki. Chciały więc pójść i oddać mu cześć i dowiedziały się, jaki czas będzie
bardzo dobry, żeby mogły się z nim spotkać. Więc gdy doszły do rzeki, powiedziały: "Ona przybrała i nie możemy jej przekroczyć,
to nie czas, abyśmy mogły przez nią przejść". Dlatego uważały, że byłoby to bardzo niepomyślne, gdyby tam nie dotarły, bo był to
taki pomyślny czas. Chciały iść w tym czasie i czcić tego guru. Poszły więc do Krishny i zapytały: "Jak możemy się przeprawić,
skoro rzeka przybrała?" On odrzekł: "Naprawdę? To bez znaczenia. Idźcie i powiedzcie rzece…" - to była rzeka Jamuna, nie,
przepraszam Tapi, rzeka Tapi... Powiedział: "Idźcie i powiedzcie rzece, że jeśli mamy męża, którym jest Shri Krishna, jest On
Yogeshwarą - to znaczy tym, który nigdy nie angażował się w żadną aktywność seksualną..." Yogeshwara oznacza osobę, która
nigdy nie angażowała się w żadne relacje seksualne. To nie jest możliwe. Nie można o czymś takim myśleć. Oznacza to, że
chociaż zaangażował się w coś, nigdy nie był w to zaangażowany. Chociaż był w tym, jednak go tam nie było, tak jak lotos... "...
Jeśli On nie zaangażował się w takie działanie ..." to jest możliwe tylko dla Niego, dla nikogo innego. Dlatego On jest inkarnacją,
On nie jest człowiekiem. Mogą to zrobić tylko inkarnacje. Jeśli jakiś człowiek zacznie mówić: "Jestem Shri Krishną, więc robię to
i robię tamto", jak wiecie, jest wielu napuszonych, musieliście o nich słyszeć. Oni nie stają się [Nim], może to zrobić tylko
inkarnacja. Oznacza to, że Yogeshwara jest tym, który inkarnował. Poszły więc i powiedziały rzece: "Jeśli On jest Yogeshwarą,
prosimy, opadnij". I rzeka opadła. Więc przeszły na drugą stronę, wykonały puję do guru i wróciły. Rzeka znowu wezbrała i nie
mogły przejść. Poszły więc do guru. To oznaka dobrego guru lub prawdziwego guru, guru, który inkarnował. Więc one
powiedziały: "Widzisz, nie możemy przejść, rzeka wezbrała". Więc powiedział: "Naprawdę, a jak przyszłyście?" Odrzekły: "Shri
Krishna powiedział, żeby zadać pytanie, czy On jest Yogeshwarą i jeśli jest to prawdą, to rzeka opadnie". [Guru] powiedział więc:
"W porządku, teraz idźcie i zadajcie takie pytanie, czy jestem bhuktą, bhukta znaczy, że zjadłem wszystko, co mi przyniosłyście,
ale nie cieszyłem się tym, nie zaangażowałem się w to, jeżeli to prawda, wtedy niech rzeka opadnie". Poszły i powiedziały rzece nie mogły w to uwierzyć, ponieważ go nakarmiły - "Jeśli on nie zjadł żadnego pożywienia, z tego co mu oferowałyśmy, wtedy
opadnij". I rzeka opadła! Zatem morał całej sprawy jest taki, że waszym ideałem, powtarzam, waszym ideałem pod tym
względem, jest Shri Krishna. Nie, że myślicie, ale jesteście ideałem dla całej reszty. To jest wielki błąd, który popełniają Sahaja
Yogini. Natychmiast myślą, że stali się teraz Shri Krishną, albo stali się kimś wspanialszym, lub że istnieje ideał, który wchłonęli
w siebie Tak nie jest - jedynym, co trzeba wiedzieć, jest to, że to jest ideał, który musicie osiągnąć, wasze oczy powinny być
skierowane w stronę tego ideału, i działania powinny iść w tym kierunku. Przed tym, jeśli popadniecie w coś takiego jak
perwersje i bezsensowne seksualne sprawy i tym podobne, musicie wiedzieć, że upadacie bardzo nisko. To jest opętanie, które
na was oddziałuje. To jest ideał - oni są inkarnacjami. Wy nie jesteście inkarnacjami, ani nie możecie stać się inkarnacjami. Ale
Oni są światłem, które oświeca waszą ścieżkę, którą podążacie. Zabierają was do królestwa, gdzie Oni są Królami i Panami. On
jest Ishwarą - On jest waszym Ishwarą. Wy nie jesteście Ishwarami. Ale jesteście przynajmniej yoginami. Najpierw musimy być
yoginami, a wtedy On jest naszym Ishwarą, czyż nie? W przeciwnym razie On nie chce wami władać. Więc to, co musimy zrobić,
to najpierw zostać yoginami. A jedną z oznak bycia yoginem jest to, że w swoim życiu seksualnym jest on wyjątkowo czysty.
Musi istnieć absolutna czystość, a po jakimś czasie trzeba wyjść poza to. Wasze relacje z innymi ludźmi, czy to jest siostra czy
brat lub jakakolwiek inna kobieta lub innym mężczyzna, powinny być całkowicie czyste. I to jest niezwykle ważne. Obecnie w
krajach takich jak Indie, ludzie są skrajnie skorumpowani, bardzo skorumpowani, skrajnie skorumpowani. Możecie dać im 5 rupii
i możecie kupić tam każdego - są bardzo skorumpowani finansowo. Ale ludzie nie są tak niemoralni, wiedzą, że to niemoralność.
To znaczy, że oni to wiedzą. Jeśli robią niemoralne rzeczy, wiedzą, że to nie jest moralne. Na Zachodzie niemoralność stała się
regułą. Dla nich słowo 'moralność' powinno teraz zniknąć. Mam na myśli to, że nie istnieje coś takiego jak moralność. Robicie co
tylko chcecie, ludzie nie myślą o niemoralności. Nie chcą o tym mówić, bo "to jest staromodne". A jeśli ktoś mówi, że należy być
moralnym, zaczynają myśleć, że jest hipokrytą. Przez myśl im nie przejdzie, że może istnieć jakikolwiek związek między
człowiekiem a moralnością w sposób autentyczny. To jest duży problem, który mamy. To największy problem, jaki mamy. Teraz

możecie uniknąć korupcji, ponieważ jeśli nie jesteście skorumpowani, to w porządku, takimi będziecie. Ale niemoralność jest
czymś takim, że jeśli żyjecie w niemoralnym świecie, ma to wpływ na wszystkich. Na przykład, moralna kobieta idzie drogą, i jest
mężczyzna pełen pożądania, który ją obserwuje. W pewien sposób, ona traci swoją czystość. Ona nie chce go przyciągać ani nic
takiego, nie chce stracić swojej czystości, ale sposób, w jaki on na nią patrzy, pomimo jej prostoty, ona może być
odpowiedzialna, w pośredni sposób, za zniszczenie jego czystości, jego moralności. Nawet małe dziecko, które jest
nieskomplikowane, niewinne dziecko, ale jeśli jest brudny człowiek o pożądliwych oczach, może on mieć bardzo nieczyste
uczucia do dziecka. Tak więc, chociaż oczywiście ta osoba jest nieczysta, nie możemy powiedzieć, że nie ma to wpływu na
dziecko. Ale w pewien sposób staje się obiektem, w rodzaju Vastu, jak to nazywacie. Coś, co czyni drugą osobę nawet jeszcze
niższą niż on sam jest. Nawet zwykły rysunek, który nie ma nic do rzeczy, a jest na nim umieszczona jakaś dziwna rzecz
wywołująca nieczyste uczucia. Ponieważ ostatnio widziałam, jak wiele symboli pojawiło się, a na moje oko nawet nie widzę,
żeby było w tym coś złego. Na moje oko tego nie widzę, ponieważ jestem zbyt niewinna. Moje oczy nie widzą, że jest w tym coś
złego. Ale ktoś, kto jest ekspertem w tych sprawach, natychmiast powie: "O, spójrz tylko na to". Naprawdę, nie da się tego
zrozumieć, jak bardzo ludzki umysł utkał te wątki wokół i stworzył te wzory, aby zniszczyć siebie i innych. Zatem, aby czcić
Yogeshwarę, musimy wiedzieć, że nasze relacje ze wszystkimi na tym świecie muszą być czyste. W swoim życiu On odgrywał
wiele ról. W czasie, kiedy On przybył, cały kraj był całkowicie pogrążony w fanatycznych poglądach na temat religii. Gdyby był
tam Freud, powiedziałby: "Och, to wszystko jest bez sensu", "Co w tym złego? Brnijcie w to". Krishna tego nie zrobił. Chciał
zerwać wszystkie bezsensowne kajdany tradycji i kajdany fałszywego fanatyzmu. Ale zrobił to w bardzo piękny sposób,
utrzymując absolutnie czyste relacje. Teraz ludzie zadają pytania: "Matko, czy On był żonaty z Radhą?" Wiecie, że On jest z Nią
ożeniony na wieki, to bez znaczenia. Ale faktycznie zawarł to małżeństwo w dniu, w którym się urodził. Został przeniesiony przez
swojego ojca przez rzekę i położony na brzegu rzeki, kiedy sam Shri Brahmadeva przybył na tę Ziemię. Dlatego zawsze nosi coś
żółtego jako błogosławieństwo Brahmadevy, aby okryć dolne partie ciała poniżej talii, tkaniną. To jest znak. Dlatego zawsze
ubiera się na żółto. On sam przybył, przybrał ludzką postać i poślubił Radhaji. Potem znowu stał się dzieckiem, tylko po to, by być
dzieckiem. Ktoś może wyglądać na dziecko. Niektórym z was jawię się jako szesnastoletnia dziewczyna, jak mówicie, ale Ja nią
nie jestem. Chociaż mogę być - gdyby policzyć - mogę mieć sześćdziesiąt lat, ale nie mam. Mój wiek jest wieczny. Nie mogę
powiedzieć, ile mam lat. Mogę mieć dwa lata albo być absolutnie sędziwa. To może być każdy wiek. Więc w całym swoim życiu,
cokolwiek On robił, robił to z czystością zrozumienia. Więc Radhaji najpierw została Mu poślubiona. A potem, gdy przybył jako
dziecko, kiedy był dzieckiem, płatał różne figle i żarty. To było nic innego jak Sahaja Yoga. Nie siedział w ten sposób i nie
opowiadał o czymś na poważnie. Ale trochę tu i tam, próbował ulepszyć ich czakry i podnieść im Kundalini. Oczywiście
Realizacja nie była możliwa poprzez grę. Nie możecie tego zrobić. Przypuśćmy, że po prostu się z wami bawię, wtedy nie
możecie dostać swojej Realizacji, ponieważ na poziomie Sahastrary musicie całkowicie rozpoznać. To musi być gra spokoju.
Oczywiście możecie po prostu podnieść rękę i dać ludziom Realizację. Ale musicie wprowadzić ich na poziom spokoju. Jeśli
tylko przyszlibyście i powiedzieli: "Dobrze, teraz pożartujmy", to wszystko byłoby skończone. Musicie usiąść i medytować.
Chociaż On powiedział w Gicie, że musicie tak robić. Nie można więc powiedzieć, że jeśli cały czas bawicie się, jeśli tylko
śpiewacie piosenki, lub jeśli jesteście w bardzo radosnym, wesołym nastroju, to wtedy jest koniec Sahaja Yogi. Tak nie jest. To
poważna sprawa. Więc On nie dał im Realizacji, ale On zmniejszył w ich umysłach napięcie tak zwanej dharmy i jej łańcuchów
fanatyzmu, On je rozluźnił, a potem chciał, żeby zrozumieli, że dharma nie może was zniewolić. Musicie wznieść się ponad
dharmę - stać się samą dharmą. Ale Yogeshwarę należy czcić z czystym sercem. W tej atmosferze jest to trudne, wiem o tym.
Ledwo wyjdziecie na zewnątrz, widzicie tam okropne rzeczy. Otwieracie dowolną stronę czasopisma i jest tam kolejna okropna
rzecz. Gdziekolwiek dajecie ogłoszenie o Mnie, na następnej stronie, którą przewracam, widzę jakie tam są bzdury z dyskoteki.
Co możecie zrobić? Nic na to nie poradzicie. I to wszystko się dzieje, jeśli na to spojrzycie - jakie to wszystko jest wulgarne,
obrzydliwe, nieczyste. Aby dołożyć do problemów, pojawili się psycholodzy. Ich metody atakują ich samych i wszystko, oni są
tak opętani, a ich poczucie moralności jest całkowicie zaburzone. Bez wątpienia. Wiecie o Freudzie, co się z nim stało?
Utrzymywał stosunki z matką. Nie mógł nawet zrozumieć, wyobraźcie sobie, jaką on musiał być adharmą, okropny żałosny
człowiek, nie miał nawet takiej czystości, aby zrozumieć związek z matką. Wyobraźcie sobie. To takie wyraźne tło tego
człowieka. To pokazuje, jak bardzo musiał się mylić. Ponieważ było w nim takie plugastwo, taki brud, że nie mógł nawet spojrzeć
na matkę z czystym sercem. W jego oczach musiało być całe to błoto, nie wiem jaki on był, żeby widzieć takie rzeczy. Trzęsiecie
się już od moich wibracji. Teraz, kiedy myślimy o Nim jako o Yogeshwarze, to znaczy, że jesteśmy yoginami, a On jest naszym
Ishwarą. Należy sławić Ishwarę - Dhayaati - musicie Go sławić. Musicie Go sławić, ze względu na jego cechy jako Yogeshwary,
ponieważ jest On waszym Ishwarą, więc musicie Go sławić. Jaką więc chwałę możemy Mu oddać? Urodził się dzisiaj. Co
powinniśmy zrobić przy tak wspaniałej okazji, kiedy On się rodzi? Musimy zdecydować, że On jest naszym Ishwarą. On jest

aspektem Ishwary i jeśli jest On naszym Ishwarą, wtedy musimy oczyścić nasz stosunek do seksu, do wulgarnego sposobu
życia, który rozwinęliśmy, po prostu unikać tego i wyrzucić to. Absolutnie. W tej kwestii nie może być kompromisu, inaczej nie
możecie być yoginem, nie możecie być yoginem. Możecie stać się bardzo potężni, na razie. Ponieważ pogrywam z wami, wydaje
się wam, że jesteście bardzo potężni i tak dalej. Ale to nieprawda. Tak jak moje imię jest Nirmala, moje imię jest "czystość" - wy
musicie być czystymi yoginami. Nikt nie mówi, że nie powinniście się pobierać. Nikt nie mówi, że nie powinniście mieć
odpowiednich relacji seksualnych ze swoimi żonami, tego nie mówimy. Ale jednej rzeczy ludzie mogą uniknąć i nie zepsuć. A
drugą rzeczą, która jest najważniejsza, jest wasza uwaga, która musi być oczyszczona z jakiegokolwiek pociągu seksualnego.
Wasza uwaga nigdy nie powinna skupiać się na czymś takim. Widzicie Mnie, mam być teraz starszą panią, nie widzę rzeczy,
które normalnie ludzie widzą. To jest coś zaskakującego. Ja coś widzę i nie wiem, co się dzieje a w domu wszyscy się ze mnie
śmieją. Oni tego nie rozumieją - jak Ja tego nie dojrzałam, jak nie zrozumiałam żartu, ponieważ moja uwaga nigdy nie kieruje się
na te nieczyste rzeczy, nigdy nie zajmuję się tymi rzeczami. Nie mogę ich zobaczyć, dopóki ktoś Mi nie powie, że "to jest to". Ale
oni muszą Mi to objaśniać dziesięć razy. Więc wszystkie te wyrafinowane bzdury, plugastwa i brud, które tu zgromadziliśmy,
zmyjcie proszę ze swoich rąk. To jedna rzecz, która nie będzie tolerowana w Sahaja Yodze. Każdemu Sahaja yoginowi muszę to
powiedzieć. Sam seks nie może dawać radości, jeśli żyjecie w ten sposób. Nie możecie! W tym kraju w ogóle nie cieszycie się
seksem. Nikt z nich. Tylko w kraju, gdzie ludzie są niewinni, możecie się nim cieszyć. Gdyby sprawiał wam radość, nie
biegalibyście od jednej kobiety do drugiej, nie biegaliście od mężczyzny do kobiety i od mężczyzny do mężczyzny, a potem do
wszystkich tych osłów. To niemożliwe, że moglibyście być yoginami, z tymi wszystkimi brudnymi pomysłami. I wtedy nie
możecie osiągnąć dojrzałości, nawet normalna osoba nie dojrzeje. W Indiach osoba około 40-letnia, staje się dojrzałym ojcem.
Zostawiacie z nim jakąś dziewczynkę, kogokolwiek, to nawet nie przyjdzie mu do głowy, żeby coś mogło między nimi zaistnieć.
Kiedy jesteście żonaci, nie powinno [to mieć miejsca]. Widziałam moich dwóch zięciów, nigdy nie przyjdą im do głowy takie
pomysły. Więc spróbujcie skierować swoją uwagę na właściwy tor, ponieważ wasz Ishwara jest Yogeshwarą. Innej strony Shri
Krishny ludzie nie znają. To jest gra. Ale On jest Samhara-shakti. On jest mocą zniszczenia. To jest bardzo dobre, On istnieje,
przychodzi ze wszystkim, aby nas chronić. Ale ma też czakrę Sudarshan. Sudarshan, "su" oznacza pomyślny, "darshan" to wizja.
On daje nam pomyślne wizje. Jeśli próbujecie z Nim sztuczek, otacza waszą szyję, a potem macie pomyślne darshany samych
siebie, że wisicie gdzieś w powietrzu. Więc metody Shri Krishny; z jednej strony On jest "Leelamayi", jest współczujący, On stoi
przy swoich bhaktach, przychodzi na tę Ziemię, aby ożywić dharmę. Jeśli dharma upada, On przychodzi, aby ją podnieść. "Yada
yada hi dharmasya" - "kiedykolwiek nastąpi upadek dharmy". Ale dharma nie dotyczy tylko korupcji, nie dotyczy tylko uczciwości i
nieuczciwości. Zasadniczo dotyczy to Mooladhary. To jest początek końca. I On przychodzi - "sa sansthapana arthaya" ponownie, aby ustanowić święty stan. Przychodzi na tę Ziemię, aby podnieść ludzi do tego poziomu. To właśnie robi. Więc jeśli
jesteśmy Sahaja yoginami, jesteśmy nieodłączną częścią Jego Istoty. Jesteśmy instrumentami Jego pracy. Więc musimy
ustanowić dharmę, ale ten, kto nie ma w sobie dharmy, jaką dharmę może gdziekolwiek ustanowić? Przybyliście na tę Ziemię,
aby ustanowić dharmę w jej świętym aspekcie. Nie tak jak kościół rzymskokatolicki lub jakiś kościół zielonoświątkowy, albo te
hinduskie działalności religijne lub te hinduskie świątynie, albo państwo islamskie. Ale musicie ustanowić dharmę w jej czystej
postaci. Ale jeśli nie ma w nas dharmy, jak zamierzamy ją ustabilizować? Dlatego za każdym razem przychodzi na tę Ziemię, aby
ustanowić dharmę na poziomie Vishnu. Ale na poziomie Shri Krishny przychodzi jako Yogeshwara. I to jest to, o czym wielu ludzi
nawet nie pomyślało. Dla Vishnu oni mogą nie mówić o Yogeshwarze. To znaczy, że On jest Ishwarą yoginów, tak jak Ganesha
jest Ishwarą Ganas. To Ganapati opiekuje się Ganas, a On jest naszym Ishwarą. To znaczy, że musimy Go przyjąć za swój ideał.
Ze zrozumieniem, że dzisiaj jest ten dzień - w nocy około godziny 12-tej, teraz musi być około godziny 12-tej w Indiach, więc to
pasuje - On urodził się o tej porze w nocy w strasznych okolicznościach, ponieważ symbolicznie była to prawdziwa noc. Przybył
w momencie, kiedy Jego własne narodziny były bardzo niebezpieczne. Został ocalony, a potem w swoim wczesnym
dzieciństwie zabił rakszasy. Ale wszystko to zrobił, ponieważ był inkarnacją. Nikt was nie prosi, żebyście poszli zabijać rakszasy.
Prawda? Czy w Sahaja Yodze prosiłam was, abyście poszli i zabili jakieś rakszasy? Wręcz przeciwnie, mówię tylko "utrzymujcie
swoją ochronę". Ona była rakszasem, miała na imię Putana, i chciała otruć [Krishnę] karmiąc go piersią, wzięła dziecko i zaczęła
karmić. On był niemowlęciem. A kiedy zaczął ssać jej pierś, pojawiła się w swojej prawdziwej formie i umarła. Ponieważ On był
mimo wszystko inkarnacją. Czy ktokolwiek z nas mógłby to zrobić? Mam na myśli Sahaja yoginów? Potem jako dziecko był
bardzo psotny. On zjadł trochę gliny [masła ukradzionego z glinianego dzbana]. Jego matka wątpiła, czy je zjadł, czy nie. Bardzo
się zdenerwowała i powiedziała: "Otwórz usta, chcę zobaczyć, czy to zjadłeś?" Kiedy otworzył usta, ona zobaczyła cały
Wszechświat, poruszający się w Jego gardle, ponieważ widziała czakrę Vishuddhi. Ponieważ ona mogła widzieć. Miała moc
widzenia, mogła widzieć. Nie każdy może to widzieć. Ci, którzy mają moce, mogą widzieć. Nie mamy nawet takich mocy, jak ona,
żeby zobaczyć Wszechświat. Więc najpierw trzeba to zrozumieć. Jako Sahaja Yogini, otrzymujemy te moce, zanim tak naprawdę

przejdziemy test na Sahaja yoginów. Po prostu jest na odwrót. Na uniwersytecie najpierw dają wam dyplom, certyfikat, a potem
dostajecie pracę albo nie dostajecie w dzisiejszych czasach! Tutaj otrzymujecie przede wszystkim pracę, otrzymujecie
wszystkie moce, otrzymujecie wynagrodzenie, ale stopień naukowy nadal nie jest pewny. Każdy chodzi jak Sahaja yogin, a
następnego dnia odkrywam, że wychodzi z niego coś jeszcze. Widziałam, że oni są certyfikowanymi Sahaja yoginami. Następnie
otrzymują certyfikat na coś innego. Bóg wie jak. Więc to jest sprawa Sahaja Yogi, że możecie stać się Sahaja yoginem nawet bez
posiadania prawdziwego certyfikatu. Zdecydowanie tak jest. A certyfikat jest wydawany, jak wiecie, przez Pana Jezusa
Chrystusa. On łatwo nie daje certyfikatu. W tym jest On bardzo, bardzo surowy. On wam go nie da. Jest niezwykle surowy, jeśli
dotyczy to Sahaja yoginów, Nie da wam certyfikatów, będzie was oceniał. A jego podstawową naturą jest to, że jest On niewinny.
On was osądzi na podstawie waszej niewinności. Jeśli jesteście w superego, możecie powiedzieć: "Och, zostałem opętany przez
buca, i buc to zrobił". Więc On powie: "W porządku, idź po certyfikat do buca, a nie do mnie". Nawet kiedy yogini walczą, mówią
Mi: "Matko, to mój buc musiał walczyć z jego bucem". A co wy robiliście? Byliśmy świadkami tego, jak Shri Krishna! W tym
wszystkim, co się wydarza, otrzymuję czasami gorącą obietnicę: "Matko, no dobrze, teraz nie będziemy się kłócić, nie będzie
żadnego problemu, możesz mieć pewność, że wszyscy będziemy żyć w harmonii". Potem nagle odkrywam, że ktoś stacza bój o
łazienkę, albo o mydło, czy coś w tym rodzaju. Yogini tak się nie zachowują. Przede wszystkim musicie być osobami
zadowolonymi, osobami o wielkiej godności i wyrozumiałości, w przeciwnym razie, co będziecie w stanie wytrzymać? "Bardzo
go kocham, ale nie powinien był zabierać mojego ręcznika". Jeśli będziecie obstawać przy małych, małych sprawach, bądźcie
pewni, że nie jesteście jeszcze yoginami. Jeśli walczycie o rzeczy, wtedy w ogóle nie jesteście Sahaja yoginami. Jakie znaczenie
mają te rzeczy? Ja nigdy o niczym nie mówię, czyż nie? Że "muszę mieć to, muszę mieć tamto, jak to przygotowaliście, prawda?"
Chociaż czasami jest to naprawdę złe i niezgodne z protokołem. Nigdy nie mówię: "Dlaczego przyniosłeś te banany, one nie są
dobre, nie będę ich jeść!" Czy kiedyś tak powiedziałam? Nawet kwiaty, których używacie, mogą nie być pomyślne. Wiem, że
niektórych kwiatów nie należy używać do pujy. Ale Ja nie otworzyłam ust. Jeśli muszę wam to powiedzieć, po prostu mówię, bo
musicie to wiedzieć dla waszego dobra, a nie dla mojego. A więc w taki dzień, który jest dniem wielkiej radości i szczęścia dla
całego świata, powinniście wiedzieć jedno, że kiedy Chrystus się narodził, urodził się w bardzo skromnym miejscu, ale kiedy
narodził się Krishna, urodził się w najbardziej przerażających warunkach. To samo dotyczy dzisiejszych Sahaja yoginów. To bez
wątpienia wielka radość i celebrowanie, że On przybył i dał nam swoją moc Vishuddhi, ale musimy zrozumieć, że urodziliśmy się
w bardzo niepewnym czasie. Mówiłam o tym tak wiele razy. Istnieje nie tylko jeden Kamsa. Jest ich tak wielu. Trwa wielka walka,
za którą wy jesteście odpowiedzialni. To wy jesteście zatrudnieni przez Boga, jesteście tymi, którym przydzielono tę wielką
pracę. Macie moce. Tak jak Shri Krishna, kiedy przekroczył rzekę, jako dziecko włożone do koszyka, a ojciec niósł to dziecko w
koszyku, i kiedy Jego stopy dotknęły rzeki Jamuny, rzeka opadła. Ponieważ [wcześniej] wezbrała, i ona opadła. W ten sam
sposób wy też macie te wszystkie moce. Krishna dał wam wszystkie moce. Jednak poznacie je naprawdę, jak tylko Pan Jezus
Chrystus zaakceptuje was jako Sahaja yoginów. To ważne, ponieważ musicie być niewinni. Czystość musi być wprowadzona.
Ostatnim razem w ten wspaniały dzień mieliśmy 16 małżeństw. Większość z nich dobrze się udała. Nie wszystkie, ale większość
z nich była bardzo dobra, i jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, że tego dnia przyszły takie dobre pary. To było bardzo pomyślne.
A małżeństwo daje wam poczucie czystości i dlatego nasze małżeństwo jest ważne w Sahaja Yodze. Ale to nie jest ostatnie
słowo, to nie jest teren łowiecki dla każdego, "znajduję tego męża, znajduję tamtego męża". To musi zostać całkowicie
powstrzymane. Zostawcie to Sahaja. Nie macie szukać sobie żon ani mężów wśród Sahaja yoginów. Zostawcie to! Jeśli
zrobiliście coś takiego, może spotkać was krzywda. Nie szukajcie ani [nie róbcie] niczego takiego. Nadejdzie czas, kiedy
znajdziecie, powiem wam wtedy: "W porządku, poślub tę osobę". To ciągle ma miejsce wśród Sahaja yoginów, znałam osoby,
które po prostu podrywają ludzi i próbują zalotów. Nie potrzebujemy tego w Sahaja Yodze, nie potrzeba nam żadnych zalotów.
Mamy tak wiele przypadków, gdzie małżeństwo zostało tak dobrane, że pobrali się i są bardzo szczęśliwym małżeństwem,
bardziej niż ludzie, którzy dobierali się poprzez zaloty, wybierali sobie kandydatów. A potem dowiadujecie się, że za 2 dni udają
się po rozwód. W Sahaja Yodze jest to spontaniczne, natychmiastowe. Nie musicie robić tych wszystkich rzeczy. Co
osiągnęliście tym całym rozważaniem? To jest po prostu spontaniczne. Więc nie musicie się martwić i nie musicie myśleć. Nie
musicie mówić: "Och Matko, muszę znaleźć sobie dziewczynę". Nie musicie! Zostawcie to Mnie, to mój ból głowy. Ale kiedy
jesteście poślubieni w Sahaja Yodze, musicie wiedzieć, co to znaczy. I oboje musicie to właściwie wypracowywać, a to jest dla
dobra wszystkich. To powinno być dobre dla każdego. A więc tak to jest. I tego dnia złóżmy jedną przysięgę, aby zdecydować, że
będziemy czcić Yogeshwarę. Musimy Go czcić. Oznacza to, że nasze relacje w tych sprawach muszą być czyste. Nie
powinniśmy się w to angażować, to nic ważnego. To tak, jakby mieć swoje jedzenie, musicie być ze swoją żoną, to jest potrzeba
ciała. Nie jecie z brudnych talerzy, prawda? Chcecie mieć czysty talerz. Chcecie mieć talerz, który używacie tylko wy, własny
talerz, który powinien być czysty. Gdybyście mogli mieć czystszy talerz, chcielibyście go mieć, jeśli możecie dostać srebrny

talerz, chcielibyście tego. Jeśli to jest nawet złoty talerz, to jeszcze lepiej. W ten sam sposób powinniśmy też mieć bardzo czyste
zrozumienie, że jest to potrzeba ciała, ciała, które może być bardzo subtelne. Nie chodźmy więc w tym celu na zakupy
gdziekolwiek, wypatrując: "O, to jest ten, to jest tamten”, następnie odrzucając tego. To musi przyjść do was specjalnie. I
wszystkie wielkie rzeczy dzieją się nagle. Zawsze. Im więcej będziecie rozważać, tym będzie gorzej. Więc nie twórzcie idei, nie
planujcie tego. To się stanie. To nie jest takie ważne. To da wam dużo czystości. Wasze ego będzie doskonałe. Znam kogoś,
kogo nikt nie chciał poślubić. A kiedy zasugerowałam komuś, kto zgodził się z wielkim trudem, ona powiedziała: "Nie chcę się
pobierać". To jest zabawne. Zabawne w jaki sposób działa nasze ego. Bo kiedy szukamy kogoś do małżeństwa lub
czegokolwiek, nie myślimy o Yogeshwarze. Nie myślimy, że to Yogeshwara jest tym, kto wszystko dla nas zrobi, myślimy, że
musimy to zrobić. W porządku, brniemy w to i całkowicie psujemy swoją uwagę. "Sarva dharmanam parityajya mamekam
sharanam vraja." W tej części swojej decyzji, byłoby lepiej, jeśli zostawicie ją Bogu, Jeśli możecie to zrobić, to pozbyliście się w
połowie swojego ego. Ponieważ wykorzystuje się w tym co najmniej 50% ego. Szczególnie na Zachodzie. W Indiach to pytanie
nie pojawia się zbyt często. Ponieważ rodzice nie mogą tutaj zadecydować, nikt nie może zadecydować, musicie sami
zadecydować. To duża odpowiedzialność i ważna sprawa dla was. Więc 50% waszego problemu z ego zostanie zakończone,
kiedy po prostu zrezygnujecie z tej odpowiedzialności wybierania sobie panny młodej lub pana młodego. Po prostu zapomnijcie
o tym. To taka strata energii. Kiedy widzę, jak ludzie, młodzi ludzie robią to wszystko, chciałabym, żeby rozumieli wartość
swojego życia, szanowali swoje życie. Ich Ishwarą jest Shri Krishna. On nie jest Ishwarą wszystkich, tylko yoginów. Każdy, kto
próbuje mówić: "Hare Rama, Hare Krishna" dostanie raka gardła. Każdy, kto próbuje Go wzywać, a kto nie jest yoginem, ma
problem z gardłem. Więc On jest dostępny tylko dla was, On jest tylko waszym Ishwarą. On manifestuje się tylko dla was. On jest
wasz własny. On nie będzie działał dla żadnego Dicka, Toma czy Harry'ego. Czy bylibyście premierem, czy bylibyście królem lub
królową, dla niego to nie ma znaczenia. Dla niego tylko yogin, tylko yogin może go wzywać. Tylko yogin może prosić Go o
pomoc. On nie przejmuje się nikim innym. A jeśli yogin kogoś poleci, wtedy tylko On może się tym kimś zaopiekować. W
przeciwnym razie nie będzie się nim przejmował. Więc w rzeczywistości On jest waszym własnym królem, który zawsze tu jest,
troszcząc się o was. Kiedy Go przywołacie, On przybędzie ze wszystkimi swoimi mocami, żeby was wspierać. Ale musicie być
yoginem. Jeśli nie jesteście yoginem, co jest oczywiście poświadczone przez Pana Jezusa Chrystusa, wtedy Krishna nie ma z
wami nic wspólnego. Więc przed wejściem do Shri Krishny - chociaż On nie jest tym, który będzie osądzał waszą niewinność - u
bramy rezyduje Pan Jezus Chrystus. Kiedy wejdziecie, wszystko jest w porządku. Ale wejście do środka jest także trudne,
ponieważ On zawsze was wyrzuca. Shri Krishna powiedział: "Będziesz...", do Jezusa, On powiedział "Będziesz Adharą,
wsparciem Wszechświata". Co oznacza, że niewinność jest waszym wsparciem, niewinność. Jeśli niewinność nie jest w was
ustabilizowana, wtedy Shri Krishna nie może wam pomóc. On jest bezradny. Ponieważ nie stajesz się yoginem, więc On nie jest
już twoim Ishwarą. Teraz ktoś mógłby powiedzieć: "Matko czakra Agnya jest tutaj a On jest tutaj". Zgadza się, ale czakra Agnya,
kiedy ją przekroczysz, On jest tutaj. Kiedy przekroczycie czakrę Agnya, to znaczy, że On tam jest usadowiony, a siedziba Viraty
jest tutaj. Zatem dopóki prawidłowo nie przekroczycie czakry Agnya nie możecie dostać się do Viraty. A Yogeshwara jest Viratą.
To jest aspekt, który musimy czcić, musimy czcić! Oddawanie czci nie oznacza, że stajecie się tą osobą. Czcząc Mnie nie
stajecie się Mną. Co robicie, kiedy oddajecie cześć? Oddajecie wszystko to, czego Ja nie lubię: do ognia, do wody, na zewnątrz.
Wyrzucacie to poprzez elementy. I przynosicie Mi swoje serce. Tym właśnie jest oddawanie czci. W ten sam sposób musimy
czcić aspekt Shri Krishny we Mnie, który jest Yogeshwarą. Ja jestem Yogeshwarą. To w ogóle nie przychodzi Mi do głowy, Ja
takich rzeczy nie widzę. Nie wiem, co to jest pokusa, co to jest bycie atrakcyjnym, po prostu tego nie rozumiem. Wprost
przeciwnie, to budzi we mnie wstręt, całkowicie Mnie brzydzi, wymiotuję. Nawet, żeby to słyszeć, nie chcę otwierać moich uszu,
moje uszy stają się głuche. Nie słyszę takich rzeczy. Nie rozumiem żadnych sprośnych żartów. Nie mam do tego mózgu. Mój
mózg odmawia zrozumienia. Staję się całkowicie tępą osobą. Głuchą i niemą. Ludzie napisali mnóstwo książek na ten temat, nie
wiem, o czym oni piszą. O czym tu pisać? Więc dzisiaj musimy wiedzieć, że nasze życie osobiste musi być wyjątkowo czyste. W
każdej chwili stawiamy sobie czoła, żeby dowiedzieć się, czy rzeczywiście czcimy wewnątrz siebie Yogeshwarę, który w nas
rezyduje? Rozwińmy tę czystość. Wtedy w naszych oczach utrwali się niewinność. Będziemy niewinni. Oczy będą mówić o
niewinności. Jaki jest pożytek z posiadania oczu, które cały czas wędrują, nie wiecie dokąd zmierzają rozchwiane oczy, w ten
sposób, w ten sposób, w ten sposób. W ogóle nie możecie ufać takim oczom. Ale oczy, które są niewinne, nie przyjmują niczego,
one tylko dają. Niewinność jest bardzo przenikająca, bardzo oczyszczająca, bardzo łagodząca i bardzo piękna. Musimy stać się
pięknymi ludźmi. Dziś powiedziałam o tych sprawach, ponieważ czasami przeszkadza Mi sposób, w jaki ludzie nie rozumieją, że
czystość życia seksualnego jest tak ważna dla Sahaja Yogi, szczególnie na Zachodzie. Ludzie nie rozumieją. Dla Hindusów ten
wykład nie ma żadnego znaczenia, pomyślą: "Dlaczego Matka tak bardzo marnuje swoją energię?" Ponieważ oni nie rozumieją.
Ale dla Mnie jest to bardzo ważne. Cokolwiek zobaczyłam, usłyszałam i widziałam wokół, myślę, że dzisiejsze przesłanie

powinno dotyczyć Yogeshwary. Czcijmy Yogeshwarę w naszych sercach. Kiedy dzisiaj Mnie czcicie, powinno to być czczenie
Yogeshwary i niczego więcej. Niech was Bóg błogosławi.
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Shri Ganesha Puja. Geneva (Switzerland), 22 Augut 1982.
Czy jest ktoś, kto może tłumaczyć? Dorosła osoba. Możesz tutaj usiąść.
Ale czy on przyszedł? Wiesz, on powinien przyjść na puję. Wszyscy powinni wejść. Rozpocznę, gdy wszyscy tutaj będą.
Przejdźcie do przodu. Tu jest miejsce. Ci, którzy mogą siedzieć na podłodze, mogą usiąść z przodu. Wejdźcie. Jak miło! Podoba
wam się? Kolor pasuje? Gdzie jest...? W porządku, więc podejdź. Ty będziesz tłumaczyć na francuski a ona na włoski.
...przyszła? Tam jesteś. Kto jeszcze? Dzieci mogą usiąść z przodu – niech dzieci usiądą z przodu. Czwórka dzieci mogłaby
przyjść później, kiedy zaczniecie puję. Czy wszyscy już przyszli? Ach! Motocykliści! Świetnie! ...Właśnie, o to chodzi! W porządku.
Najpierw chciałabym wam opowiedzieć o znaczeniu pujy. Są dwa aspekty. Pierwszy to ten, że macie swoje własne bóstwa
wewnątrz siebie. I te bóstwa mają być w was obudzone. Bóstwa to różne aspekty jednego Boga. Więc z jednej strony macie
bóstwa, czyli aspekty Boga, które są przez cały czas obudzone. A z drugiej strony macie swoje własne bóstwa, które czasami są
obudzone, czasami na wpół-obudzone, czasami śpią a czasami są chore.
Więc musicie zastosować dwie metody: jedną żeby zadowolić te bóstwa Boga i poprosić je, aby pobłogosławiły wasze bóstwa
lub poprosić, aby obudziły wasze bóstwa. Więc odprawianie pujy oznacza, że kiedy ofiarowujecie cokolwiek co macie do
ofiarowania, cokolwiek co ofiarowujecie – jak powiedzmy kwiaty, jeśli chcecie ofiarować Bogu kwiat, nie musicie nic mówić,
musicie tylko ofiarować, o tak: “To jest dla Ciebie”. Każdy może zrozumieć ofiarowywanie, to znaczy, że do tego nawet nie
musicie mieć języka. Nawet jeśli niewidomy chce wam coś ofiarować, on po prostu może wam to dać, o tak. I ten gest jest
wystarczający, żeby każdego przekonać, że on może to ofiarować. Nie musicie nic mówić. Więc teraz, kiedy ofiarowujecie Bogu
kwiat, nawet bez mówienia mantry, on jest ofiarowany – w porządku, jest dany. Problem w tym, czy zostanie zaakceptowany czy
też nie. Ale teraz, kiedy jesteście zrealizowanymi duszami i coś ofiarowujecie, to zostaje zaakceptowane przez Boga, nawet jeśli
nic nie powiecie.
Ale co z jakąś nagrodą, którą za to dostajecie? Po realizacji, jeśli ofiarowujecie cokolwiek Bogu, On to zaakceptuje, ponieważ to
pochodzi od zrealizowanej duszy, więc On akceptuje. A więc, w jaki sposób jesteśmy błogosławieni przez Niego, ofiarowując
Bogu kwiat? Kiedy nic nie mówicie, tylko ofiarowujecie kwiat, wtedy możecie automatycznie zostać wynagrodzeni wieloma
kwiatami w życiu. Lub możecie być – jeśli ofiarowujecie coś materialnego, – możecie być materialnie pobłogosławieni. Albo w
subtelniejszy sposób, jeśli coś powiecie, tak jak powiecie ofiarowując coś komuś mówiąc pokornie: “Będę szczęśliwy jeśli to
przyjmiesz”, to może przyniesie nawet subtelniejsze rezultaty, które mogą być bardziej rozległe, może znacznie głębsze.
Więc robicie coś symbolicznego, coś co jest samą esencją, zasadą czegoś. Jak kwiaty są – one reprezentują zasadę Matki
Ziemi. Więc medytowano nad symbolizmem tych wszystkich rzeczy, jakie możemy ofiarować Bogu i odkryto go. Więc oni
używali pięciu rzeczy zwanych panchamruta, tak jak mamy tutaj. Ponieważ, jeśli utraficie w zasadę, to w rzeczywistości utraficie
w całość, ponieważ dobro duchowe jest dobrem całkowitym. To nie jest tylko częściowo wasze materialne dobro, albo wasze
fizyczne dobro, albo wasze emocjonalne dobro, albo wasze umysłowe dobro; ono jest całkowite, zupełnie zrównoważone w
całość.
Kiedy ofiarowujecie te pozostałe rzeczy, jak na przykład, wy nazywacie je akshadas, my tak je nazywamy – a jak wy je
nazywacie? Kurkuma. Ryż z kurkumą, widzicie, ta żółta rzecz. Kiedy to ofiarowujecie, wiecie, że żółty kolor jest od Czakry
Swadishthan. A ryż jest bardzo drogi wszystkim bogom.
Więc w tym jest trik, ponieważ jest to ludzki trik. Bogowie to lubią, więc oni dodają kurkumę do tego i to oznacza, że “ofiarujemy
Tobie ryż zabarwiony na żółto” – to znaczy, “powinieneś nam dać błogosławieństwa naszej kreatywności”. Kiedy to zjecie,
popłynie więcej kreatywności i będziemy błogosławieni przez to bóstwo – to jest trik. Widzicie, cała koncepcja pujy, jest trikiem
świętych ludzi, w jaki sposób przechytrzyć Boga, aby dał więcej błogosławieństw! Ale cokolwiek jest lubiane przez Boga, musi

być pomyślne i święte. Więc ostatecznie to się wypracowuje dla świętości świętych i ich prostych serc.
Puja nie może być celebrowana przez osobę, która nie jest Zrealizowaną Duszą. Osoba, która wygłasza kazanie też musi być
Zrealizowaną Duszą, ten, który robi namaz musi być Zrealizowaną Duszą i ten, który się modli musi być Zrealizowaną Duszą.
Więc wszystkie używane naczynia muszą być czczone, w sposób odpowiedni dla świętych rzeczy dla rzeczy szanowanych. Nie
możecie używać, powiedzmy, tych samych rzeczy do łazienki a potem do pujy, to absurd.
Trzy rzeczy są bardzo ważne, to jest ghatah, co oznacza naczynie, naczynie, które zawiera Kundalini, naczynie, które zawiera
nasze wewnętrzne pierwotne pragnienie dotarcia do Boga, nasze pragnienie musi być najpierw czczone. To jest ghatah,
stworzone tutaj. A na górze zwane jest jako shripala. Shripala oznacza, że to również zawiera w sobie wodę, widzicie, tak jak ten
kokos zawiera, on jest, on reprezentuje, kokos reprezentuje to samo. W subtelnej postaci to jest woda ze wszystkich rzek świata,
rzek. I kokos jest wodą wszystkich oceanów. Woda z oceanu lub morza wznosi się przez pień palmy kokosowej i staje się słodką
wodą w kokosie. To jest coś symbolicznego. Więc to naczynie nazywa się ghatah-puja, to jest ghatah-puja.
Dzisiaj nie chcę wchodzić w szczegóły, ponieważ mamy mówić o Ganeshy. Tak samo – więc to jest woda, w porządku. Potem
musimy czcić mantrę i shankar, obie reprezentują dźwięk. Muszla. W rzeczywistości shankar, reprezentuje eter. Potem mamy
deepa, co to oznacza? To jest światło, reprezentuje element światła, nazywany tejas. Zazwyczaj także dają Bogini wachlarz,
który reprezentuje element powietrza.
W ten sposób, przez ich użycie, od razu zadowolimy wszystkie pięć elementów. Więc one, ich esencje lub przyczynowe esencje
tych pięciu elementów powinny być zadowalane w tym czasie, powinny wspierać puję.
Istnieją też wszelkiego rodzaju inne rzeczy, takie jak rodzinne bóstwa: może w waszej rodzinie czczono jakieś bóstwa. One także
nie powinny przeszkadzać podczas pujy; to samo dotyczy duchów przodków. Wszystkie te rzeczy trzeba wyciszyć, trzeba im
powiedzieć, że to jest puja i że teraz nie wolno nam przeszkadzać. To znaczy, że nawet myśli nie powinny się pojawiać, ich myśli
lub zakłócenia z ich strony. Więc wszystko trzeba przekształcić w spokój.
Powiedziałam wam w skrócie o tym jednym aspekcie, ponieważ to jest bardzo rozległy temat. Jeśli miałabym o tym mówić,
musiałabym wygłosić trzy wykłady po trzy godziny każdy i jeszcze mogłabym nie skończyć.
Teraz doszliśmy do drugiego aspektu, o który was pytałam – w jaki, w jaki sposób możecie odnieść z tego korzyść? Więc poza
tą techniką, aby osiągnąć najlepszy efekt błogosławieństw lub najlepszy przepływ Łaski wewnątrz nas, mówimy mantry. Dźwięk
mantr, dźwięk, dźwięk odbija się echem w istocie Boga. A one ponownie odbijają się echem w naszych czakrach i wtedy czakry
zaczynają bardziej się otwierać. Więc otrzymujemy przepływ Łaski Boga. Ale tylko zrealizowana dusza powinna mówić mantrę.
Bowiem jak bez połączenia ona ma dotrzeć do Boga? To błędne koło.
Ktoś może powiedzieć: “Matko, nie można otrzymać Realizacji, dopóki nie otrzyma się Łaski Boga. I czakry nie zostaną otwarte
przez osobę, która nie jest Zrealizowaną Duszą. A bez otwierania czakr nie można otrzymać Realizacji”. W ten oto sposób
przejawia się gra Matki i wszystkich świętych takich jak wy. Powiedziałabym, że Sahaja yogini muszą przerwać to błędne koło.
Musicie sami podnieść Kundalini. I kiedy podnosicie Kundalini, Kundalini trochę otwiera czakry, ponieważ daliście czakrom
swoje wibracje. Kiedy Ona wie, że to Sahaja yogin stoi za poszukiwaczem, Ona się unosi. Ona wie, że jesteście Jej braćmi i
siostrami, że należycie do tej samej rodziny co Ona. Widzicie, Ona zna grunt na jakim ma wzrastać, więc ona może to poczuć i
wtedy Ona wznosi się w swej godności. Oto jak Ona przerywa to błędne koło.
Dlatego właśnie na początku nie mówimy im o mantrach, ponieważ w mantrach musicie zaakceptować Mnie jako Bóstwo. W
czasie Mojego adwentu rozpoznanie Mnie jest obowiązkowe; ponieważ jest to bardzo niepewny, jak my to nazywamy, Czas
Zmartwychwstania albo czas waszego Sądu Ostatecznego. Najpierw musi być dana Realizacja bez jakiegokolwiek rozpoznania.
Ale nie tym, którzy zaprzeczają lub ubliżają Mi. W żadnym wypadku oni nie mogą otrzymać Realizacji, czegokolwiek byście nie
próbowali. Nawet jeśli po Realizacji ludzie zaczną mieć myśli przeciwko Mnie, wibracje się zatrzymają z powodu Sahasrary. A
serce musi być w zupełnej zgodzie ze Mną, w przeciwnym wypadku Sahasrara będzie zamknięta.

Widzicie, ludzie którzy są prości i mają w pełni otwarte serca, tacy ludzie rozumieją Mnie bardzo dobrze i po prostu umieszczają
Mnie w swoich sercach. Po Realizacji, po przejściu przez zrozumienie Sahaja Yogi poprzez ich aktywność umysłową, również
intelektualiści Mnie zrozumieją i rozpoznają Mnie, choć w trochę okrężny sposób. Po pujy, kiedy otrzymują błogosławieństwa w
postaci osiągnięcia stanu błogości, wtedy też uświadamiają sobie wartość pujy – później.
W Indiach, gdzie zwyczaj celebrowania pujy należy do tradycji i bardzo go pielęgnowano, oni rozumieją to, bez żadnych
procesów myślowych. Ale kiedy spotkają jakiegoś intelektualistę, który stał się Sahaja yoginem, widzicie, oni nie potrafią ich
zrozumieć. Nie chcą o tym słyszeć, o tej całej kotłowaninie w mózgu. A ci, którzy próbują – widzicie, ci trochę pod wpływem
zachodu, oni próbują, widzicie; rozwijają kompleks niższości i schodzą na lewą stronę.
Ale nie ma potrzeby, żeby rozumieć to mentalnie, mam na myśli, żeby cały czas analizować poprzez wasz proces myślowy a
następnie wszystko zrozumieć, po czym stać się Sahaja yoginami o otwartym sercu – to raczej bardzo okrężna droga. Ale cóż
zrobić? Poszli tą drogą, więc muszą tą drogą iść. Ponieważ nawet jeśli zostaną Sahaja yoginami, zaczną wątpić i myśleć o tym,
martwić się tym. Tak więc fałszywi ludzie po prostu ich hipnotyzują i czerpią z tego korzyści.
Więc nie należy czuć się źle. Jeśli macie, jeśli czujecie, że macie analizować to proszę bardzo, róbcie to, ponieważ Ja nie mogę
zatrzymać waszej prędkości, nie zamierzam was hipnotyzować. W Sahaja Yodze ma być szanowana wolność. Ale nie
pozwalamy przychodzić na puję ludziom, którzy nie osiągnęli pewnej dozy mentalnego zrozumienia Sahaja Yogi – ludziom z
Zachodu, nie z Indii, tutaj istnieje ograniczenie. Ponieważ przypuśćmy, że w Indiach nie wyjaśnię im, oni i tak nie chcą wiedzieć.
Oni wiedzą, że otrzymają wibracje. Oni już wiedzą o wibracjach, więc nie muszę im mówić: “Otrzymacie więcej wibracji”. Gdy
dostają więcej wibracji, oni wiedzą, że jestem Adi Shakti, to wszystko, nie muszę tego wyjaśniać. Tak jak wy możecie rozpoznać
najlepsze wino, tak oni mogą rozpoznać prawdziwą osobą. Znają smak tego.
Kiedyś na pujy około sześciu tysięcy ludzi dotknęło Moich Stóp. Powiedziałam więc: “Od teraz na pujy, proszę, nie musicie –
ludzie nie muszą dotykać Moich Stóp”. Ja to powiedziałam. Ale oni pomyśleli, że Dhumal to zasugerował i rzucili się na niego.
Powiedzieli: “Sam chcesz wziąć dla siebie wszystkie błogosławieństwa ze Stóp Matki i nie chcesz, abyśmy je wzięli”, i oni mieli
do niego pretensje.
Kolejna rzecz, widzicie, przedtem na Zachodzie Ja nigdy nie robiłam panchamrutu Moimi Stopami, tylko Rękami, ponieważ tutaj
ludzie pomyśleliby, że stopy to coś brudnego i nie powinniśmy mieć tego ze stóp, widzicie. A w rzeczywistości Stopy są bardzo
potężne i one nigdy nie mogą być brudne. Tak jak wibracje rzeki Ganges. Jeśli weźmiecie wodę z Gangesu zobaczycie, że ona
nigdy nie może zostać zabrudzona. Wręcz przeciwnie, jeśli cokolwiek jest w niej, ponieważ ona nigdy nie jest utrzymywana w
czystości, jakikolwiek brud się do niej dostanie, osiada na dnie i w ogóle nie brudzi. To bardzo czysta woda, cały czas daje
wibracje.
Więc trzeba zrozumieć, że cokolwiek jest czyste, co jest odpowiedzialne za czystość, co jest źródłem czystości, może oczyścić
każdą nieczystość. Więc jak to może być nieczyste? Ale jeśli używając mózgu tak myślicie – to takie ograniczone. Nie możecie
rozważać czegoś co jest po prostu uosobieniem czystości.
Myślę, że teraz doszliśmy do momentu, w którym powinnam opowiedzieć o Absolucie. Jest nim Shri Ganesha. Dzisiaj jest Jego
Puja. To wyjątkowo wspaniała sprawa, że robimy tę Puję w Genewie, w Szwajcarii. Genewa jest prawym Sercem, tak sądzę. W
pewien sposób, to jest przeciwko prawemu Sercu. Życie wszystkich ludzi jest tragedią, niczym Ramy i Ayodhyi. I dlatego to jest
bardzo ważne, aby Shri Ganesha był czczony tutaj.
Shri Ganesha jak wiecie jest uosobieniem niewinności. Kolorem Ganeshy jest czerwień lub lekko pomarańczowy. Dlatego, że
pierwszym kolorem, jaki widzi dziecko będąc płodem jest pomarańczowo–czerwony kolor ścianki macicy matki. To jest krew.
Na pewno uczyliście się w Sahaja Yodze, że każda akcja wyzwala reakcję, która działa. Kolorem pierwszego, możemy
powiedzieć, pierwotnego Ganeshy jest kolor gliny, ponieważ został On stworzony z Matki Ziemi. Kiedy Gauri, Matka Ganeshy,

stworzyła Go, by strzegł Jej niewinności, w czasie, gdy brała kąpiel, nadała Mu czerwony kolor, aby każdy mógł zobaczyć, że
siedzi tam ktoś, aby Jej strzec. Więc, kiedy jako płód widzicie czerwony kolor wokół siebie, wtedy wchłaniacie ten kolor i wasz
Ganesha w ten sam piękny sposób otrzymuje czerwony kolor. Po prostu pojawia się reakcja, przez którą staje się czerwony i
działa, to znaczny czerwony kolor Ganeshy, ten, który ma czerwony kolor Ganeshy odstrasza innych. Oni wiedzą, że tam siedzi
Ganesha, czysta, nieskażona osobowość z całą zapalczywością Ganeshy tam jest.
Kiedy Ganesha jest w dzieciństwie, widzicie, kiedy dziecko się urodzi, dzieci są nastawione wyjątkowo obronnie lub gwałtownie,
możemy powiedzieć, do każdego kto naruszy ich niewinność. Kiedy one są bardzo małe, nawet nie są tego świadome. Ale
powoli, kiedy robią się starsze, stają się bardzo świadome i nie lubią, kiedy zdejmuje się im ubrania w obecności innych, one
stały się bardzo nieśmiałe z powodu ich niewinności. Mam na myśli, nieśmiałe, nieśmiałość nie w kontekście ich nagości:
bardzo nieśmiałe z powodu swojej nagości, tak aby ich niewinność nie została atakowana. Kiedy ich niewinność nie jest
atakowana i kiedy są czyste, to gdy zobaczą nagą kobietę, zamkną oczy. Nie będą chciały patrzeć na nagą kobietę albo nagiego
mężczyznę. Więc jest to wrodzone zrozumienie, intuicyjne zrozumienie, że to jest ważne, że muszą chronić swoją niewinność.
Więc czym jest niewinność w nas? Co ona dla nas robi? Tak jak wam już mówiłam, ona daje nam mądrość. Z powodu naszego
ego robimy różnego rodzaju głupstwa; tak jak wam opisywałam prezydenta i wielu innych w podobnym wieku i na tak wysokim
stanowisku, tak się dzieje, ponieważ całkowicie brakuje Ganeshy. Pojechaliśmy do Brighton, a tam mają plażę, w pewnym sensie
– plażę, gdzie mogą przebywać nudyści. I Moja służąca, ona jest niewinna, widzicie, poszliśmy tam, a ona nie mogła zrozumieć,
widzicie. Zapytała Mnie: “Ale dlaczego oni to robią?”
Ale jak się zorientujecie, to na Zachodzie trudno jest znaleźć naprawdę mądrą osobę. Możecie powiedzieć, że ludzie są aż za
bardzo wykształceni i bardzo dobrze wyposażeni w zrozumienie materialnej strony życia i temu podobnych. Ale jeśli chodzi o
mądrość, wiecie, chodzi Mi o to, można być zaszokowanym ich postępowaniem. Po prostu nie mogę zrozumieć, jakiego rodzaju
mądrość za tym stoi? Ponieważ cała ich mądrość stała się tylko seksem. Ciągle myślą o seksie i ciągle chcą zrozumieć cały ten
absurd związany z seksem. Jeśli zaczniecie myśleć o seksie, w naturalny sposób wasza niewinność zostanie natychmiast
zniszczona, ponieważ nie możecie używać inteligencji do seksu.
Nie mogę zrozumieć tej mądrości, z jaką potraficie racjonalizować seks. To przecież taka spontaniczna rzecz. I czy poprzez
myślenie o tym, będziecie się tym cieszyć? Jak możecie? To tak jakby powiedzieć, że możemy przekształcić kwiat w owoc
poprzez myślenie. A jeszcze poważniejsze jest to, że przypuśćmy, powiecie: “Ja potrafię to zrobić” – oczywiście wy nigdy tak nie
pomyślicie, mam nadzieję, że możecie przekształcić kwiat w owoc, mam nadzieję. Ale niektórzy ludzie mogą pomyśleć: “Potrafię
przesunąć”, powiedzmy na przykład “tę rzecz, stąd tutaj, za pomocą mojego umysłu, potrafię to przesunąć”. Albo materializować
rzeczy. Więc potraficie to zrobić, wierzycie w to, że potraficie to zrobić, ponieważ jacyś ludzie tego dokonali. Ale jako Sahaja
yogini wiecie, że to robią buce, duchy zmarłych, one to robią dla was, ponieważ są to wścibskie istoty, które starają się wam
pomóc.
To samo dzieje się, jeśli chodzi o seks. Kiedy chcecie uprawiać seks przez intelektualne dążenia, sprawiacie tylko, że buce to dla
was robią. Ponieważ, kiedy za bardzo przeprowadzacie projekcję swojego umysłu, wtedy on wchodzi w rejony, gdzie ściągacie
na siebie buce. A one są czasami bardzo przebiegłe, czasami zdeprawowane, czasami agresywne, zbieracie rozmaite rzeczy i w
rezultacie seks staje się niedorzecznością. Tak wielu zdeprawowanych ludzi ma satysfakcję, gdy tylko was zatakuje i wtedy
macie albo bardzo ożywiony seks, że nawet gdybyście zgwałcili sto kobiet to i tak nie będziecie zaspokojeni, albo zostajecie
najgorszego typu impotentami. A więc, mam na myśli, że zawsze pozostajecie niezaspokojeni. Wszyscy tacy ludzie po śmierci
stają się takimi samymi bucami, czekając na kogoś opętanego seksem i wskakują na niego.
Niewinni ludzie mogą także przez wiele lat nie być aktywni seksualnie, nawet po ślubie, ponieważ są tacy niewinni. Tak samo
może być w przypadku ludzi, którzy są jak dzieci. A tutaj to jest wiedza, której uczą od dzieciństwa – wyobraźcie sobie. Ale po
co? Czy zwierzęta muszą się uczyć czegokolwiek o seksie od dzieciństwa? One też produkują dzieci.
Co powiedziałeś?

Więc ascetyzm nie jest tym, czego uczę. Najpierw niewinność ochrania i jest czerwona powiedzmy do wieku, co najwyżej
pięćdziesięciu lat. Potem stopniowo, jeśli osoba dojrzewa prawidłowo, ludzie, którzy nie są głupi, ale ci, którzy dojrzewają
prawidłowo, po pięćdziesiątce, ona zaczyna stawać się pomarańczowa. Staje się pomarańczowa. To znaczy, że kiedy bierzecie
ślub ten proces stawania się czerwonym, odchodzi i staje się, zaczyna stawać się pomarańczowa. To oznacza, że etap ochrony
jest zakończony. Oznacza to, że przed ślubem dziewictwo musi być strzeżone.
Dopóki nie spotkacie osoby, z którą weźmiecie ślub, ta czerwień jest ochroną dziewictwa. A gdy weźmiecie ślub, etap ochrony
nie jest potrzebny. Ale tak musi być względem tylko jednej osoby, czyli żony albo męża. Po czym następuje właściwa dojrzałość
i w wieku około pięćdziesięciu lat ona staje się pomarańczowa – to oznacza odwiązanie. Już w ogóle nie czujecie, że macie
ochotę na życie seksualne. Nie ma również potrzeby. I wtedy rozwijacie to, co nazywacie prawidłową, dojrzałą niewinnością,
która może być porównana do prawidłowo wypalonego glinianego naczynia.
Więc wiek starczy jest doprawdy złotym wiekiem, kiedy osoba posiadła tę mądrość jaśniejącą poprzez ogólne zachowanie tej
osoby. Ale po co – ponownie, po co mieć tę dojrzałość, po co mieć tę niewinność? I znowu, ponieważ jesteście racjonalnymi
ludźmi, więc można zadać to pytanie, po co? Niewinność jest drogą, w której naprawdę dajesz innym radość, tworząc z tego
zabawę. Zabawa jest tworzona tylko poprzez niewinność. I niewinność jest jedyną drogą, przez którą także możecie naprawdę
emitować radość. Wyobraźcie sobie świat bez zabawy, co by się stało? Ale ludzie są bardzo zdezorientowani, co jest zabawą a
co przyjemnością. Przyjemność jest miła na początku i okropna na końcu. Ale zabawa jest skarbem. Wszystko, co jest nasycone
radością zapamiętacie na całe życie, możecie opowiedzieć innym, to takie uosobienie tworzenia zabawy.
Yogin: We francuskim nie ma słowa “zabawa”!
Wyobrażacie sobie, ten francuski język jest dyplomatyczny – nie ma słowa na “zabawa”!
Dam wam prosty przykład jak te dzieci tworzą zabawę z niczego. Widzicie, one zamieniają wszystko w zabawę. Nawet, gdy
mówią lub opowiadają także tworzą z tego wielką zabawę. Pewnego dnia Moja najmłodsza wnuczka, Anupama – ma zaledwie
sześć lat – bawiła się w domu i poszła gdzieś na górę i usłyszeliśmy duży łomot, widzicie. A Moja córka, która jest bardzo
przejętą matką, wiecznie się martwi o dobro swoich dzieci. Zabawa, eh? Ona nie mogła nawet chodzić, widzicie, jej nogi stały się
bardzo ciężkie ze zmartwienia, ale poszła dowiedzieć się, co spadło. Więc krzyknęła wołając dziecko i ono zbiegło na dół,
wszystko z nią było w porządku.
Więc krzyczała na nią: “Co się stało? Gdzie poszłaś? Dlaczego weszłaś na górę?” Po prostu zaczęła na nią krzyczeć.
Więc dziecko na nią patrzyło, trochę zaskoczone i czekało aż skończy krzyczeć. I powiedziało bardzo cicho: “Nie przyjechałam
tu aż z Riadhu, żeby umrzeć!”
Więc jest tyle rzeczy, które trzeba zapisać, to wszystko jest zabawą, one ze wszystkiego mają naturalną zabawę. Widzicie, mamy
tu tyle dzieci, możecie napisać o nich tyle rzeczy, jakie piękne psoty wyczyniają, jak iskrzą im się w oczach figle, bo chcą
zamienić wszystko w zabawę.
Zabawa daje radość, daje wam radość. To w żadnym wypadku nie jest jakiegoś rodzaju przymilanie, albo robienie komuś
krzywdy ani nie ma w tym nic sadystycznego, ale to jest po prostu rozkwitanie.
Yogin: Matko, jak sądzisz, czy moglibyśmy przestać tłumaczyć, bo to zabiera zbyt dużo czasu na ... Angielskie słowa, wyjaśnimy
im pod koniec. Matko, dla tych kilku, którzy nie rozumieją, wyjaśnimy im pod koniec. Czy to dla Ciebie w porządku?
Właśnie zbliżam się do końca, Gregoire, ponieważ kończę o dwunastej trzydzieści, więc zróbmy tak dzisiaj. Ale następnym
razem myślę, że będzie lepiej, żebyście przetłumaczyli to później. Możemy przetłumaczyć jeszcze trochę, bo zbliżamy się do
końca. I dlatego to trwało tak długo, inaczej zajęłoby to jedną trzecią tego czasu. Po prostu przetłumaczmy tę część.

Zabawa jest niczym innym jak tylko rozkwitaniem. Ona nikogo nie drażni, nie robi nikomu krzywdy, nikomu nie przysparza
kłopotu, tylko rozkwita i całość zamienia w aromat. To taki trik Boskości. To ma w sobie również coś wyższego niż to, że gdy
jesteście niewinni, naprawdę możecie poczuć radość. Więc niewinna osoba może poczuć radość z czegoś, czego ktoś bardzo
poważny i bardzo racjonalny może nigdy nie poczuć. Niewinna osoba może się śmiać głośno z czegoś, co dla innych ludzi może
nie być zabawne. Więc tworzenie zabawy nie jest czymś dziwnym, jest to bardzo prostolinijne, proste, spontaniczne rozkwitanie.
Tu w Genewie ludzie traktują wszystko bardzo poważnie. Jeszcze bardziej w Szwajcarii. Do takiego stopnia, że w rezultacie
popełniają samobójstwa. Ponieważ jesteście zorientowani na pieniądze i dodatkowo jesteście pewnego rodzaju, przyjmujecie
rolę wybawiciela całego świata. To znaczy, że jesteście bardzo egoistyczni, ponieważ chcecie pomóc całemu światu. Kim
jesteście, aby pomagać? A po trzecie, macie tu bezsensowną armię, która wcale nie jest potrzebna.
Yoginka: Matko, przepraszam, pisali wczoraj w gazetach, że rozbił się kolejny wojskowy samolot w Szwajcarii, są dwie ofiary
śmiertelne.
Yogin: W obecności Twojej fotografii!
To chyba przesada, żeby Mnie obwiniać!
Yogin: On mówi, że to było podczas pokazu, w którym chcieli zademonstrować całą potęgę armii.
To jest zabawą – to jest zabawą, widzicie? Więc wszyscy z tego powodu są szczęśliwi, widzicie, tak właśnie dostrzega się
zabawę.
Aby jeszcze bardziej pomóc w zabawie, mamy Hanumanę. On pomaga zabawnej stronie Shri Ganeshy. Tak jak, tak jak Ganesha
stosuje zabawne sztuczki na lewostronnych osobach, On stosuje Swoje sztuczki na prawostronnych osobach. Tak jak wtedy,
gdy kobieta za dużo płakała, jej mąż nie żyje: “Cóż teraz począć? Koniec ze mną”, i tak dalej, widzicie – i nagle widzi, jak jej mąż
wchodzi do pokoju! Ale On robi to tylko dla ludzi, którzy są niewinni. A przebiegłych, On karze. Będzie wtedy obsypywał ich
wszelkiego rodzaju nieszczęściami, jedno będzie gorsze od drugiego i powie: “Teraz płacz więcej i więcej. Chcesz płakać? W
porządku, masz tutaj, płacz jeszcze bardziej”.
A Hanumana po Swojej stronie – na przykład, kiedy Lakshmana był chory i On musiał przynieść pewne lekarstwo z wielkiej góry,
On przyniósł całą górę! I powiedział: “Nie miałem czasu, żeby tego szukać, więc ty znajdź” i przyniósł całą górę. On też ma taki
sam styl i może być bardzo destrukcyjny w przypadku ludzi egoistycznych, takich jak Ravana – cała Lanka została spalona.
Gdy Ganesha jest pomalowany na czerwono, to On jest na pomarańczowo. Tak jak Ganesha musi osiąść na stałe w jednym
miejscu, i używa Świętego Michała do biegania w górę i w dół po lewej stronie, to Hanumana może biegać w górę i w dół, On nie
musi osiadać w miejscu. Ale chociaż On jest Bóstwem, które spoczywa – On ma osiąść – i kiedy już spocznie, emituje wibracje,
które wszędzie docierają. On jest źródłem niewinności. On jest źródłem wibracji. W pewnym sensie, On jest wszystkim. Kiedy On
się wznosi, tutaj wewnątrz was jako Mahaganesha a w Bogu On schodzi w dół jako Ganesha – stąd, z tyłu [głowy].
Więc, kiedy za dużo myślicie o seksie, wasze oczy się niszczą, ponieważ używacie Mahaganeshy. Wasz Mahaganesha jest
zepsuty a wasze oczy zaczynają wędrować. Oczy tracą niewinność, czystość i zaczynają wchłaniać wszelkie brudy. Oczy, które
są czyste i niewinne dają niewinność innym. Nie tylko to, ale są oczami, przez które wygląda Duch. Nie ma czasu, aby wam teraz
opowiedzieć o wielu kombinacjach, ale to bardzo źle, kiedy ludzie mają takie nieczyste oczy, jak oczy buców. I wszyscy dookoła,
którzy są jak buce, będą patrzeć na tę osobę, ponieważ rozgrywa się teraz szatańska gra negatywności. I właśnie to robimy,
kiedy nie umieszczamy Ganeshy we właściwych miejscach. Jeśli mamy sprawić, żeby Ganesha był odzwierciedlony w naszym
stanie Mahaganeshy, powinniśmy starać się utrzymywać nasze oczy bardzo czyste, tak, aby miejsce Mahaganeshy było czyste.

W czasie Pujy do Shri Ganeshy musicie też przynieść miękką trawę, durvah. On lubi durvah, to się nazywa durvah – ponieważ
miękka trawa jest łagodząca dla oczu. Nie tylko to, ale ona daje wam zieloną część czakry Swadishthan. Ponieważ On istniał
zanim zaczęliśmy myśleć, zanim zaczęliśmy proces myślowy. To sugeruje, że ta część Swadishthanu w czasie, kiedy nie
myślicie, ta zielona część; niższa część Swadishthanu jest zielona.
Więc zielony jest tym: na etapie, kiedy nie staliśmy się jeszcze istotami ludzkimi, na tym etapie on reprezentuje zieleń
Swadishthanu, kiedy stworzono cały Wszechświat, wszystko. Aż do tego momentu jest on zielony. Potem, kiedy zaczyna
tworzyć ego, staje się żółtym kolorem, gdzie używa słońca, strona akcji – nie “używa” słońca ale staje się aktywna, reprezentuje
stronę słońca.
Więc faktycznie zieleń reprezentuje część Ganeshy, w pewien sposób część Ganeshy, ponieważ do tego momentu nie myślicie.
Widzicie, jesteście na poziomie, który jest blisko Matki Ziemi. Więc Matka Ziemia daje, widzicie. Etap słońca jeszcze się nie
zaczął, kiedy jest tam zieleń, ponieważ Matka Ziemia daje tę zieleń. Oczywiście to słońce sprawia, że to jest zielone, to inna
sprawa, ale jeszcze nie zaczęliście tego robić. Kiedy zaczynacie sami coś robić na ludzkim poziomie, całość staje się żółta. Więc
Swadishthan ma dwie strony, fizyczną i mentalną. Fizyczna jest zieloną stroną a mentalna jest stroną żółtą.
Więc dzisiaj jesteśmy tutaj, aby czcić Shri Ganeshę. Teraz chciałabym, abyście zerwali trochę trawy z trawnika, trochę miękkiej
trawy, ponieważ jest to ważna część tego.
Teraz powinniście skierować oczy na zieleń, aby polepszyć waszego Ganeshę. A kiedy jest bardzo ciepło, możecie rano chodzić
boso po trawie, gdy na trawie jest rosa. Ci, którzy są wyjątkowo nadaktywni powinni stosować wegetariańską dietę, to im
pomoże, stać się bardziej zbalansowanymi. Nie fanatycznie, ale więcej jarzyn i jedzenie bardzo małych zwierząt, tak też jest w
porządku.
CD2
Ale dzisiaj nie mówiłam o Jego vahanie, ponieważ mówiłam o tym w innych wykładach. Jego vahana – Jego pojazd – nie
mówiłam o tym, ponieważ mówiłam o tym w Moich innych wykładach o Nim.
Najlepiej by było, gdybyście to znaleźli, tak jak tego typu, bardzo cienki, ten rodzaj, on jest dobry. Ten jest w porządku, możecie
wziąć więcej, tylko... Używa się tego do pokrapiania Stóp wodą.
Ci, którzy jeszcze nie myli Moich Stóp powinni dzisiaj umyć Moje stopy. O, to jest dobre, o to chodzi! On ma dokładnie to, co
miałam na myśli, dokładnie to. To jest bardzo dobre, tak. Och, ale wciąż niektóre z nich są twarde, nie szkodzi. To jest ten rodzaj
z okrągłymi krawędziami. Czy możecie je wyjąć, część z nich? Te okrągłe krawędzie, te okrągłe krawędzie. To są te okrągłe, nie
płaskie, ale okrągłe. Nie z ostrymi krawędziami, ale te z zaokrąglonymi. Niech on to zrobi. Okrągłe są, tak? Okrągłe? Tak, o te
chodzi, o te chodzi. To wystarczy. One też nie są okrągłe. Te okrągłe. W porządku? One wszystkie są płaskie. Jest jeden okrągły.
Nie, ten również jest płaski. Myślę, że nie macie takich w tym kraju. Myślę, że powinniśmy zdobyć kilka... Niech będzie. Po prostu
przywiążcie je sznurkiem, to wszystko. Tak będzie dobrze, to wystarczy, po prostu zwiążcie to z tym, z kijkiem. Po prostu
przewiążcie je sznurkiem dookoła i używajcie do pokrapiania wodą. One się nazywają durvan gulah, to znaczy kiełki, kiełki z
tego.
Yogin: Matko,... Na Wielkanoc chowamy jajka dla dzieci w takiej trawie.
Po prostu zobaczcie. O, tak trzeba! Dobrze. Dziękuję. Zwiążcie to, ten też. Dobrze. Czy możecie to związać sznurkiem? Tak jest
dobrze, dobrze. Macie tego więcej? Lepiej mieć te większe, w porządku? Ponieważ nie mamy dużego wyboru.
Teraz ci, którzy będą myć Stopy. Te osoby, które jeszcze nie myły Moich Stóp powinny podejść. Niech ona podejdzie, niech
podejdzie. Tak bardzo się cieszę, że mogłaś przyjść! Tak miło cię widzieć! Dobrze. Podejdźcie tutaj. Jedna osoba powinna myć,

a ktoś inny powinien zacząć tak robić. Możecie go zapytać. Tak, podejdź. Dobrze, dobrze, dobrze. To będzie po pujy, w
porządku? Więc cała czwórka małych dzieci, gdzie oni są? Gdzie jest Anand? One powinny myć jako pierwsze. Niech zobaczę. A
co z tymi czterema rzeczami, które wam dałam dla dzieci? Gdzie się podziała ta czwórka dzieci? Nie, jedna.... W porządku
będziemy mieli tę czwórkę. Podejdźcie. W porządku, podejdźcie. Wy – najpierw niech podejdą dzieci i umyją Moje Stopy,
najpierw podejdźcie. Wszystkie dzieci, podejdźcie, podejdźcie! Zaczekajcie. Myjcie Moje Stopy. Dobrze. Nalejcie wody, tak
myślę... Gdzie ona jest? Marie-Amelia, Marie-Amelia? I również to żółte przynieście stamtąd, to żółte... Mocno pocierajcie,
pocierajcie mocno.
Niech was wszystkich Bóg błogosławi. Dobrze. Wyson jest od niej młodszy, prawda? Barbara jest młodsza, dobrze. Więc teraz.
Witaj... to jest dla ciebie... dobrze? Barbara, to powinno być dane jako dakshina, rozumiesz?
Dobrze, dałam każdemu z nich według wzrostu. Dobrze ... Skończone, skończone! Teraz po prostu to zabierzcie. To powinno być
podarowane ludziom na głowę – niektórym liderom. Poproście dzieci, one to zrobią Jak to nałożyć na głowę zapytajcie
Lawrenca... Powinniście podłożyć coś pod Moje Stopy – ręcznik, ktoś powinien to zrobić. Myślę, że powinien tu być ktoś, kto wie
jak to zrobić. Ktoś, kto wytrze Moje Stopy. Czy możesz, ty bez aparatu fotograficznego? Przyjdź tutaj. Ręczniki do wytarcia Moich
Stóp powinny być tam. Tutaj, tylko położyć tutaj. Powiedzcie im, żeby tego nie upuścili. Tylko tam położyć.
One nie mogą być, to musi być Chaturthi, według osób z Indii. Widzicie, Chaturthi. To musi być ... Również to może być. Kiedy
był...? Szesnaście dni temu. Więc to jest po... To jest dwa dni po nowiu księżyca. Ale to jest, to musi być Chatur Dashi, to musi
być czwartego dnia czasu indyjskiego, ponieważ Chaturthi jest dniem gdzie on został ustanowiony. Bo widzicie, w Indiach to jest
trochę inaczej. Pewnie się to teraz zaczęło. Około dwunastej! Więc potrzebujecie tłumaczy. To jest Chaturthi, napewno. Widzicie,
jak to się wypracowuje.
Niech przyjdą ci, którzy nie myli jeszcze Moich Stóp. Najpierw trzeba wziąć to... Tego użyjcie na wodę...
Ci, którzy jeszcze nie myli proszę podejdźcie ...dajcie im zimną wodę do umycia Moich Stóp. Musicie umyć Moje Stopy. Musicie
pocierać. Musicie pocierać Moje Stopy, mocno, mocno. Masuj. Masuj. Ty masuj Moją prawą, i ...dolną część, dolną część. Masuj,
tak, pocieraj. Mocno pocieraj. Mocno, mocno, mocno. Pocieraj tutaj. Mocno, mocno, bardzo mocno. Tutaj...
Zatrzymajcie tę wodę do picia, nie aby... ale trzymajcie to w czymś, w butelce lub czymś.
Tak jest dobrze. Jesteście w porządku. W porządku? Tak dobrze. Teraz, zdajecie sobie sprawę, że pocierając Moje Stopy
dostaliście więcej wibracji, więc rozumiecie to racjonalnie. Niech Bóg was błogosławi. Bardziej teraz czujecie? Niech Bóg
błogosławi. Teraz inni mogą podejść. Nie po to, aby trzymać, ale aby więcej pocierać. Nie aby trzymać za długo, ale aby
pocierać.
Byłeś u Hare Rama, nieprawdaż?
Yogin: Nie, on nie był.
Ale on mówi mantry...
Yogin: Tak, on był w Rzymie i przedtem też był, on jest z Sycylii.
Dlaczego ma zablokowane prawe Vishuddhi? Prawe Vishuddhi?
Yogin: Ach, tak, Matko, on przedtem palił papierosy, ale teraz już nie pali...
Teraz lepiej?... Dobrze.

Teraz on musi przeczytać Ganesha Atharva Sheersha.
Twoje palce powinny być masowane, twoje palce powinny być masowane w ten sposób. To twoje palce to robią, nie Ja. Musisz
masować swoje palce, żeby stały się bardziej wrażliwe, dobrze? Chodź tutaj, chodź... Posłuchaj tego, co on mówi, dobrze? ...
On czyta. Posłuchaj go. To oznacza obudzenie w nas Chrystusa, obudzenie w nas Shri Ganeshy.
Radujcie się!

1982-0926, Shri Durga Puja
View online.
Shri Durga Puja. Wiedeń (Austria), 26 Wrzesień 1982.
Wszyscy powinni założyć bandan. Tak będzie lepiej przed pują.
Dziś po raz pierwszy jest Puja w takim kraju jak Austria. Kraj ten jest krajem historycznym, który przeszedł przez wiele
wstrząsów i przez to również przez wiele życiowych lekcji. Ale ludzie są tacy, że nie widzą powiązań pomiędzy nieszczęściami a
swoimi błędami. Tak więc popełniają wciąż i wciąż te same błędy.
Przyjazd do Wiednia był spóźniony, przyjechałam w dniu, kiedy mieliśmy obchodzić urodziny Machindranath [Ed. M. jest
dzieckiem sahaja yogińskim]. To bardzo pomyślne dla was wszystkich, że obchodzi dziś pierwsze urodziny. Błogosławię go
wszystkimi kwiatami, najpiękniejszymi kwiatami. Pomyślności dla niego i jego rodziny i wszystkich jego krewnych.
Jest tak wiele rzeczy, które zdarzyły się po raz pierwszy. Mogę powiedzieć, że po raz pierwszy przyjechałam do Wiednia do
Austrii i po raz pierwszy przyjechałam na urodziny dziecka, na jego pierwsze urodziny. I w dniu ashtami, to jest dzisiaj, mamy
ósmy dzień fazy księżyca zmierzającego ku pełni, suklapakshi. I po raz pierwszy wszystkie bronie Bogini mają być czczone.
To był wspaniały pomysł, ponieważ te bronie, która bezustannie pracują nie tylko po to, żeby zabić zło, ale żeby chronić dobro,
nigdy wcześniej nie były czczone. I jeżeli człowiek uświadomi sobie dzisiaj ich znaczenie i wagę, wtedy wiele problemów jak
bomby atomowe i wszystkie tym podobne rzeczy, jakie stworzono, można by rozwiązać skierowując je w odpowiednim kierunku
i używając do zniszczenia złych mocy a nie dobra, a także dla ochrony i podtrzymania ludzkiego życia.
Te same bronie mogą być użyte w zły sposób, ale prawidłowo użyte mogą być wykorzystane do Boskiej pracy. Wszystko
stworzone przez ludzi wygląda na pozór jak instrument destrukcji, ale jeżeli ludzie użyją swojej mądrości, to zorientują się, że
wszystkie te wynalazki, które pochodzą z podświadomości, służą Boskiej pracy.
Wszystkie naukowe badania, wszystko czego dokonano, wszystkie te wytworzone przez was rzeczy są na użytek Boga. W
pewnym sensie możemy powiedzieć, że ludzie pracowali, aby stworzyć instrumenty społecznych, ekonomicznych, politycznych
instytucji, aby udoskonalić mechanizm Boskiej pracy. Nieświadomość pracowała poprzez istoty ludzkie.
Wszystkie te instytucje, jeżeli ich działalność zostanie skierowana w prawidłowym a nie w demonicznym kierunku, mogą się
połączyć, aby dopełnić Boską pracę. Tak jak ludzie Wschodu wierzą, że Bóg stworzył piękne ludzkie ciało, a zadaniem ludzi jest
tworzenie pięknych artystycznych ubrań, aby wzbogacić piękno tego, co zostało stworzone przez Boga, aby wychwalać piękno
tego, co stworzył Bóg, aby wyrazić szacunek dla piękna, jakie stworzył Bóg. I to nastąpiło w wielu sferach ludzkiego życia,
ludzkiej działalności i to samo powinno było nastąpić u wszystkich, jeżeli zrobiliby użytek ze swojej mądrości.
To bardzo ważne, aby zrozumieć kwestię tej wiedzy, o której wcześniej mówiłam. Zrozumienie tej wiedzy, zabronionej niegdyś,
za czasów Adama i Ewy, było dla istot ludzkich wielkim problemem. Kiedy Bóg po raz pierwszy - niezależnie od istot
niebiańskich, które były bez skazy – stworzył ludzi, chciał zobaczyć, czy te ludzkie istoty mogłyby wzrastać liczebnie i w
świadomości, w niewinności, i czy mogłyby stać się zrealizowane. Ale był to eksperyment i w tamtym czasie ludzie zawiedli
Boga, ponieważ słuchali prymitywnych zachęt albo podszeptów.
W ten sposób zawiedli i utracili niewinność. Utrata niewinności jest grzechem, który został popełniony jako pierwszy i ten grzech
był punktem zwrotnym dla istot ludzkich. Ta wiedza, o której mówiłam, nie jest prawdziwą wiedzą. To była avidya, sztuczna
wiedza, że ‘Ja jestem czymś’, ‘Ja jestem sprawcą’ - to było ego.
Do poziomu zwierząt ego nie istniało, następnie ego zaczęło rosnąć, możemy powiedzieć, że to jest początek pierworodnego
grzechu, że ‘Ja jestem czymś. Ja robię coś. Ja jestem tym, który potrafi to zrobić.’ Dobrze? Więc Bóg powiedział „Popatrzmy.
Popatrzmy, na ile mają odwagi i pozwólmy im decydować".
Więc plany się zmieniły. Trzeba było pomyśleć teraz, żeby na Ziemię przyszły Inkarnacje, aby pomóc ludziom, aby poprowadzić
ich, dać im równowagę, nauczyć ich właściwego zrozumienia dharmy, żeby mogli tę równowagę utrzymać. Ale za każdym razem
‘Ja’ odrzucało tą równowagę. I to ‘Ja’ odchodzi bardzo daleko od realności. Również obecnie widzę w Sahaja Yodze, że ludzie
nie wzrastają bardzo szybko.
Z powodu tego ‘Ja’ mają pytania, mają wątpliwości, mają problemy. Z powodu tego pierworodnego grzechu ludzie nie mogą
wzrastać bardzo szybko. ‘Ja jestem jedyny, jestem wolny. Dlaczego tamto? Dlaczego to?’ Kim jesteś, aby zadawać pytania? Kto
cię stworzył? Stworzyłeś się sam? Co zrobiłeś, aby stać się istotą ludzką? Skąd ten rodzaj egoistycznego zachowania w
stosunku do Boga? ‘Dlaczego Bóg nas stworzył? Z jakiej racji?’

Kim jesteś, aby zadawać pytania? Ale tak jest, bez przerwy zadawane są pytania i tacy ludzie są bardzo niebezpieczni dla Sahaja
Yogi. Jeżeli mają przyjść na Puję, martwię się - nie tym, że zakłócą przebieg Pujy, ale tym, że możemy ich całkowicie utracić.
Tacy egoistyczni, głupi ludzie gubią się. Jako Matka czuję zwykłe współczucie oraz miłość dla nich i czuję smutek, bo mogliby
zostać uratowani. Ale ten ich dociekliwy umysł może ich zagłuszyć. To jest podstawowy grzech pierworodny, który wykreowały
istoty ludzkie.
Niezależnie od tego mieliśmy problem, że przeszliśmy od poziomu zwierząt do tego poziomu. Tak więc są w was zwierzęce,
brutalne uwarunkowania. Potem przeszliśmy przez inne uwarunkowania, stworzone w biegu historii przez tego samego pana
‘Ja’, który stworzył instytucje, który zaczął organizować religie. Weźmy na przykład chrześcijaństwo: Chrystus przybył tutaj, aby
złamać wasze ego.
A ludzie przeciwnie - budują na tym duże ego. Są tacy sahaja yogini, którzy wierzą, że Sahaja Yoga jest chrześcijańską Sahaja
Yogą lub hinduską Sahaja Yogą. Nadal istnieje przekonanie, że jest to chrześcijańska Sahaja Yoga. Dla chrześcijan powinna to
być chrześcijańska Sahaja Yoga, dla hindusów - hinduska Sahaja Yoga. Dla muzułmanów jest to muzułmańska Sahaja Yoga,
musi być powiązana z Islamem, ponieważ oni nie potrafią wyjść poza swoje własne uwarunkowanie, więc ona musi odnosić się
do tego, musi wyjaśniać wszystko, co tam jest. Nie mogą z tego wyjść, widzicie? Może być również katolicka Sahaja Yoga lub
protestancka Sahaja Yoga. To może sięgać nawet głębiej.
Widzicie, i tak bez końca. Upychacie Sahaja Yogę w swoje własne kategorie, w swoje własne malutkie naczynia. A tymczasem
jest na odwrót: Sahaja Yoga jest oceanem, jest czymś uniwersalnym, jest Maha Yogą. Nie jest przeznaczona dla chrześcijan,
hindusów, muzułmanów - jest przeznaczona dla ludzi jako takich. Czy mamy zwierzęta, które są chrześcijanami, hindusami czy
muzułmanami? To wszystko jest następstwem grzechu pierworodnego, że jesteśmy czymś – jesteśmy chrześcijanami,
jesteśmy hindusami, jesteśmy muzułmanami. W Sahaja Yodze trzeba zrozumieć, że wszystkie rzeki - czy jest to Ganges, czy
Yamuna, czy jest to Tamiza, czy rzeka Dunaj, dowolna rzeka - wszystkie wpływają do tego samego oceanu i stają się oceanem.
Mówi się, że kiedy wszystkie rzeki wpływają do Gangesu, to nazywane są Surasarit, co znaczy ‘Rzeka Bogów’. Mało kto nazywa
te dopływy innymi nazwami. W ten sam sposób Sahaja Yoga jest oceanem.
Nie możecie tak robić. Nie próbujcie identyfikować tego z innymi rzeczami. Jeżeli zaczniecie to robić, to wtedy wasz umysł
zacznie zmieniać się w owo malutkie naczynie. Co więcej, jeżeli przychodzicie ze zorganizowanych religii, musicie zrozumieć, że
zorganizowane religie czynią to wasze naczynie nawet mocniejszym i ono się nie rozpuszcza. Jeżeli jest to niezorganizowana
religia, wtedy to naczynie jest z gliny garncarskiej, która może rozpuścić się w oceanie. Ale jeżeli jest to trwała, ładna porcelana –
‘Miśnieńska’ – wtedy nie ma takiej możliwości.
Kiedy przywiązujesz się do tych wszystkich uwarunkowań, do tej całej „trwałości”, wtedy jest to bardzo trudne. Przez cały czas
musisz zapraszać Chrystusa, albo Mahometa, albo musisz zapraszać Zaratrustę, albo kogoś podobnego, kto by cię
poprowadził. Teraz twoim przewodnikiem jest twój Duch, który jest nieograniczony, tak więc nie musisz zapraszać nikogo z
Nich. Oni wszyscy są w tobie, Oni wszyscy są integralną częścią ciebie. Ale przywiązanie do jednej osoby znowu jest znakiem, że
się nie rozwijasz.
Wiecie, że jesteście całością. Macie Shri Krishnę w sobie, który jest obudzony, macie Chrystusa w sobie, macie Ganeshę w sobie,
macie Brahmadevę w sobie i macie Mahometa w sobie. I macie Ich wszystkich, Mojżesza, każdego - wewnątrz siebie. Więc jak
możecie identyfikować się z jedną osobą? Powodem jest to, że wciąż jesteście uwarunkowani i pragniecie wciągnąć to do
swojego własnego uwarunkowania. Więc spróbujcie wytworzyć taki stan, w którym nie ma uwarunkowania.
Możemy zaobserwować, jak bardzo nasze uwarunkowanie pogarsza się poprzez nasz styl postępowania, ponieważ jako ludzie
mamy nawyk tworzenia zamkniętych sekt. Najpierw zamykamy siebie w swoim ‘Ja’, ‘Ja jestem XYZ’. Potem możemy łączyć się
w kluby, na przykład: ‘Jesteśmy ludźmi, którzy – powiedzmy - używają widelca i noża’. Mogą być ludzie, którzy używają widelców
i noży w ten sposób, to może ich łączyć, a innych, którzy używają sztućców inaczej, może łączyć coś innego. Widzicie, i tak bez
końca. Cała ta głupota, że ludzie muszą łączyć się w kluby.
W porządku, używaj jak chcesz, to nie ma znaczenia. Jesz to samo jedzenie, ono trawi się w ten sam sposób i działa tak samo.
Ale co się tyczy strony zewnętrznej, jeśli chodzi o ludzką aktywność, będą używać widelca i łyżki w różny sposób, ktoś będzie
używał swoich rąk, palców, ktoś inny – nie wiem – może użyje sztyletów. Nie wiem, jak udaje im się pójść w takie skrajności.
Więc o to chodzi. Robiąc coś, wykonując jakąkolwiek działalność jedynie istoty ludzkie tworzą z tego zamknięty układ. ‘Tak my
to robimy. Tak oni to robią. Taka jest metoda jeszcze innej grupy lub innych ludzi’.
Tworzenie grup jest najgorsze ze wszystkiego i jest wbrew prawom natury. Możesz być indywidualistą jeśli chodzi o twój
wygląd, jeśli chodzi o kolor twoich włosów albo kolor twoich oczu - to Bóg cię stworzył w ten sposób. Ale wszystkie inne rzeczy,

które tworzcie, są martwe. Wszystkie inne metody tworzenia grup, jakie wymyśliliście, nie mają absolutnie żadnej wartości. To
po prostu mity. Nie ma w nich prawdy, niczego godnego uwagi.
To jest tylko mit. Każdy powinien zrozumieć, że nie ma niczego takiego jak chrześcijańska, protestancka lub katolicka Sahaja
Yoga. Na bardzo subtelnym poziomie dostrzegam, że ludzie rozmawiając o kolektywności nie rozumieją, że nie jesteśmy
kolektywni, ponieważ mamy tak wiele etykiet przyklejonych do nas, jak na przykład uwarunkowania naszych własnych działań.
Tak mogłoby być w Szwajcarii, w Austrii w Rzymie albo w Indiach, gdziekolwiek.
Tych uwarunkowań musimy się pozbyć. Powinniśmy wiedzieć, że jesteśmy istotami ludzkimi stworzonymi przez Boga.
Cokolwiek jest w nas jest rzeczywiste, stworzone przez Niego, jest jedyną rzeczą, jaką musimy się stać. I wszystkie pozostałości
uwarunkowań powinniśmy porzucić.
Wszystko się uzupełnia, bo w tym miejscu możesz się czegoś nauczyć i w tamtym miejscu możesz się czegoś nauczyć. W
każdym miejscu możesz się czegoś nauczyć i coś zrozumieć. Nie ma niczego, co pewni ludzie mogliby zatrzymać jako coś
wyższego lub niższego. Ale oczywiście tam, gdzie ego rozwinęło się bardziej, gdzie grzech pierworodny rozwinął się bardziej,
istnieje możliwość, że tam ludzie musieli stworzyć więcej uwarunkowań.
Naturalnie, uwarunkowanie jest czymś więcej. Albo też tam, gdzie w ogóle nie rozwijano religii ani pojęcia Boga i utknięto w
miejscu. Tak było na przykład w Afryce i podobnych miejscach – to uwarunkowanie mogło pochodzić od innych sił, zwanych
Adibhautik, co oznacza te, które są stworzone z tego, co Bóg stworzył. Na przykład, jeśli widzą Księżyc, boją się go, jeżeli widzą
drzewa, boją się ich.
Coś w rodzaju mitycznych idei o samej naturze. Jak wiecie, są dwa style: pierwszy jest wtedy, kiedy tworzy się mityczne idee na
temat przyrody, mityczną stronę przyrody, to jest Adibhautik. Drugi to Adidaivik - mityczne idee o tym, co potraficie
wyprodukować, że ‘ty’ jesteś Bogiem, ‘ty’ jesteś Bóstwami i ‘ty’ chcesz stworzyć to. ‘Ja jestem tym, ja jestem tamtym’.
Więc działają dwa typy uwarunkowań i we współczesnych czasach panuje taka dezorientacja, że te obie strony – nie wiem, gdzie
działają. Na przykład któregoś dnia przechodziłam obok cmentarza w Wiedniu i byłam zdumiona, że był to cmentarz, a Ja
czułam Prawy Swadishthan. Więc powiedziałam, ‘Wszystkie buce pewnie teraz działają, ponieważ nie mogę zrozumieć, jak
cmentarz może mieć prawy Swadishthan?’.
Widzicie, to można tak wyjaśnić, że wszystkie buce są teraz aktywne albo może ponownie narodzone. Zapewne umierały setki
razy, stworzyły niezliczoną ilość grobów i teraz groby są puste i są aktywne. Albo może te buce same są aktywne, tam już ich nie
ma, wszystkie stamtąd zniknęły, tak mogło to być.
Więc teraz musimy osądzać na wibracjach a nie poprzez zrozumienie lub myślenie, lub poprzez to, co pojmujemy mózgiem.
Zadając pytania i mówiąc o tym za dużo nie możemy zrozumieć Sahaja Yogi. W Sahaja Yodze musicie mieć ten doskonały stan
umysłu, wtedy możecie odbierać wibracje, możecie czuć wibracje i musicie być z nimi całkowicie zgodni.
Jeżeli ego jest wciąż tak duże, że kwestionujesz Sahaja Yogę i myślisz bez końca o sobie, to lepiej, aby taka osoba nie
uczestniczyła w pujy, nie uczestniczyła w pujy. Tak jest dla niej lepiej. Byłoby lepiej, żeby osoba, która ma wątpliwości, nie brała
udziału w pujy. Ponieważ puja jest przeznaczona jedynie dla ludzi, którzy osiągnęli, którzy otrzymali ten stan umysłu zwany
Nirvikalpa, gdzie nie ma vikalpa, gdzie nie ma wątpliwości w twoim umyśle.
Jeżeli wciąż są w twoim umyśle wątpliwości, to twój umysł wciąż jest bardzo silny i chce cię ściągnąć w dół. Więc lepiej przed
pują powiedz swojemu umysłowi, aby zamilkł. Powiedz mu, żeby teraz nie mówił. ‘Lepiej bądź cicho, teraz muszę wzrastać i
teraz muszę otrzymać Boskie błogosławieństwo. Więc bądź po prostu cicho, jeżeli ty się nie uciszysz, wtedy ja nie będę mógł
wzrastać”.
Powiedziałam wam wiele razy, że on jest jak osioł, umysł jest po prostu jak osioł. Jeżeli idziesz za osłem, kopnie cię, powie ci, że
jesteś złym człowiekiem, najgorszym człowiekiem, ogarnie cię to całe użalanie się nad sobą. Natomiast jeżeli idziesz z osłem,
wtedy on nastawi uszy w twoim kierunku, możesz go wtedy trzymać - jak ego, możesz pójść gdziekolwiek chcesz, robić to co
chcesz, ‘Co w tym złego?’. To nie będzie tobą kierować.
Jeżeli usiądziesz na grzbiecie osła, to on wciąż będzie się tobą bawił aby zobaczyć, jak sobie poradzisz. Więc jeżeli pozwolisz
umysłowi pójść to tu, to tam, przez oczy, uwagę lub jakkolwiek, przez język lub zmysły, to powie ‘w porządku’. Będzie jadł trawę
po bokach, stanie w miejscu, ruszy się w jedną stronę, zje trochę trawy, potem w drugą stronę.
Gregoire: W tym momencie, jak mówisz o tym, czy mogę szybko przetłumaczyć to dla Francuzów, którzy nie rozumieją
angielskiego?
Shri Mataji: Oh, chcesz przetłumaczyć całość?
Gregoire: Zajmie mi to dwie minuty.
Shri Mataji: Myślę, Gregoire, że później będzie lepiej, bo teraz płynie to lepiej. W porządku?

A więc ten osioł, osioł chce jeść trawę. Wie, że nie macie nic przeciwko temu, żeby jadł trawę. Dobrze, więc chodzi w kółko, je
trawę, wszystkiego rodzaju brudy, plugastwa, cokolwiek znajdzie, cokolwiek pozwolicie mu zjeść, zjada, te wszystkie brudne
rzeczy, wszystkie nieczyste myśli i temu podobne, bez kwestionowania, widzicie?
Tylko w Sahaja Yodze jest tak, że przychodzą i kwestionują. Ale nie wtedy, kiedy chcą jeść paskudztwa i brud i wszystkiego
rodzaju bezbożne i grzeszne rzeczy - tego nigdy nie kwestionują, wtedy powiedzą, ‘Co w tym złego?’. Ale jeśli chodzi o Sahaja
Yogę, to zadają pytania, podczas kiedy jest ona najświętszą świętością, jest największą wspaniałością. Tylko te wrota są dla
was otwarte, w taki oto sposób to dostajecie, nie inaczej. Każdy inny sposób osiągnięcia tego przez ludzi jest zakazany.
Woda, która myje Moje stopy jest ambrozją, jest to tirtha, która w dawnych czasach była zakazana nawet lekarzom. Vaidyas nie
były dozwolone i musiano o nie walczyć. Tylko Bogom wolno było ją pić. Dziś zajmujecie pozycję równą Bogom. Ale czy
nadajecie się do tego? Czy zasługujecie na to? A może wciąż kwestionujecie i wciąż macie problemy? Wtedy lepiej, żeby to było
wam to zakazane. To bardzo wyjątkowa rzecz, że możecie skosztować tej ambrozji.
W Devi Purana Bhagavatam, jeśli przeczytacie, że picie jej było zakazane. Więc tak to jest, że umysł chodzi jak osioł. Ale jeżeli
osioł zna jeźdźca, zna jego ścieżki i jeździec wie jak kontrolować umysł i wie, gdzie ma on pracować, to wtedy ten sam osioł, te
same instrumenty, instytucje, te same rzeczy, które macie wokół siebie, zaprowadzą was tam szybciej i wygodniej. Więc
powiedzcie dziś swojemu umysłowi, że macie tego dość, macie dosyć tej gry. Teraz chcemy być tam, w królestwie Boga.
Powiedz swojemu umysłowi dobitnie, powiedz mu. To ważne. To ten umysł zaprowadził was do tych wszystkich rzeczy, dał
wam całe paskudztwo, brud i to wszystko. Więc po prostu mu powiedz.
Niech Bóg was błogosławi!
Więc co do dzisiejszego tematu, to powinniśmy powiedzieć, że musimy osiągnąć niewinność w nas samych i poczuć niewinność
Viraty. To kwestia Ganeshaviraty, lub możemy powiedzieć Viraty Ganeshy, gdzie w Viracie musimy poczuć niewinność, aby stać
się niewinnymi, oczyszczonymi z grzechów, oczyszczonymi przez tą niewinność i wtedy tracimy naszą jednostkowość, ten
grzech pierworodny zostaje zmyty i stajemy się tą piękną istotą, która jest dumnym dzieckiem Boga, nagrodą tego stworzenia.
Niech Bóg was błogosławi!
Teraz możesz tłumaczyć, Gregoire. Wszystko w porządku. Możesz tłumaczyć. Wiem, że jest długie, ale czasami, gdy przekaz nie
jest ciągły…
Gregoire: Przepraszam, Matko, nie powinienem był przerywać.
Shri Mataji: Nie, w porządku, wszystko w porządku.
[Gregoire tłumaczy na francuski i włoski]
Shri Mataji: Możesz puścić jeszcze raz i na tle tego będziesz mógł – puść cicho – tak żebyś mógł spontanicznie mówić. Czy tak
będzie dobrze? Puścić jeszcze raz? To da tobie prawidłowy…
Gregoire: Po prostu myślałem, trzy minuty dla Francuzów i trzy minuty dla Włochów, bardzo zwięźle.
Shri Mataji: Potrafisz to?
Gregoire: Tak, potrafię.
Shri Mataji: W porządku.
[Gregoire kontynuuje tłumaczenie]
Shri Mataji: Wiele osób pytało Mnie i pyta nadal: ‘Matko, dlaczego staliśmy się tacy? Dlaczego Bóg nie stworzył nas świadomych
siebie, niepopełniających tych wszystkich błędów? I dlaczego musieliśmy przejść przez to całe błędne koło?’ W tamtym czasie
nie chciałam mówić, że popełniliście grzech pierworodny, że sprzeciwiliście się Bogu.
W przeciwnym wypadku rzeczy wypracowałyby się w inny sposób, nie trwałoby to tak długo. Ponieważ, widzicie, jeżeli powiecie
im to, może się stać coś innego, a mianowicie, że staną się lewostronni i zaczną mieć poczucie winy z powodu grzechu
pierworodnego.
Więc musimy przeskoczyć od ego do grzechu pierworodnego. Ale tej części unikacie. Na początku można tylko powiedzieć, że
ewolucja nie mogłaby zaistnieć bez danej wam wolności. Ponieważ wolność była najpierw testowana, dostaliście wolność,
mieliście przyjemne miejsce do życia, żyliście pod całkowitą opieką Boga, w rajskim ogrodzie, powiedzmy, w pięknym…
wszystko było wspaniałe. Niczego tam nie brakowało. Ale pomimo tego, widzicie, kiedy ludzie mieli wolność - wolność miała być
przetestowana - od razu skłonili się ku pospolitym rzeczom.
I w ten sposób Bóg musiał zmienić cały plan, ponieważ pospolite rzeczy były pociągające, mimo całego błogosławieństwa, które

mieli. Wszystkie animozje i możemy powiedzieć, wszystkie zwierzęce uczucia nadal były atrakcyjne dla ludzi i to było najbardziej
zaskakujące. I kiedy to wszystko się stało, naturalnie sama wolność musiała przejść test na poprawę. I tym testem było całe
stworzenie istot ludzkich, jakie miało miejsce.
Ale powiedzieć im to wszystko, że to właśnie grzech pierworodny stworzył problem, wtedy powiedzą ‘O Boże, dlaczego
stworzyłeś grzech pierworodny?’ Więc lepiej jest powiedzieć im, że dla ich ewolucyjnego procesu nieuniknione jest
przetestowanie ich wolności, ponieważ jeżeli macie wejść w najwyższą wolność, musicie po pierwsze sprawdzić, czy będziecie
mogli ją znieść czy też nie. I przyglądając się temu… I dlatego potrzeba było tak wielu lat waszej ewolucji, abyście mogli w to
wrosnąć i zrozumieć, że człowiek niczego nie może niczego znieść.
Nie może udźwignąć wolności, pieniędzy, pozycji, komfortu, nie może udźwignąć niczego. I to jest to, co teraz obserwujemy
również w Sahaja Yodze; kiedy otrzymują komfort, to po prostu zatrzymują się na tym. Kiedy otrzymują błogosławieństwo
materialnego dobrobytu, zdarza się to co już kiedyś było – rajski ogród wraca do was i kiedy zaczyna do was wracać, wy
ponownie schodzicie do tego samego poziomu, to niedobrze.
Teraz musicie zrozumieć, że macie być doskonali, musicie zostać mistrzami tego wszystkiego. Nic nie jest ważne, nic nie jest
ważne, tylko Duch jest ważny. To również może działać na was jak pokusa, widzicie. Wszystkie błogosławieństwa, które
przychodzą do was, są pokusami. Wiec powinniście być przygotowani. Nic nie jest ważniejsze niż Duch, widzicie. Jesteśmy
przygotowani na wszystko, dążąc do osiągnięcia Ducha. Nie obchodzi nas to, jakie błogosławieństwo czy cokolwiek innego
dostajemy.
Ale to, czego chcemy, to wolność Ducha, który nie goni za niczym, nie goni za materialnymi rzeczami. Tak więc staniecie się jak
lampa, która daje światło, ale nie angażuje się w bycie lampą. Czy jest ze złota czy srebra, czy z czegokolwiek, może świecić
nawet jeżeli jest zrobiona z błota. To jest to, co sahaja yogini muszą osiągnąć, muszą zrozumieć. Ponieważ jest to bardzo
newralgiczny moment, w którym – uważam - ludzie ponownie dryfują w dół.
Więc teraz powinniśmy spokornieć i powiedzieć ‘Jak dotąd nic nie wiedziałem, Matko, muszę się dowiedzieć’. Ponieważ, jest to
wiedza o korzeniach, której nie posiadacie. Dla was jest to nowa wiedza. Jak możecie ją kwestionować? Nic nie wiecie. Musicie
zdobyć wiedzę o korzeniach. Więc stańcie się bardziej pokorni, bo tylko wtedy otrzymacie błogosławieństwo tego nowego
wzrostu. To jest ten wzrost, który jest wewnątrz was, to Antar Yoga. Dopóki nie spokorniejecie, to nie zadziała. Musicie
spokornieć, ponieważ jak tylko zaczniecie zadawać pytania, to znaczy, że wasze ego zadaje te pytania. Więc bądźcie pokorni,
wrastajcie w to i idźcie do przodu wraz z tą wiedzą o korzeniach.
Zaskakujące, że tylko w Indiach wiedzę tą dostrzeżono i ludzie zagłębili się w nią bardzo. Dlatego każdy z nich musiał przybyć do
Indii. Nawet Chrystus przybył do Indii, aby się dowiedzieć, jak ludzie poszukują, aby ich wesprzeć, aby im pomóc. Tak więc ważne
jest, że wiedza o korzeniach musi wykształcić się tam, gdzie są do tego lepsze warunki.
Łatwiej jest robić to tam, gdzie korzenie nie są naruszone i tym krajem były Indie, gdzie ludzie poszukiwali. Ale kiedy zaczęli
ponownie wyrastać, stali się tępi i głupi, i kiedy patrzymy się na nich, widzimy, że oni są na zewnątrz. A nie widzimy, jak ogromna
praca została wykonana przez wieszczów w Indiach, jak ogromna. To znaczy, że wystarczy wziąć jednego z nich i już to da wam
pełne pojęcie o Sahaja Yodze.
Bierzecie prostą osobę, bardzo prostą osobę, jak, powiedzmy, Sai Nath, który wyglądał na prostego człowieka, ale jakże ogromy
ocean wiedzy posiadał. Nie miał żadnego wykształcenia. Nikt nie wie gdzie się urodził, co się zdarzyło, skąd przybył i gdzie żył
oraz jak dożył swoich lat. Nikt nie wie o Jego pochodzeniu. Albo weźcie Adi Sankaracharyę, Kabira lub kogokolwiek.
Weźmy na przykład Machindranatha. Jeżeli poczytacie o Nim, nie będziecie rozumieć, będziecie myśleli, że przekazuje pewien
rodzaj mistycznej wiedzy. To była ogromna praca! Oni weszli w całą lewą i prawą stronę i wszystko zrobili, wszystkie rodzaje
eksperymentów. Jeśli przeczytacie książki, które napisano o NavNaths, Dziewięciu Naths i o życiu Machindry.
Machindranath wszedł w taką głębię i dowiedział się tyle o miejscach, gdzie rządziły kobiety. Myślę, że musiało to być w Belgii,
gdzie kobiety rządziły, a mężowie byli jak głąby kapusty. On odkrył co się wydarzyło i próbował to uleczyć.
To jest ruch w innym kierunku, w tym kierunku, co korzenie. Oto jak korzenie oddaliły się i wyrosły tak straszne drzewa tu i tam i
oto jak On to wypracował. To jest taka symboliczna rzecz, że aby zrozumieć jego pracę, musicie być naprawdę bardzo głębocy i
bardzo przenikliwi. Jak dotąd ludzki umysł nie jest w stanie dostrzec tego ogromu pracy, jaka została wykonana. Nie można tego
pojąć.
Podobnie jeżeli przeczytacie, jak Adi Shankaracharia lub nawet Markandeya opisali waszą Matkę, jest to nadzwyczajne. Jak
drobne rzeczy potrafił On dostrzec. Skąd, z jakich punktów widzenia. I każdą małą cząstkę Matki potrafił zobaczyć, tak jakby to
widziało dziecko, które jest bardzo, bardzo blisko Matki.
To oznacza, że niewinność była pełna i doskonała. W przeciwnym wypadku nie możecie dostrzec tych spraw, które Oni widzieli.

Wszystkich tych niuansów jak trójwarstwowość Matki. Jak można to dostrzec? Ale dziecko może dostrzec, że te trzy warstwy
Matki tam są, że ona ma trzy warstwy w swoim ciele. Tylko dziecko może to dostrzec. To jest niesamowite, mówię wam, to jest
niesamowite, że niewinność posiada wnikliwość i odwagę. Potrzeba prawdziwej odwagi, aby dorosnąć do tej wnikliwości.
Więc niewinność jest pierwszą rzeczą, którą trzeba osiągnąć, ale nie na przykład poprzez Chrystusa lub Ganeshę. To wy
powinniście to mieć. Czyli, że to wy jesteście niewinnością. Nie musicie tego mówić, nie musicie dostawać tego poprzez kogoś,
jesteście tym, możecie to mieć bezpośrednio. Tamte sprawy są przeznaczone dla ludzi, którzy są niezrealizowani, którzy są
głupi, dla tych, którzy nie potrafią osiągnąć tego bezpośrednio.
Wy wszyscy możecie osiągnąć to od razu, to wasze błogosławieństwo, to największa rzecz, że możecie to wszystko
bezpośrednio osiągnąć. Ale musicie dojść to tego stanu niewinności, poprzez który staniecie się tak subtelni, tak sukshma.
Ponieważ niewinność jest najsubtelniejszą rzeczą, poprzez którą możecie wejść we wszystkie obszary wiedzy o korzeniach,
wiedzy o Drzewie Życia. I nie jest to przeznaczone dla ludzi głupich, egoistycznych, niedorzecznych. Oni stają się rakshasami,
mówię wam, oni są rakshasami.
Więc nie podążymy ich drogą, musimy pójść inną drogą, musimy wewnętrznie spokornieć i spróbować obudzić swoją
niewinność, żeby stała się świętą niewinnością, pavitrą – niewinnością w nas. To zaskakujące, ale w sanskrycie nie ma
określenia na niewinność. Ponieważ dla nich na wszystko, co jest święte, pomyślne, nie ma słowa oddzielonego od niewinności.
Oni nie potrafią wyobrazić sobie, że może istnieć niewinność, która tak sobie wisi w powietrzu. Ona musi być w czymś, tak jak
woda w naczyniu. Więc oni nie mogą sobie wyobrazić wody wiszącej w powietrzu, tak sobie.
Musi być jakieś naczynie. Więc powiedzą ‘pomyślny czas’, ‘pomyślna osoba’ lub ‘pomyślna rzecz’, ‘pomyślna noc’, ‘pomyślny
dzień’, wszystko w tym jest zawarte, jak w pojemniku. Widzicie, pojemnik, który może mieć niewinność. Więc raz jeszcze
pomyślność - „pomyślny“ jest przymiotnikiem. Nie ma takiego określenia jak trwała niewinność, shubbha. Shubbha jest
przymiotnikiem, dla niewinności nie istnieje „teraz“. Niewinny może być, ale niewinność jako taka nie istnieje dla nich, ponieważ
ona jest wszędzie, to jest niewinność. To jest szersze pojęcie, szersze pojęcie Viraty Ganeshy. To istnieje w całej Viracie - jak
można to określić jednym słowem jako „niewinność“? To jest tak bardzo sakshat - zbyt subtelne, aby zważyć to w ręce. To jest
subtelniejsze i my też musimy stać się bardziej subtelni.
Niech Bóg was błogosławi.
Niech Bóg błogosławi was wszystkich.
Możecie zacząć myć Moje Stopy. Pierwsze co zrobimy to, ci którzy jeszcze nie myli Moich Stóp proszę podnieść ręce... On
jeszcze nie mył? W porządku, podejdź tu.
To jest 21 imion, to jest 21 Imion Shri Vishnu, który jest aspektem waszej ewolucji, waszej dharmy. Najpierw jest odżywienie a
potem ewolucja. To jest Ojciec w was. Więc najpierw ponieważ wszyscy poszukujecie swojej ewolucji, przywołamy 21 mocy, 21
sił tego Ojcowskiego aspektu Boga. 21 sił. To jest 21 imion, które reprezentują 21 sił ewolucji wewnątrz nas. Kanał Sushumna
ma 21 sił. Możesz to przetłumaczyć na francuski - tak będzie lepiej. Vishnu, Vishnu, to jest moc Vishnu, albo możemy
powiedzieć, Narayana. Vishnu jest Ojcem.
To jest po to, aby podnieść waszą prawą stronę, ponieważ ona jest teraz aktywna. Krita Yuga. To jest Krita Yuga. Krita oznacza,
kiedy to będzie efektywne, kiedy to stanie się skuteczne. Praca będzie wykonana. To jest Yuga, czasy w których to się dokona.
Krita Yuga. To jest specjalny czas, który jest pomiędzy Kali Yugą i Satya Yugą, to Krita Yuga, w której wszystko się dokona, w
której praca zostanie wykonana. Czas zmartwychwstania, w którym wasze ręce będą mówić. To jest właśnie to. Widzicie.
Przetłumaczcie (Marta zobacz czy chodzi o jedną czy dwie osoby) to. Krita Yuga. “Kri” znaczy “robić”. Zobaczcie, svatojayte
oznacza zasadę, budzicie zasadę całego wszechświata, zasadę wszechświata, a Pratye znaczy, że również poddajecie się temu
doświadczeniu, tak więc On jest tym, który tworzy zasadę i także daje wam doświadczenie. Pratye, pratye jest doświadczeniem,
które dowodzi, które dowodzi waszego istnienia. Poddajecie się waszemu pratye, to oznacza, że poddajecie się waszemu
doświadczeniu, które dowodzi, że istniejecie. Powinno być ‘Jesteś Bogiem w człowieku’, tak będzie lepiej, Bóg w człowieku…On
nie jest człowiekiem, w żadnym wypadku, jak możecie Go nazwać?
Niech założy Mangala Sutrę. Shri Ganesha ma moc dawania Mangala Sutry.
Załóż Mi ją. Podejdź. Dziękuję.
Macie/Masz największy przywilej (pokazuje Mangala Sutrę). Odwrócił ją na drugą stronę, tak się ją nosi w pierwszym roku
małżeństwa – widzisz, właśnie tak, tak się ją nosi.
Tylko mężatki. Mężatki mają to robić. Dobrze. Wszystkie mężatki, a kanya (niezamężne) mają robić coś innego. Wy wszystkie,
każda z was po dwie, inaczej nie wystarczy. Możecie je pomieszać, nie szkodzi. Poczekajcie, najpierw wszystkie mężatki.

Podejdźcie. No dobrze. Nie przyniosłam wszystkich moich ozdób.
Dobrze. Niech was wszystkie Bóg błogosławi. Akhanda saubhAgnya. To jest błogosławieństwo dane wszystkim mężatkom,
żeby wasza saubhAgnya trwała bez przeszkód całe życie. Żeby nie było przeszkód w waszym małżeńskim pożyciu, tak jak długo
żyjecie.
Niech was Bóg błogosławi.

1982-0926, Duch rezyduje w Tobie
View online.
Pierwszy Publiczny Program. Wiedeń (Austria), 26 września 1982. Kłaniam się wszystkim poszukiwaczom prawdy. Czy dobrze
Ją tam słyszycie – tam dalej? Możecie też użyć tego. Teraz lepiej. Będę tylko mówić. W porządku. Jestem bardzo wdzięczna
Sahaja joginom z Wiednia, którzy Mnie tutaj zaprosili, a to jest Moja pierwsza wizyta w Wiedniu. Jest to ostatni kraj w Europie,
który musiałam ruszyć a muszę powiedzieć, że dużo pracy wykonano w Sahaja Jodze w innych krajach. Jakoś tak się stało, że
musiałam przyjechać do Wiednia po tak długim czasie. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa widząc, że tak wielu poszukiwaczy
jest w Wiedniu. I to są poszukiwacze prawdy. Ale przede wszystkim musimy zrozumieć, czym jest prawda. Jakąkolwiek prawdę
mieliśmy do tej pory jako istoty ludzkie, była nam znana przez naszą świadomość, poprzez nasz centralny system nerwowy. Na
przykład, jeśli spojrzycie na te kwiaty, są one białe, widzimy, że istnieją – to jest dla nas prawdą. Dotykam tej stali i wiem, że jest
zimna a więc wiem, że to stal i wiem, że jest zimna – to jest fakt,[który czuję] palcami. To nie jest żadne wyobrażenie ani
mentalna projekcja, aby myśleć, że to jest flet Shri Kriszny. Ponieważ widzę, słyszę i czuję, dlatego wiem, że to jest prawda, wiem
to ponieważ doświadczam tego na centralnym układzie nerwowym. We własnej świadomości, jaką mam, będąc istotą ludzką
wiem, że w kwiatach jest zapach. W swoim własnym rozumieniu wiem, jaka jest estetyka tego miejsca. Jeśli poprowadzicie
konia brudną ścieżką, on nie poczuje brudu, nieczystości i ani smrodu tego miejsca. Ale jeśli istota ludzka przechodząc takimi
ścieżkami, wie, że są brudne, ona nie może tego znieść, ponieważ taką ma świadomość. Na tym polega różnica w świadomości,
którą jako istoty ludzkie osiągnęliśmy w drodze ewolucji. Trzeba więc wiedzieć, że wszystko co ma się nam przydarzyć, musi
nastąpić w naszej świadomości. Że wszystko, co dociera albo co odbieramy przez nasz centralny system nerwowy, jest zupełnie
logiczne i możemy z tym eksperymentować. Potrafimy to zweryfikować. To nie jest jakaś ciemna ścieżka, którą idziecie całe
lata. To nie jest jakaś ciemna ścieżka, ciemna ścieżka... – ale to jest ścieżka oświecona, gdzie jesteście świadomi wyższych
predyspozycji istot ludzkich. Co jest wyższą predyspozycją świętego? Nie określają tego ani jego specjalne ubranie, ani sposób,
w jaki się porusza. Wyższą predyspozycją świętego jest to, że jest kolektywnie świadomy. Ponieważ jest połączony z Duchem,
który jest kolektywną istotą wewnątrz nas. A więc coś musi się wydarzyć w waszej świadomości, abyście się stali, powtarzam:
stali się – urzeczywistnili doświadczenie kolektywnej świadomości. Tak jak Mahomet wyraźnie powiedział, że "w dniu
zmartwychwstania wasze ręce będą mówić". Powiedział przez to, że będziecie odczuwać na dłoniach – jak dłonie miałyby
przemówić, przecież nie będzie tam żadnych ust – ale poczujecie coś na swoich dłoniach i to przemówi w waszym imieniu.
Skoro już mowa o prawdzie, powinniśmy wiedzieć, że istnieją jej inne alternatywy i jej zafałszowania. Każdą prawdę można
zafałszować. Każdy żywy kwiat można podrobić z plastiku. Bardzo łatwo jest zrobić plastikowy kwiat, możecie je robić
tysiącami. Ale prawdziwe kwiaty są rzadkością i są prawdziwe, ponieważ to są rzeczywiste kwiaty żyjące dzięki żywej sile życia.
Ewolucja jest więc żywym procesem żywego Boga. Jeśli to jest prawda, to musimy zrozumieć, że tak, jak wszystko inne, co
przydarzyło się nam dotąd w toku ewolucji spontanicznie, tak i teraz, coś musi nam się przydarzyć spontanicznie. Tak jak
nasienie – jeśli ma wykiełkować, musicie je najpierw zasadzić w Matce Ziemi, ponieważ Ona ma zdolność, Ona jest
upoważniona do wykiełkowania nasienia. Czy płacimy nasieniu za wykiełkowanie? Jak można zapłacić za Boga? Nie mogę
pojąć naiwności ludzi na Zachodzie, którzy nie rozumieją, że nie możecie płacić komuś kto uważa, że może dać wam życie
duchowe. To są wszystko pasożyty i jeśli chcecie mieć pasożyty jako swojego guru, to bardzo proszę. Nikt nie może wam się w
to wtrącać, ponieważ macie wolność. Jedną ze szkół myślenia przeciwstawiających się takiemu zafałszowywaniu, uczy, że
wszyscy oni są fałszywi, że wszystko jest kłamstwem, nie ma prawdy – to też jest błędne. Tylu ludzi, którzy przeszli przez ten
cyrk, jakim jest targowisko guru, uznali w końcu: "Teraz powinniśmy stać się komunistami". To także jest kolejne ekstremum. To
jest zaprzeczenie prawdy. A więc prawda jest pośrodku, bez wątpienia, ale to nie jest rzecz, którą możecie kupić na rynku.
Szczególnie na Zachodzie ludzie są rozpieszczeni, ich ego jest rozpieszczone, jeśli możecie za coś zapłacić albo możecie coś
kupić, możecie coś posiąść. Ale mówiłam już: "Nie możecie zapłacić za Boga". Każdy, kto bierze pieniądze w imię Boga i z tego
żyje, jest pasożytem. A ten, kto jest pasożytem, nie może być waszym guru, on jest o wiele niżej od was, wy przecież nie
będziecie żyć jak pasożyty. Mówiłam wam także, że skoro to jest żywy proces wewnątrz was, to musicie wiedzieć, iż nie możecie
wkładać w to żadnego wysiłku. Dla kwiatu stanie się owocem to jest prosta rzecz. Jeśli będziecie przed nim skakać, czy stać na
głowie, czy zdejmować ubrania, czy jakoś specjalnie się ubierać, to czy on stanie się owocem? Ile potrzeba, żeby skakać, czy się
przebrać, czy mieć nagie ciało, ile potrzeba? Każdy może to robić. Sahaja joga jest ścieżką dla prawdziwych poszukiwaczy, a nie
dla ludzi, którzy gonią za namiastkami i nie chcą się z tym zmierzyć. To jest typ ludzi, którzy są ludźmi Boga, którzy poszukują
Prawdy i którzy nie zaakceptują niczego, co jest fałszywe. Jest to też kategoria ludzi mężnych, odważnych ludzi, którzy potrafią

pozbyć się wszystkiego, co jest dla nich ograniczeniem, lub uwarunkowaniem. Którzy potrafią się pozbyć, którzy potrafią
odrzucić. Tak więc, Bóg dał wam wszystko. Kiedy z całą swoją troskliwością czynił was istotą ludzką, stworzył was jako piękną
istotę ludzką, w której znajdują się wszelkie korzenie. Kiedy staracie się wkładać wysiłek w odnalezienie Boga, wtedy nie
jesteście spontaniczni. To wszystko jest robione przez człowieka. I czyniąc te wysiłki, zaczynacie przechodzić na lewo lub na
prawo. Jutro opowiem wam szczegółowo o lewej stronie i prawej stronie, ale dzisiaj powiem tylko, że kiedy przechodzicie na
lewo, wpadacie w pułapkę swojej podświadomości albo w zbiorową podświadomość. W Sanskrycie to się nazywa Adi Bhautik.
Adi Bhautik. Bhautik. To oznacza, zbiorową podświadomość wewnątrz nas. Zostajecie w to wciągnięci i zaczynacie się w tym
gubić, ulegać hipnozie i praniu mózgu. Jeśli zaś na prawej stronie pobłażacie swojemu ego, to też możecie wpaść w coś
takiego. Istoty ludzkie bardzo szybko akceptują uwarunkowania, uwarunkowania. Był taki eksperyment z dwudziestoma
osobami w Anglii. Dziesięciu osobom powiedziano, żeby zachowywały się jak więźniowie, a dziesięciu, żeby zachowywały się jak
więzienni strażnicy. Powiedziano im tylko: "To jest taka sztuka, musicie w tym uczestniczyć przez miesiąc, chcemy zobaczyć,
czy nastąpi zmiana w waszym zachowaniu". I przez cały czas im powtarzano: "To jest gra, to nie jest rzeczywistość, to jest tylko
gra". Ale kiedy znaleźli się w więzieniu, "strażnicy" stali się bardzo aroganccy i egoistyczni, a "więźniowie" całkiem zniewoleni i
przechodzili przez wszelkie cierpienia, jakich im ci egoistyczni ludzie przysparzali. Z całej dwudziestki, tylko jeden się zbuntował,
ponieważ został pobity przez tych tak zwanych strażników, którzy odgrywali swoją rolę, naprawdę pobity. W końcu wyszli z tego
więzienia byli zaskoczeni swoim własnym zachowaniem. Więźniowie stali się tak słabi, że przewieziono ich do szpitala, z
powodu tych wszystkich tortur, których doznali. A ta druga dziesiątka stała się taka egoistyczna, że pewnie przyłączyli się do
jakiejś partii politycznej. Taka jest sytuacja istot ludzkich. To wszystko sprawia, że ci mistrzowie tych złych geniuszy ukazują się
jako fałszywi guru. A wy jesteście tacy naiwni, że dajecie się nabrać. Oni mają pod swoją kontrolą pełno złych duchów. I potrafią
tak dobrze was zahipnotyzować, że zrobicie wszelkiego rodzaju głupie rzeczy, jakie tylko będą chcieli. A oni się bogacą, mają
kobiety, piją, cieszą się życiem bardziej niż jakikolwiek król lub prezydent czy inny bogacz na tym świecie. Podczas gdy ich biedni
uczniowie są całkiem pozbawieni bogactwa, pieniędzy, zdrowia – wyglądają na schorowanych ludzi. Trzeba wiedzieć, że kiedy
dostajecie Realizację, wasze własne siły muszą się zamanifestować. Tak, abyście stali się kolektywnie świadomi, abyście stali
się Duchem i zamanifestowali moc tej kolektywnej świadomości. Kłopot z ludźmi polega na tym, że jeszcze nie posiedli w
prawdziwym sensie wiedzy o Kundalini. Czytałam – to znaczy, widziałam, ale nie przeczytałam do końca – ale czytałam niektóre
książki napisane przez Niemców i przez Anglików, i przez wszystkich ludzi Zachodu, i byłam zaszokowana. Nic nie wiedzieli o
Kundalini. Abstrahując od wiedzy – oni nie mieli od Boga mocy budzenia Kundalini. Nie mieli natury świętego, która jest
konieczna, aby podnieść Kundalini. Byli paskudnymi niewolnikami swojej chciwości i pożądania i używali tej wiedzy tylko po to,
żeby się bardziej wzbogacić. Aby zrozumieć podstawową naturę Kundalini, trzeba wiedzieć, że Ona jest waszą matką.
Powiedziano mi, że Niemcy nazywają swój matczyny kraj krajem ojczystym, ale Ojciec jest tylko widzem przedstawienia. A tylko
Jego Shakti, Jego moc, Pramatka, Duch Święty wykonuje całą pracę po to, aby zadowolić tego widza, który siedzi samotnie i to
obserwuje. On rezyduje w waszych sercach jako Duch. A Kundalini jest w was odzwierciedleniem Ducha Świętego. Naturą
Kundalini jest to, że jest Ona czystym, najwyższym pragnieniem. Nazwano tę moc mocą resztkową, ponieważ Ona jeszcze sama
się nie zamanifestowała. Ostatecznym pragnieniem każdej ludzkiej duszy jest stanie się Duchem. Możecie robić to, możecie
robić tamto, możecie próbować wszystkiego – ale ostatecznie dojdziecie do wniosku, że "nie stałem się Duchem". Zatem tylko
wtedy, gdy stajecie się Duchem, następuje manifestacja tej Kundalini, następuje Jej wznoszenie się i Ona jest tą, która tworzy
stan Jogi, zjednoczenie z Boskością. To jest Joga. Joga oznacza też kaushalam, to znaczy zręczność, umiejętność obchodzenia
się z Kundalini innych, cała wiedza o boskich prawach i przejawianiu się Boga, to też jest Joga, to też nazywa się kaushalam.
Obecnie mnóstwo jest najróżniejszych rodzajów jogi, tak jak wszelkiego typu guru. A ta fizyczna joga jest kolejną rzeczą, o której
ludzie myślą, że jest czymś najwyższym dla duchowego życia. Pochodzi ona od Patandżaliego, który żył tysiące lat temu w
Indiach, gdzie mieliśmy zupełnie inny styl życia. Do dwudziestego piątego roku życia, dzieci mieszkały w lesie ze Zrealizowanymi
Duszami jako swoimi guru. Tam, celibat był tam tak zachowany, a niewinność tak szanowana, że osoby należące do tego
samego uniwersytetu nie mogły pobierać się między sobą. Ten sam uniwersytet; niewinność; że studenci tego samego
uniwersytetu nie mogli się pobrać. A te uniwersytety nazywały się gotras. Nawet dzisiaj, nie wolno zawierać ślubu w obrębie tego
samego gotra. Jama nijama, vjajama, to samo, co się teraz robi, wykonywali tylko ludzie, którzy byli niezamężni, zgodnie z
potrzebą konkretnego ośrodka energii, który miał problem. My też stosujemy te ćwiczenia, kiedy tylko jest to potrzebne. Ale
dzisiejszy znany nam system jogi, jest niczym innym, jak tylko zażywaniem wszystkich leków z apteczki na raz. Bez sprawdzenia
swojej [konstytucji urodzeniowej] prakruti, czyli tego, jaki jest wasz temperament, jakie są potrzeby waszego organizmu, gdzie
jest Kundalini, co musicie zrobić, aby otworzyć daną czakrę, gdzie macie blokadę. Chodzi mi o to, że w ogóle nikt nie ma tej
wiedzy. Zaczął się taki mechaniczny proces, że wszyscy chcemy być tych samych rozmiarów, po prostu jak maszyna. To jest

bardzo niebezpieczne posunięcie, ponieważ to stwarza problemy z obudzeniem Kundalini. Ludzie, którzy zbytnio angażują
uwagę w fizyczność oraz wkładają za duży wysiłek w zajęcia fizyczne i zajęcia umysłowe, stają się zbyt nastawieni na
przyszłość. Stają się bardzo powierzchowni i szorstcy. U takich ludzi łatwo o rozwody, walkę i kłótnie. Największym Hatha
joginem jakiego znałam w moim życiu, był Hitler. Wykorzystywał tantryków z Tybetu, aby zapewnili mu moc kontrolowania
ludzkiego ego. I sprawił, że ludzie stali się tak brutalni, że nie mogli zobaczyć co robili. Również dzisiaj istnieje wielu guru, którzy
tak robią. Mogą sprawić, że staniecie się tak brutalni, iż nie będziecie widzieć, co robicie. Albo mogą zrobić z was kapuściane
głowy, że całkowicie zatracicie siebie i staniecie się kimś innym. Jest to jednak zrobione tak zręcznie, że ludzie, którzy nie mają
wiedzy o Kundalini ani o Duchu mogą łatwo wpaść w pułapkę. Dla mnie Zachód jest jak rozwijanie się pędów w zewnętrznych
partiach drzewa. Bardzo dobrze orientują się tu w nauce, polityce, ekonomii. Potrafią robić bomby atomowe, żeby się pozabijać.
Mogą stworzyć jeszcze gorsze rzeczy niż to. Nie posiedli wiedzy o korzeniach, na których rosną. A tę wiedzę o korzeniach
można poznać tylko wtedy, gdy staniecie się Duchem, od tego się zaczyna. To wielka przeszkoda dla świętych, którzy narodzili
się w tej pięknej części świata. Tylu poszukiwaczy rodzi się na Zachodzie. Widocznie takie musiało być pragnienie Boga, żeby
dać im wygodne życie, pozbawić ich zatrudnienia, aby mogli być zatrudnieni u Boga. Mają zegarki, na które patrzą, żeby
oszczędzać czas, oszczędzać czas, oszczędzać czas. Po co? Żeby chodzić do pubu? Albo czytać jakieś ohydne książki? Albo
marnować swoje życie na tych okropnych guru? Zatem, na Zachodzie mamy świętych, a na Wschodzie mamy mądrość. Na
Zachodzie ludzie szukają, ponieważ są poszukiwaczami. Urodzeni na Zachodzie są szczególną kategorią ludzi. Brakuje im
jednak podstawowej mądrości, aby zrozumieć, czym jest prawda. Co mamy osiągnąć? Czym mamy się stać? Ta podstawowa
mądrość, nie zostanie wam przekazana przez ludzi, którzy chcą na was zarobić. Oni chcą z tego zrobić biznes. I to stwarza duży
problem dla dzisiejszych świętych. Ponieważ należycie do rejonu, który nazywam gałęzią drzewa, ludzie mogą zostać
oczarowani przez powierzchowne rzeczy. Możecie być pod wrażeniem kogoś, kto stara się schlebiać waszemu ego, schlebiać,
schlebiać. Albo może to być ktoś, kto was zdominuje, tak jak Hitler. Na wszystkich poszukiwaczach na Zachodzie spoczywa
więc wielka odpowiedzialność, aby poświęcić się przede wszystkim mądrości. Logicznie, musicie dość do prawidłowych
wniosków, do prawidłowych wniosków. Jeśli więc chodzi o duchowość, jesteście przygotowani. Przypuśćmy, że jadę do Wiednia
z jakiegoś zapadłego miejsca – skąd będę wiedzieć, że to Wiedeń, jeśli nikt nie powie, że to jest droga do Wiednia? I skąd będę
wiedzieć, że to jest właśnie Wiedeń, przecież najpierw powinnam wiedzieć, jak wygląda Wiedeń. Więc dochodzi się do kolejnego
wniosku, że opis kolektywnej świadomości musiał już być zawarty w pismach świętych napisanych bardzo dawno temu. Musi
on zgadzać się z odkryciami psychologii, na przykład psychologii Junga. Musi się zgadzać z wieloma przepowiedniami; na
przykład tysiące lat temu powstała księga Nadi Granth napisana przez Bhrigu, który był pionierem naszej astrologii. Powinniśmy
poszukać w innych źródłach, takich jak wielcy poeci, na przykład William Blake, wiem, że Anglicy napisali wyraźnie o Sahaja
Jodze. Tylu zrealizowanych ludzi, wielkich ludzi, jak Dante, można powiedzieć, Homer, oni pisali o Sahaja Jodze na tyle
sposobów. Jeśli zainteresujemy się tymi wszystkimi rzeczami, wtedy będziemy wiedzieć, że to jest Wiedeń. Ale nie powinniśmy
dać sobie robić prania mózgu przez ludzi, którzy opowiadają nam wspaniałe historie, albo czytają jakąś książkę i przerabiają ją
na jakąś inną wiedzę i mówią: "To jest to, to jest to" i tylko gadają, gadają, gadają. Nadszedł teraz czas na to, aby się stać.
Nadszedł teraz czas na to, aby ta Boska moc się zamanifestowała. Widzimy, jak kwiat staje się owocem, gdy nadchodzi ich pora,
są ich miliardy. Widzimy siebie samych jak oddychamy, widzimy siebie samych jak trawimy, nie płacimy za to, prawda? Kto
zatem to wszystko robi? Czym jest ta siła, która to robi? Nawet o tym nie myślimy. Bierzemy to za oczywistość. Weźcie na
przykład oczy, to najlepsza kamera, jaką moglibyście wymyślić, tak zaawansowana. Spójrzcie na to ludzkie ciało, jakie jest
wspaniałe. Spójrzcie na ten ludzki mózg, jaki ekspansywny. Dlaczego to wszystko zostało stworzone i kto tego dokonał?
Dlaczego z ameby staliśmy się istotami ludzkimi? Co jest tak wspaniałego w istotach ludzkich, że są zwieńczeniem całego
Stworzenia? Czy istnieją po to, żeby siedzieć i czuć się winni z powodu tych drobnych bezsensownych rzeczy? Albo, płakać nad
przyziemnymi sprawami? Płakali. Nie, oni mają stać się czymś, co byłoby instrumentem, do poznania tego, co da wam siłę. Ta
Wszechprzenikająca Siła powinna stać się waszą siłą. Siła jest w jakiś sposób zawsze łączona z przemocą – na poziomie
ludzkim. Ale Ja mówię o Sile Boskiej Miłości, która przemienia ten kwiat w owoc, która przemieniła was od poziomu ameby do
obecnego i która przemieni was w istoty zrealizowane. W jaki sposób jajo staje się ptakiem? I w jaki sposób, w odpowiednim
czasie, ptak zostaje całkowicie przemieniony ze zwykłego jaja? Ta siła jest siłą Ducha Świętego. Ludzie nie lubią, kiedy mówię o
Chrystusie. Pewnego dnia jedna pani w Belgii zapytała Mnie, dlaczego mówię o Chrystusie na hinduski sposób? Powiedziałam
jej: "Czy Chrystus urodził się w Belgii? Albo czy urodził się na Zachodzie?" Wielu wie, że żył w Indiach, a nie w Anglii. Dlaczego
myślicie, że wszystko wiecie o Chrystusie, czy macie z Nim kontrakt? Będziecie zdumieni, że pisano o Nim w Indiach czternaście
tysięcy lat temu. Biblia nie wystarcza, aby zawrzeć tak wielką osobowość. Mówienie "kochamy Boga, kochamy Chrystusa a
Chrystus jest miłością", to wszystko jest wyimaginowanym zachowaniem. To tylko fantazja. Rzeczywistością jest to, że Chrystus

istnieje w was i że ma być w was obudzony. To On powiedział: "Musisz się ponownie narodzić". Co robimy w tej sprawie?
Wzywamy kogoś i mówimy: "No dobrze, ochrzczę twoje dziecko". Po czym bierzecie trochę wody, lejecie mu na głowę i mówicie:
"Jest ochrzczony". To wszystko jest sztuczne. Jednakże, kiedy ludzie rozczarują się tym sztucznym zachowaniem, pakują się w
inne kłopoty. Nie musicie nigdzie chodzić. Wasz Duch rezyduje w was. Poszukując, nie musicie iść do lasu. Wasza Kundalini jest
wewnątrz was. Wasze centra też są tam. Kundalini się uniesie i staniecie się Samo-zrealizowani. Tak samo jak jajo staje się
ptakiem, tak wy staniecie się Duchem. Nie musicie się za tym uganiać. Ale trzeba wiedzieć, że najpierw musimy wszystkiego się
o tym dowiedzieć. Jeśli ciągle jesteście zajęci swoim czytaniem i zajęci swoimi koncepcjami i swoimi uwarunkowaniami,
wówczas to się nie wypracuje. To działa lepiej u ludzi, którzy są prości a nie tacy skomplikowani. Proszę więc zadawajcie Mi na
ten temat pytania. Dzisiaj dałam wam tylko krótkie wprowadzenie. Możecie zadawać Mi pytania, ale te pytania powinny dotyczyć
waszego poszukiwania, tak będzie lepiej. Jeśli należycie do jakiejś grupy religijnej albo macie jakieś opinie, lepiej się nad tym
zastanówcie – jaki macie z tego pożytek? Jestem tutaj, mówię wam, że musicie stać się swoim Duchem i to może się stać przez
Sahaja Jogę. Sahaja znaczy spontaniczne wydarzenie a joga znaczy zjednoczenie. I myślę, że to jest to, co powinniśmy
osiągnąć, i to jest to, czego wy chcecie. Widziałam jednak tak wielu ludzi, którzy przychodzą tylko po to, żeby się ze Mną spierać,
choć sami nic nie mają, jak darmowi adwokaci, ponieważ nie mogą zaakceptować, że mogli popełnić jakiś błąd. W końcu istoty
ludzkie muszą popełniać błędy, nie ma w tym nic złego. Nie powinni czuć się z tego powodu winni. Nie powinni czuć się winni w
ogóle z żadnego powodu, ponieważ mówię o Bogu, który jest oceanem miłości; który jest oceanem wyrozumiałości; który jest
oceanem przebaczenia. Ale my nawet nie rozumiemy tego oceanu, jaki on jest wielki. Jak pięknie nas oczyszcza, kąpie nas,
trzyma nas w miłym cieple i przywodzi do krainy swojego Królestwa. To dzieje się teraz na masową skalę. Dzieje się tak w
różnych krajach – szczególnie w Indiach tysiące ludzi w wioskach dostało Realizację. I to powinno spotkać was wszystkich
tutaj. Ale jeśli nie poszukujecie, nie mogę was do tego zmusić. Nie możecie zmusić konia, możecie przyprowadzić konia do rzeki,
zanurzyć jego pysk w wodzie, ale koń sam musi napić się wody i poczuć, że jego pragnienie jest zaspokojone. To jest wyłącznie
wasza wolność. Musicie to osiągnąć w swojej wolności. Nie możemy do tego na nikim wymóc. Nie ma więc żadnego powodu,
abyście byli agresywni. Ponieważ nawet gdybym chciała, mogę nie być w stanie dać wam Realizacji. U niektórych ludzi to
zabiera więcej czasu. Zatem muszę was poprosić, bądźcie dla siebie dobrzy i uczciwi. Jesteście poszukiwaczami i musicie mieć
swoją Realizację. I dlatego tu jestem. Przybyłam, aby coś wam dać. To nie powinno w żaden sposób prowokować waszego ego.
Tak jak mówiłam dziś rano, nie rozumiem żadnych praw, nie wiem, co to prawa autorskie, nie wiem, co to ubezpieczenie, nie
umiem prowadzić samochodu. Ale jedną rzecz znam, to jest Kundalini. Nie powinniście czuć się urażeni tym, co wiem, ale
cieszyć się, że sami to poznacie. Będziecie w stanie sami to robić. Jest taki człowiek w Indiach, który dostał Realizację i do tej
pory dał już Realizację dziesięciu tysiącom ludzi. Jutro opowiem wam też o tym, jak obudzenie Kundalini może, jako skutek
uboczny, leczyć z nieuleczalnych chorób takich jak rak i innych. O tym jak to leczy choroby umysłowe i jak uwalnia was ze
szponów złych nawyków. I jak stajecie się swoim własnym guru. Proszę więc, zadawajcie Mi pytania. Jeśli musicie zadać jakieś
pytania, proszę pytajcie Mnie bez obaw. Dziękuję wam bardzo. Niech Bóg was błogosławi. Mataji, on pyta, jaka jest różnica
między Purushą w indyjskim języku a Duchem Świętym? Purusha? Purusha jest Bogiem Wszechmogącym. Duch Święty jest
Jego mocą, za sprawą której manifestuje się ten Wszechświat i to jest Kundalini wewnątrz was. To jest Duch Święty. To się
nazywa Adi Shakti. Adi Shakti to znaczy Prasiła. On pyta, jakiego typu medytację zalecasz? Powiem wam o tym. To dobre
pytanie. O tym właśnie zamierzam wam powiedzieć. Matko, on pyta, jak manifestuje się podniesienie Kundalini? Opowiem wam
o tym później – wszystko, to jest cały temat, którym się zajmę. Teraz będę miała w Wiedniu wykłady. Myślałam, żeby w
pierwszym wykładzie, dać wprowadzenie, a później na pewno wam o tym opowiem. Wszystko. Żadnych sekretów. On pyta, co
się fizycznie odczuwa, kiedy Kundalini się podnosi? Powiem wam o tym teraz, właśnie teraz. To jest moment, w którym pierwszy
raz czujecie tę Wszechprzenikającą Siłę, jako chłodny powiew Ducha Świętego. Wychodzący także z waszej głowy. I na waszych
palcach, zaczynacie to czuć wszędzie wokół siebie. On pyta, co dzieje się z oddechem i z sercem? Stajecie się bardzo normalni.
On mówi, że w takim razie to nie jest Kundalini. Dlaczego, co powinno się stać, czy trzeba przy tym umrzeć? Coś tam czytałeś,
teraz sprawdź to sam. Czytanie to nie jest sposób, aby się przekonać, to mierny sposób. Możesz przeczytać tysiące książek, ale
nie możesz z książek dostać Realizacji. Matko, czy wierzysz w to, że w ogóle nie potrzebujemy guru? Nie, wy potrzebujecie guru
– w tym sensie, że tylko oświecone światło może oświecić drugie światło. Ale gdzie są ci prawdziwi guru? Wszyscy oni ukrywają
się w Himalajach lub innych miejscach i kiedy im mówię, odpowiadają: "Ci ludzie nas nie interesują, oni nie są poszukiwaczami".
Tylko ci, którzy interesują się waszymi portfelami, są tu na rynku. Z wielkim trudem udało Mi się wysłać jednego guru, aby
pojechał do Ameryki, wrócił po trzech dniach. Powiedział: "Miałem już dość tych Amerykanów – to okropni ludzie. Oni wiedzą
tylko, co to dolary, nie chcą mieć Rzeczywistości. Nie mają na to czasu". Matko, on pyta czy otrzymanie Realizacji jest możliwe
tylko po jakiejś specjalnej medytacji, albo czy Ty przygotowujesz ludzi, aby tego doświadczyli? Jeśli jesteś istotą ludzką, możesz

dostać Realizację. Już jesteście przygotowani, ponieważ jesteście istotami ludzkimi. Ale jeśli wasza człowiecza strona{system
podtrzymujący} jest trochę zepsuta{y}, wtedy Kundalini, chociaż się podniesie, może trochę opaść, znowu się podniesie, po czym
sama się ustabilizuje. Matko, on nie rozumie, jak miałby osiągnąć to spontaniczne doświadczenie? Uważa, że musi medytować
czy coś podobnego. Nie da się medytować, trzeba wejść w medytację. To bardzo proste, opowiem wam, co naprawdę się dzieje.
Musicie o tak wyciągnąć ręce w Moją stronę, o tak. W ten sam sposób, w jaki liście stają się zielone, gdy wyciągniecie do Mnie
ręce to - ponieważ jestem Duszą Zrealizowaną - informacja przechodzi przez te palce. Przez nie informacja idzie do Kundalini i
Ona się podnosi. Spontanicznie. Tak samo jest z Matką Ziemią, kiedy umieszczacie nasiono w Matce Ziemi, to ono wie, że to jest
Matka Ziemia i kiełek, siłą kiełkowania, wyrasta sam. Wtedy jesteście w medytacji, nie musicie robić medytacji, jesteście w
medytacji. Czasem, kiedy u kogoś gdzieś jest blokada, to możecie zobaczyć gołym okiem pulsowanie Kundalini w kości
krzyżowej. Możecie usłyszeć podnoszenie się Kundalini za pomocą stetoskopu, możecie nawet zobaczyć gołym okiem, że jest
jakaś blokada. Kiedy Ona przekracza czakrę Agnia, wtedy stajecie się świadomi bez myśli. Jesteście świadomi, ale nie ma
żadnej myśli. Wielu jest takich, co opowiadają o świadomości bez myśli, ale nigdy jej nie osiągają. Następnie wychodzicie poza,
kiedy Kundalini wchodzi do głowy tutaj, czujecie tutaj w głowie pulsowanie. I wtedy zaczynacie wyczuwać chłodny powiew
wychodzący z waszej głowy. Musimy wiedzieć, że takie rzeczy, jak skakanie, i tym podobne, każdy może robić.. Ale żywa moc
robi coś, czego my nie potrafimy. Nie możemy sprawić, aby chłodny powiew wychodził z naszej głowy, prawda? I nie zadowoli
was jakieś fałszywe zaświadczenie; musicie sami sobie zaświadczyć. Wtedy wasze palce są oświecone. Ponieważ jest siedem
centrów – pięć, sześć i siedem. O, których dokładnie opowiem wam jutro. One wszystkie zostaną oświecone. I poprzez palce, w
ten sposób, możecie ustalić, na której czakrze u danej osoby jest blokada. Jeśli blokada jest po lewej stronie, to znaczy, że
problem jest emocjonalny; jeśli zaś po prawej stronie, to znaczy, że problem jest fizyczny albo umysłowy. Wówczas możecie
także poznać permutacje i kombinacje, które możecie rozszyfrować i zweryfikować. Siedząc sobie tutaj, możecie uzyskać
wiedzę o każdym, nawet o zmarłych – czy byli zrealizowani, czy nie? Jeśli byli zrealizowani, zaczynacie czuć chłodny powiew. To
jest porozumienie między wami a Boskością. Możecie zadać każde pytanie – i jeśli odpowiedź brzmi "tak" – wtedy czujecie
chłodny powiew. Jeśli ktoś jest fałszywy, czujecie pieczenie. Jeśli on jest wcieleniem zła, możecie nawet dostać pęcherzy, tak
trochę. Jeśli ktoś ma umrzeć, wtedy czujecie na palcach drętwienie. Jeśli ktoś ma umrzeć, wtedy czujecie na palcach drętwienie.
Kiedy już wiecie o czakrach, wtedy musicie jeszcze dowiedzieć się, jak je skorygować. Ta cała wiedza jest wasza i macie ją
otrzymać. I jak mówiłam, powinna być w całości za darmo. Tak jak mówiłam, powinna być w całości za darmo. Powiedziałabym,
że jestem kimś w rodzaju kasjerki w banku. I po prostu daję wam to, co już macie w sobie. Również wiedzę, by poznać rzeczy,
które już macie. I to, jak ich używać. Trudno w to uwierzyć, że mógłby istnieć ktoś taki. Było ich dużo więcej – Ja jestem Jedną z
nich. Niech Bóg was błogosławi. Jaką religię wyznajesz, Matko? To jest religia wszystkich religii. Ponieważ to jest istota
wszystkiego. Właściwie wszystkie religie zaczęły się wyłącznie od mocy życia. Wszystkie inkarnacje i prorocy byli prawdziwi i
wszyscy byli połączeni. Absolutna zgodność. I to jest takie w nas skoordynowane, oni są umiejscowieni wewnątrz nas. Ale
wszystkie te piękne kwiaty, które wyrosły na Drzewie Życia, zostały zerwane jeden po drugim i powiedzieli: "To jest moje, to jest
moje". [Teraz] te kwiaty są martwe i brzydkie. Mataji, wielu z nas wie, że obudzenie Kundalini jest wyjątkowo niebezpieczne, z
pewnością o tym wiesz. Tak, tak, oni wszyscy tak mówią. To jedyny unik, jaki mogą zrobić, Moje dziecko. To jedyny unik, jaki
mogą zrobić. To bardzo trudne, te wasze karmy, to coś. Widzicie, gdybym miała posłużyć się tą kamerą, powiedziałabym, że to
bardzo trudne – przerasta Mnie. Ale powinnam być uczciwa i powiedzieć, że "nic o tym nie wiem". Muszę więc coś o tym [o
budzeniu Kundalini] wiedzieć, skoro mówię z taką pewnością. Trzy pytania. Jedno po drugim, teraz ten pan zapytał, po tej
stronie. Czy ma to jakieś powiązania z siłami parapsychologicznymi? Nie, to jest Adi Bhautik. Ta parapsychologia.
Parapsychologia musi się zmagać z Adi Bhautik, to jest lewa strona, zbiorowa podświadomość. [Będąc w tym] nie potraficie
wyjaśnić niczego, co robicie, na przykład, latacie w powietrzu, nie wiecie co wtedy robicie, nie wiecie. Jak to się dzieje, że
leczycie, nie wiecie. Jesteście ślepi. Ale w Sahaja Jodze, nawet dziecko wie. Jeśli urodziło się zrealizowane, ono wie. Ono wie, na
których czakrach ludzie mają blokady. Jeśli są wysoko rozwiniętymi Samozrealizowanymi Duszami, wiedzą też o Kundalini. W
dzisiejszych czasach rodzi się wiele dzieci, które są Zrealizowanymi Duszami. Ale ci, niezrealizowani są ich rodzicami i oni nie
rozumieją swoich dzieci. W dzisiejszych czasach na tej ziemi rodzą się wielcy święci. Dopóki nie dostaniecie Realizacji, nie
zrozumiecie ich. Jak mamy dyskutować o kolorach ze ślepcami? Jeśli mamy oczy otwarte, jeśli jest światło, możemy wszystko
zobaczyć. To tylko malutki skok, przełom – odrobina Trzeba tylko maleńkiego skoku, żeby dokonać przełomu. Matko, on się
zajmuje geometrią. Czy jest jakaś moc w kształtach geometrycznych? Oczywiście. Tak, tak, oczywiście. Wszystko ma moc. Ale
nie znacie istoty niczego. Matematyka ma moce – jak dochodzicie do swoich wzorów? Powiedzmy do wzoru dla pi? [jogin
zapowiada dalsze wykłady, mające odbyć się w Uranii w Wiedniu] Możemy powiedzieć – co powiedziałeś, Gregoire? Gregoire:
Właśnie mówiłem, że w następnych Twoich wykładach udzielisz odpowiedzi na większość pytań… Lepiej je zapisać. Widzicie, Ja

na nie odpowiem, tak będzie lepiej, w swoim kolejnym wykładzie dam wam na to odpowiedzi, a co więcej to jest oceanem
wiedzy. Kiedy wy sami uzyskacie światło, sami będziecie mogli się w tym zorientować. Jest też trochę książek napisanych przez
Sahaja joginów dla poszukiwaczy w Sahaja Jodze. Ale nie dajemy ich ludziom, którzy jeszcze się nie ustabilizowali. Dopóki
wasza Realizacja nie jest ustabilizowana, dopóty nie otrzymacie tych książek. Ponieważ moglibyście potraktować je jak każdą
inną książkę, i zaniedbać swój wzrost. A co Gopi Krishna napisał o Kundalini? Gopi Krishna – pozbądź się tej książki. Kim jest
Gopi Krishna? Czy dał komuś Realizację? Jakie on ma uprawnienia, żeby pisać o Kundalini? Pisze z pozycji wieśniaka, który
wsadził palce do kontaktu i mówi, że elektryczność was oparzy. On jest jak – idźcie i zobaczcie, jak wygląda jego życie prywatne
– jakiego rodzaju życie on prowadzi. Musicie przynajmniej wiedzieć, że gdy mówi o Kundalini, to mówi tak jak osoba postronna.
Jakby doznał szoku. Na przykład: "Mówię, że dostaję od tego szoku", to znaczy "nic o tym nie wiem". Chcesz doznać kolejnego
szoku? Dlaczego w niego wierzysz? Czego on dokonał? Spójrz, czy dzięki przeczytaniu książki jesteś usatysfakcjonowany, moje
dziecko? Jesteś poszukiwaczem, dlaczego książka ma cię usatysfakcjonować? Dlaczego sam się nie przekonasz? Powtarzam,
kupił sobie jakąś książkę i marnuje czas wszystkich z powodu jednej książki. Nie zrobił dla nikogo niczego dobrego. Jego
jedynym dokonaniem jest wzięcie sześciu i pół miliona rupii od rządu Indii na tak zwane centrum badawcze w Indiach, które
jeszcze nie powstało. Dlatego, że ówczesny minister, który mógł o tym decydować, również pochodził z Kaszmiru. Muszę wam
coś powiedzieć: Indusi są bardzo inteligentni i jeśli zechcą być nieuczciwi, to są nie do pokonania. Są w tym arcymistrzami,
arcymistrzami. O Indusach mam także i inne odczucie, że ataki, jakich wy, biali, dopuściliście się na nich, były atakiem fizycznym
– od zewnątrz. A teraz wy jesteście przedmiotem ataku z ich strony, ale na poziomie subtelnym, trzeba, żebyście to rozumieli.
Głośno. Nie powinno się więc wierzyć w coś tylko dlatego, że jest wydrukowane. Ile to roboty, żeby napisać książkę? Dlatego, że
przeczytałeś jedną książkę, nie powinieneś zajmować czasu innym. To nieuprzejme. Dziękuję. Coś jeszcze, proszę? Matko, on
uważa, że trzeba pewnej dojrzałości charakteru, żeby podnieść Kundalini. Oczywiście, co do tego nie ma wątpliwości. Ale tę
dojrzałość zdobywacie dzięki sile swojego Ducha. Kiedy wasz Duch świeci, wasza uwaga staje się oświecona. I wtedy
wzrastacie w nowe obszary. Możemy dać za przykład ptaka, który wydostaje się z jajka. W Sanskrycie ptak nazywany jest dvija i
osoba Samozrealizowana też nazywana jest dvija. To znaczy "dwukrotnie narodzona". Najpierw ptak wydostaje się z jajka,
potem próbuje trochę latać, a ostatecznie nabiera sił i staje się pewny siebie, i rozwija swoje skrzydła. Ale na początku, ptak
matka opiekuje się pisklęciem. Ona się chowa i woła malucha, tak że maleństwo nabiera odwagi do latania. W ten właśnie
sposób to się wypracowuje. Mamy tu wielu ludzi z Włoch i z Anglii, ze Szwajcarii, i z Australii, którzy przyjechali, aby Mi pomóc.
Oni są Zrealizowanymi Duszami, umieją już pływać. Następnym razem nie będę musiała sprowadzać ludzi z zewnątrz, do
Wiednia, mam nadzieję, ponieważ, wy sami wyrośniecie na pięknych ludzi, potężnych i pełnych chwały. Jestem tego pewna,
widzę to. Ale bądźcie rzetelni. Bądźcie uczciwi wobec samych siebie, bądźcie dobrzy dla siebie. Jesteście przecież
poszukiwaczami i nie znacie swojej przeszłości. Sięgnijcie zatem po swój największy atut i cieszcie się wieczną błogością
niebios. No dobrze. Myślę, że teraz powinniśmy rozpocząć doświadczenie. To nie zajmie dużo czasu. Zatem trzeba spróbować.
Bez żadnego wysiłku, musicie tylko wyciągnąć w ten sposób ręce. Zdejmijcie buty, tylko po to, aby Matka Ziemia nam pomogła.
Postawcie stopy na ziemi. Proszę, postawcie stopy na ziemi, prosto. I po prostu otwórzcie dłonie, w ten sposób. I zamknijcie
oczy. Ten pan, który zadał pytanie, jeśli chce wyjść, niech wyjdzie, ale jeśli musi tu siedzieć, to lepiej wyciągnij o tak ręce.
Ponieważ ci, którzy nie są otwarci psują innym wibracje. Są tutaj tylko po to, żeby przeszkadzać. Jeśli chcą doznawać szoków,
niech sobie ich doznają. No dobrze – połóżcie ręce w ten sposób. Zamknijcie oczy, proszę. Musicie mieć oczy zamknięte. To
jest dokładnie odwrotnie niż w hipnozie. Trzymajcie ręce prosto, luźno na kolanach. A oczy miejcie zamknięte. Siedźcie
wygodnie. Nie wkładajcie żadnego wysiłku, proszę. Tylko oczy miejcie zamknięte, to ważne. Ponieważ, kiedy Kundalini wznosi
się ponad Agnię, a oczy są otwarte, to zostanie zahamowana. Teraz dam wam kilka instrukcji, jak podnieść waszą Kundalini. Ale
nie otwierajcie oczu. Wyciągnijcie lewą rękę w moją stronę a prawą rękę połóżcie na sercu. Ręka wyciągnięta w moją stronę
powinna leżeć na kolanach, tak jak dotąd. Na kolanach, wnętrzem dłoni do góry. Teraz trzymając rękę na Duchu, zadajcie pytanie
w swoim sercu: "Matko, czy ja jestem Duchem?" Zapytajcie trzy razy. Co czujecie? Proszę, połóżcie prawą rękę po lewej stronie
szyi, prawą rękę. Z przodu. Powtórzcie to. To jest problem Zachodu, przez cały czas widzę, że ludzie czują się winni, bez
żadnego powodu. Powiedzcie w sercu: "Matko, nie jestem winny". Powiedzcie to osiem razy: "Matko, ja nie jestem winny". Teraz
połóżcie rękę niżej, na żołądku i zapytajcie: "Matko, czy jestem swoim własnym guru?" Zapytajcie dziesięć razy. Połóżcie prawą
rękę na żołądku i zapytajcie: "Matko, czy jestem swoim własnym guru?" Lewa ręka w Moją stronę [prawa] na żołądku, i
zapytajcie: "Matko, czy jestem swoim własnym guru?" Lewa ręka powinna być na kolanie. Gdzie macie kolano? Zapytajcie
dziesięć razy. Powiedzcie głośno. "Matko, czy jestem swoim własnym guru?" Teraz przesuńcie rękę ponownie na serce i
powiedzcie: "Matko, jestem Duchem". Powiedzcie to dwanaście razy. To jest liczba pod-splotów jakie mamy. "Matko, ja jestem
Duchem". Teraz połóżcie rękę ponownie na szyi i powiedzcie trzy razy: "Matko, ja nie jestem winny". To jest bardzo ważne. Teraz

połóżcie prawą rękę na czole. Następnie, powinniście powiedzieć: "Matko, wybaczam wszystkim", z całego serca, i jak
najszczerzej powiedzcie to dwa razy. Teraz połóżcie rękę na szczycie głowy, dotykając na środku palcami, tam gdzie mieliście
miękką kość i poruszajcie w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara. Poruszajcie skórą zgodnie ze wskazówkami zegara, do
przodu i do tyłu. Teraz podnieście rękę i sprawdźcie czy czujecie chłodny powiew. Sprawdźcie. Wyżej. Wyżej. Lepiej. Ciepłe. To
jest gorące. Więc teraz połóżcie lewą rękę na szczycie głowy… I zobaczcie czy jest chłodno. Lepiej. Ponownie podnieście prawą
rękę, a lewą połóżcie na wątrobie. Połóżcie prawą rękę na głowie. Wątroba. Lewa ręka na wątrobie. Nie tak. Dobrze. Przełóżcie je
z lewej na prawą, jeśli możecie. Przełóżcie je z lewej na prawą. Jeśli możecie, przełóżcie je z lewej na prawą. I podnieście. Z
lewej na prawą, z lewej na prawą. Tak dobrze. Teraz sprawdźcie czy jest chłodny powiew. Ach, lepiej. Teraz wyciągnijcie w moją
stronę obie ręce. Teraz sprawdźcie czy jest chłodny powiew na dłoniach. Tylko zobaczcie. Dookoła. Dobrze? Zobacz czy on to
czuje. Niżej. Naciśnij mocno. Naciśnij mocno. Poczuj jego głowę. Poproś go, aby siedział wygodnie. Proszę nie czuj się winny.
To się wypracuje. No i jak? Już? Ha. Dobrze. Nie myślcie o tym. To zaczyna działać. Chłodny powiew pojawia się u wielu ludzi.
Poczuj go u siebie, unieś rękę i sam sprawdź. Można powiedzieć, że z twojej głowy wychodzi chłodny powiew, tak jest u wielu
ludzi, sam sprawdź. I nie myśl o tym. Dobrze. Shri Mataji wysyła chłodny powiew przez mikrofon Teraz lepiej. Najpierw
poczujecie to na szczycie głowy, a potem poczujecie to na koniuszkach palców, w miarę, jak będziecie się rozwijać. Ale niektórzy
z was mogą poczuć obie te rzeczy. Czy oni to czują? Lepiej? Lepiej teraz? Połóż na sercu. Trochę wyżej. Naciśnij mocno. W tę
stronę. Poruszaj pośrodku swojego serca. Pośrodku, po środku serca, po tej stronie, na środkowym sercu. Naciśnij mocno.
Połóż to na Kundalini. Połóż rękę na Kundalini. Naciśnij mocno. Trochę wyżej. W ten sposób. Połóż drugą rękę w ten sposobów,
na zewnątrz. Lewy Swadishthan. Prawy Swadishthan. Niektórzy z was muszą ponownie powiedzieć: "Matko, nie jestem winny".
Teraz musicie powiedzieć: "Matko, proszę daj mi moją Realizację". Musicie o to poprosić, ponieważ nie mogę naruszyć waszej
wolności. Prawe serce. Proszę, poproście siedem razy. Kiedy poczujecie chłodny powiew zawiążecie… Wszyscy Sahaja jogini
powinni im zawiązać. Ci, którzy poczuli chłodny powiew nad głową proszę podnieście ręce, wszyscy z was. Sami możecie
zobaczyć. Poruszaj ręką wyżej i niżej. On to dostał. Podnieście rękę, jeśli macie chłodny powiew na dłoni. Podnieście ręce.
Czujesz już? Okropne. Ale to wyjdzie. Zostaw już tego mężczyznę. Ale, aby utrzymać to w górze i ustabilizować, będziecie
musieli nas słuchać. Dostaliście to, ponieważ poszukiwaliście, ale to opadnie jeśli będziecie mieć problemy albo gdy będziecie
robić coś, czego robić nie należy. Zatem proszę, słuchajcie nas. Proszę, przyjdźcie ponownie jutro a jeszcze bardziej się
rozwiniecie i jutro znowu zauważycie różnicę. Na noc musicie zdjąć wszystko, co macie na szyi. Zdejmijcie zegarki. Poczujcie
się swobodnie. Dostaniecie moje zdjęcie. Macie je? Dzisiaj? Dobrze, jutro dadzą wam fotografię. I jutro musimy to ponownie
ustabilizować. Proszę nie myślcie o tym i nie dyskutujcie. To jest ponad myślą. Podtrzymujcie ten spokojny nastrój. Niech Bóg
was błogosławi. Nauczę was teraz, jak podnieść swoją Kundalini. Otwórzcie oczy. Ustawcie rękę na środku Kundalini, lewą rękę.
I teraz zacznijcie kręcić, prawą ręką. To jest ręka waszego działania. W ten sposób. Poruszajcie do przodu, do dołu, do tyłu i to
góry. Teraz podnieście ręce tak wysoko jak tylko możecie i zawiążcie węzeł na swojej Kundalini. To jest pierwszy raz. Teraz
jeszcze jeden raz, obudzenie. Przesuwajcie powoli rękę w ten sam sposób. Wasza ręka sama zacznie się kręcić. Kiedy się
oczyści, będzie poruszać się o wiele szybciej, ale nie wymuszajcie tego. Teraz podnieście ją do szczytu głowy i zawiążcie jeden
węzeł, powoli, pokręćcie [nad głową] dużo razy, zawiążcie węzeł i opuśćcie. Teraz jeszcze jeden raz. To jest trzeci i ostatni raz.
Teraz podnieście ręce tak wysoko jak tylko możecie i dajcie duży... Teraz zawiążcie te węzły – jeden, drugi i trzeci, i opuśćcie.
Zróbcie o tak z rękami. Strząśnijcie wszystko i teraz zobaczcie. Zobaczcie czy jest powiew na rękach. Czujecie chłodny powiew?
Niektórzy z was na pewno to poczują. Będziecie się czuli bardzo spokojni, będzie wam wygodnie i będziecie bardzo dobrze spać.
Załóżcie gładkie ubrania, luźne ubrania na noc, luźne ubrania i gładkie; gładkie, to znaczy niekolorowe a kiedy przyjdziecie jutro,
nie dyskutujcie o tym. Będę tutaj dwa dni i jestem pewna, że to ustabilizuję zanim pojadę. Muszę zwrócić się z pokorną prośbą,
do ludzi, którzy noszą pomarańczowe szaty i tym podobne, proszę zdejmijcie je. Jutro, gdy nadejdzie czas, powiem wam, jaka
jest w tym tajemnica. Słuchajcie Mnie przez sześć-siedem dni, kiedy jesteście ze Mną. Jestem waszą Matką i przybyłam tu, żeby
powiedzieć coś, co jest Prawdą. Zatem po prostu Mnie posłuchajcie, noście proste ubrania, przyjdźcie jutro w prostym ubraniu,
nie w obcisłym, żeby Kundalini łatwo się … Coś normalnego, noście coś normalnego, to co jest normalne dla Wiedeńczyków,
powinni w ten sposób się ubierać. Nic nienormalnego. Niech Bóg was błogosławi.
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Mój najdroższy synu Jeremy, Jutro rano jadę do Nowego Jorku na cztery dni. Śpieszę napisać ten list ponieważ chciałabym
poinformować cię we właściwym czasie co się z tobą dzieje. Uważam że jesteś zagubiony i nie rozróżniasz pomiędzy
doświadczeniami lewej strony, a doświadczeniami duchowymi. Ci którzy są na lewej stronie mogą nawet czasem zobaczyć
moją przeszłość i okazywać o wiele więcej szacunku i miłości, ale ja wiem z czego to wynika i dlatego nigdy ich nie zachęcam.
Jeżeli używasz cannabis (marihuana, gāndźā), to bez wątpliwości jesteś ściągany na Ida Nadi, a ego się na ten czas wycofuje i
zmniejsza. Czujesz tę emocjonalną zmysłową miłość. Gdy bierzesz więcej zaczynasz czuć uniwersalną zmysłową miłość. W ten
sposób zaczyna się upadek człowieka ponieważ (wychodzi)opuszcza Void w kierunku lewej strony. Dla twojej informacji jestem
całkiem świadoma w jakim stanie są inni Sahaja Jogini. Powinieneś wiedzieć, że po realizacji nie ma już rytuałów ponieważ to
staje się żywym procesem. Może być, że nie jest to robione perfekcyjnie, jednak jest to wykonywane przez zrealizowaną duszę.
To zdecydowanie powoduje, że moje wibracje bardziej płynąi pomogło im wszystkim obudzić swoje bóstwa. Oczywiście nie
znam całego brudu i nieczystości na jakie ludzie godzili się w przeszłości, a także do jakiego stopnia przyjęli iluzoryczne i
zakłamane życie, ale nie ma potrzeby tego wiedzieć. Czy ty znasz cały brud i błoto swojego domu który zamiatasz? Czy liczysz
ten brud i sprawdzasz jego naturę i pochodzenie? Jak jesteś doświadczonym sprzątaczem to możesz zrobić wiele przy jednym
sprzątaniu. Zachodni styl życia był atakowany od 1919 roku przez wielu diabłów, którzy wprowadzili swoje pomysły nawet do
architektury i muzyki. Te destrukcyjne idee odsunęły ludzi Zachodu od ich korzeni, od ich Dharmy, która jest podstawą ich
wzrostu. Musisz przyznać, że Sahaja Joga zdecydowanie stworzyła dharmicznych ludzi, jeśli nie doskonałych.Wszystkie
narkotyki odbierają wam waszą świadomość. Więc jak macie mieć zrównoważoną uwagę, poprzez którą wasz Duch mógłby
błyszczeć? Rzeczywistość powinna zostać osiągnięta w całkowitej świadomości, w innym wypadku cokolwiek czujecie jest
iluzją, ponieważ jesteście we śnie. Wygląda na to, że Sahaja Joga rozprzestrzenia się powoli, ale to nie ma znaczenia; jeżeli jest
prawdą, to jak możecie ją osiągnąć będąc w stanie sennego rozmarzenia? Ja chcę by wszystkie moje dzieci się obudziły i
weszły do Królestwa Boga, nie do lewostronnego piekła iluzji. Moje doświadczenie z tymi co używali narkotyków i używek było
bardzo bolesne. Ci co przyszli byli bardzo powolni. Właściwie niewielu przyszło, tak więc twoja teoria, że poszukiwanie Boga
zaczyna się od narkotyków nie jest wcale prawdziwa. Oni są bardzo słabi i podatni na ataki z lewej strony. Przykładem jest to, jak
wszyscy wpadliście w sidła tak nieautentycznej osoby jak Ichel. Oni w większości borykają się z niebezpiecznymi
dolegliwościami jak rak i wiele innych nieuleczalnych chorób. Jeżeli chcesz ożenić się z Karen to w porządku, ale nie rób tego
pod wpływem narkotyków ponieważ one tak bardzo podnoszą lewą stronę, że nie można tego zrównoważyć wolą, by
poprowadzić cię do właściwej decyzji przez wibracje. Właściwie narkotyki zostały potępione przez wszystkich Proroków i
dlatego też tak czyni nasze prawo, ponieważ podstawy prawa pochodzą z naszego Voidu, naszej Dharmy. Chciałabym żebyście
wszyscy dojrzeli rozsądność prawa, a nie jego wady. Ghandidżi był przeciwko niewolnictwu, ale jeszcze bardziej był przeciwko
narkotykom.Nie pozwalał by żaden narkoman wchodził na teren jego Aszramu, nawet jak ten już przestał używać.„Bardzo trudno
jest rozprzestrzeniać Sahaja Jogę na Zachodzie”; też to czułam, ale nie możemy poświęcić korzeni. Nie może być żadnych
kompromisów przeciwko zasadom, które odżywiają i podtrzymują Sahaja Jogę. Teraz chyba już media wzięły górę i będziemy
docierać do silniejszych i prawych ludzi dla Sahaja Jogi.To już się zaczęło, ja to czuję. Przykro mi z powodu tych narkomanów.
Oni będą musieli użyć swej woli, zaakceptować wyzwanie i porzucić swe zniewolenie narkotykami. Ci schorowani narkomani i
ludzie obłąkani tak bardzo się ociągali. Oni na nikim nie robią wrażenia, ponieważ w większości są tak bardzo zawieszeni w
powietrzu i mają depresyjną i sfatygowaną osobowość. Są bardzo leniwi i zawsze są w opozycji do tych którzy próbują ich
przebudzić do Sahaja Jogi.Jeremy, wiem że byłeś lewostronną osobą i potrzebujesz więcej aktywności. Praca jako kierowca
autobusu to dobry pomysł, ale jeśli znowu zaczniesz używać narkotyków, to niech Bóg ma w opiece tych pasażerów. Nie
napisałeś ani słowa o wibracjach. One są twoim przewodnikiem. Nie twoje ego, które osądza innych, czy twoje superego które
sobie pobłaża. W tym nie ma radości, to jest iluzja.Powoli i spokojnie osiągnij swoją rzeczywistość w kolektywności. Niech Bóg
cię błogosławi. Twoja kochającą Matka - Nirmala
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Urodziny Guru Nanaka, "Każdy Sahaja yogin powinien stać się Guru", 01.11.1982 Nirmala Palace (Nightingale Lane ashram),
Londyn, Wielka Brytania
Dzisiaj jest dzień słynnej, wielkiej pełni księżyca, zwanej Sharada Indu, która jest również imieniem Bogini Sharada Indu; to jest
księżyc tego sezonu jesiennego.
To jest największy księżyc oczywiście nie w Anglii, ale w Indiach. Tego dnia księżyc daje najwięcej światła i jest taką wspaniałą
sprawą, że w takim dniu urodził się Guru Nanaka.
Jak wiecie, w Indiach ludzie obchodzą urodziny według dat księżyca, zwanych tithi a nie według dat, które mamy tutaj, według
słońca.
Ta wielka osobowość urodziła się w Penjabie [Pendżabie], gdzie ludzie byli nieświadomi bożych dróg. We wszystkich swoich
wcieleniach On zawsze troszczył się o dharmę, ponieważ, jak wiecie, On był Pierwotnym Mistrzem, a Pierwotny Mistrz jest
ulokowany zawsze tam, skąd może opiekować się naszym Voidem, podtrzymywać nas i być dla nas wzorem idealnego mistrza. I
On zawsze rodził się bądź w najtrudniejszych miejscach takich jak wzgórza, doliny i góry lub miały one miejsce w jeszcze
trudniejszych warunkach, wśród okropnych ludzi, którzy potrzebowali jego pomocy.
Tak więc w Indiach, Penjab [Pendżab] był wtedy postrzegany jako miejsce, gdzie ludzie nie szanowali Boga ani tradycyjnych
hinduskich Bóstw lub można powiedzieć, posągów, które były uważane za wibracyjne. Ale oni czcili pieniądze - robią to nawet
teraz - i czcili władzę. A że w tym czasie był król, który bardzo pragnął, aby nawrócić ludzi na religię islamską dając im pieniądze,
wielu zostało nawróconych na islam. W rezultacie Hindusi zaczęli nienawidzić muzułmanów i wielka nienawiść rozwinęła się
między muzułmanami i Hindusami. Tak właśnie w tych okolicznościach, kiedy trwał spór między wyznawcami Mahometa i
wyznawcami hinduizmu, sam Mahomet przyszedł na tę Ziemię, mimo, że postanowił już więcej nie rodzić się ponownie.
Ponieważ uważał, że to mogłoby rozwiązać problem,
Aczkolwiek te inkarnacje są takie, że nigdy nie umierają. Nawet jeżeli opuszczą ciało, to pozostają zawsze w pobliżu. I one są
tymi, które dokonują wielu cudów, kiedy jakakolwiek inna inkarnacja przychodzi na tę ziemię. Pomagają wspierać i prowadzić
poszukiwaczy, aby dotrzeć do tej inkarnacji. Dlatego obchodzenie jego urodzin w tym dniu jest również mitem, ponieważ On
nigdy nie umarł. On jest wiecznie żywy. Takie osobowości nigdy nie rozwijają się i nigdy nie umierają. Ale jego narodziny są
ważne, ponieważ symbolicznie przyszedł On na tę ziemię nie po to, aby propagować jakiś szczególny rodzaj Voidu, jak zrobili to
Mahomet czy powiedzmy Mojżesz, a przed nimi Abraham, Lao Tse czy Sokrates, co prowadziło do stworzenia religii. Lecz on
przyszedł, aby stworzyć przyjaźń, można powiedzieć, aby stworzyć zrozumienie, aby stworzyć jedność między religiami.
Był to bardzo duży krok dla Sahaja Yogi. Po tym jak wiecie, On przyszedł ponownie Bóg wie gdzie - nikt nie wie, gdzie się urodził,
ale On pojawił się jako Sai Nath z Shirdi. On też powiedział to samo, że mówienie źle o jakiejkolwiek religii, jest grzechem.
Ale te wysiłki poszły prawie na marne. Ponieważ ludzie, którzy byli w tym czasie islamistami lub ci, którzy byli Hindusami, są
teraz bardzo wielkimi fanatykami. Więc zamiast zbliżyć się i kochać się wzajemnie, stali się fanatykami. Chociaż odkrywamy, że
islam rozprzestrzenia się tak szybko, sikhizm również rozprzestrzenia się bardzo szybko. W Ameryce jest okropny guru, który
zaczął rozprzestrzeniać sikhizm. On nawraca wszystkich białych ludzi na sikhów. Zapuszczają włosy, zapuszczają również
brody, noszą karę i wszystkie te pięć rzeczy, które były wymagane w czasach Guru Gobinda Singha. Kiedy rozpoczęła się wojna
musieli nosić wszystkie te rzeczy, które były ważne. Ponieważ rozpoczęła się wojna, i aby chronić hinduizm czy Hindusów przed
inwazją muzułmanów, przed fanatyzmem muzułmanów, zdecydowali się na tego rodzaju wojskowe rzeczy. Właściwie, jeżeli
wierzycie w Boga to nikogo nie można zabić. Ale sądzę, że Guru Gobind uważał, iż musi podjąć .
Jeżeli popatrzycie; we wszystkich tych proroczych religiach, wszyscy prorocy, którzy rozprzestrzeniali religie, byli zawsze tak

bardzo atakowani, że musieli chwytać za broń. Nawet w islamie musieli uciec się do broni, aby siebie chronić. Otóż kiedy ci
ludzie chwytali za broń mieli wpajaną pewną dyscyplinę. Nic nie jest możliwe bez dyscypliny. A bardzo surowa dyscyplina była
przeznaczona dla sikhów. Dzisiejsi sikhowie nie są sikhami, oni są tylko na zewnątrz sikhami a wewnątrz nie są. Nie chciałabym
opisywać wszystkich ograniczeń i dyscypliny, przez które musieli oni przechodzić. Ale każdy uczeń musi przejść przez bardzo
surowe dyscyplinowanie samego siebie, jeżeli ma zostać guru. Nie ma co do tego wątpliwości.
Nie jest tak, że tylko ktoś podobny do Mnie przychodzi i mówi wam rób to, rób tamto a następnego dnia zapominacie o tym. To
jest bardzo poważna sprawa, trzeba to zrozumieć. Dzięki Sahaja Yodze otrzymaliście waszą Realizację. Teraz staliście się
Sahaja yoginami. Ale nadal, powiedziałabym, że nie jesteście w pełni Sahaja yoginami, ponieważ każdy Sahaja yogin powinien
stać się guru. W przeciwnym razie nie jest Sahaja yoginem. Przede wszystkim jesteście yoginami, ponieważ otrzymaliście waszą
Realizację. Ale yogini są bezużyteczni, musicie stać się Sahaja yoginami. Więc powiedziano wam o wszystkich czakrach, o
wszystkim co robicie, o wszystkich problemach Kundalini, i o tym, jak je leczyć. Powiedziano wam o tym wszystko.
Dzięki temu staliście się innym rodzajem rasy, innym rodzajem ludzi, ludźmi dwukrotnie urodzonymi, którzy są urodzeni z Ducha,
nie z ciała. Pamiętajcie o tym, że to jest bardzo ważny moment, o którym mówił Jan. Że jesteście zrodzeni z Ducha a nie z ciała.
Ci, którzy są zrodzeni z ciała są w ciele. Ale jeżeli jesteście zrodzeni z Ducha, wtedy jesteście dwukrotnie urodzeni. A kiedy
wiecie wszystko o Duchu i Kundalini, to jesteście Sahaja yoginem. Ale dopóki nie staniecie się guru, nie będziecie w pełni Sahaja
yoginem.
Dlatego na początku musimy zrozumieć, że Duch jest opisany jako Kala, jako faza księżyca, jedna faza księżyca. Ale guru jest
opisany jako księżyc w pełni - purnima - Guru Purnima. Guru jest księżycem w pełni, nie jest tylko fazą. Tak więc od jednej fazy
musicie przejść do etapu, w którym stajecie się kompletnym guru. Istnieje w sumie szesnaście faz i wy musicie przejść
szesnaście etapów, aby stać się guru.
Ale jak to zrobić? Musimy stać się w tym nadzwyczaj obiektywni. W jaki sposób stajemy się guru? Nie ma wątpliwości, że
musimy stać się guru. Nie możecie po prostu powiedzieć: "Matko, dasz nam kasetę a my nauczymy się jej na pamięć i pójdziemy
do innej osoby mówiąc bla, bla, bla, bla, bla". To samo, zawsze wam mówiłam, kiedy weźmiecie moją kasetę i pokażecie ludziom,
że to jest nasza Matka, która posiada takie to a takie cechy. Ale oni powiedzą: "W porządku, Ona może taka jest, ale co z
panem?"
Obecnie, Sahaja Yoga ma bardzo dużą odpowiedzialność, którą, nie sądzę, że ludzie rozumieją. Chciałabym, aby mogli Mnie
słuchać bardzo uważnie i rozumieć. Jak widzicie, do tej pory guru pozostawali guru i żadni uczniowie nie stawali się guru. Oni
byli zawsze postrzegani jako uczniowie guru, czy to było oszustwo, czy cokolwiek innego. Oni nigdy nie stawali się guru. Dlatego
nie mieli potrzeby, by wzrastać, oni musieli przyjąć imię swojego guru i tyle. Chrystus miał swoich uczniów, Mahomet miał
swoich własnych uczniów. Nanaka miał swoich uczniów, Sai Nath z Shirdi miał swoich uczniów. Żaden z nich nie został guru.
Ale teraz to jest wasz los, przykro o tym mówić, że musicie stać się guru. To jest faktycznie zaszczyt. To bardzo wielki zaszczyt
stać się guru. Aby stać się guru musimy dowiedzieć się, co powinniśmy zrobić. Myślę, że to czasami staje się tylko wykładem.
Ponieważ powiedziałam wam już o Guru Purnimie, czym jest dziesięć osiągnięć, które powinniśmy posiadać.
Dzisiaj trzeba rozpatrzeć wszystkie te 16 etapów, przez które przechodząc stajemy się guru.
Pierwszym jest to, że musimy mieć w sobie całkowitą dyscyplinę. włożoną całkowicie w siebie. Powiedzmy, że pan Nick jest
atakowany przez wszystkich.
Nie, atakujecie siebie. Stajecie się teraz panem Nickiem. Musicie podporządkować sobie to ciało, to jest pierwsze mistrzostwo.
Mistrzostwem jest to, że moje ciało może spać gdziekolwiek, może znosić głód, może żyć w każdych warunkach, a przy tym ono
nie narzeka. Gdziekolwiek; ono powinno być w stanie spać kiedykolwiek, powinno być w stanie czuwać kiedykolwiek. To ciało
musi być opanowane. Nawet jeżeli czytacie "Ashtanga yogę" mówią, że pierwszą rzeczą jest panowanie nad ciałem. Tak więc
pierwsze, co musicie zrobić po Realizacji jest opanowanie tego ciała a jest to najtrudniejsza rzecz dla ludzi Zachodu, ponieważ

materia przytłacza ich Ducha. Najpierw musi przyjść Duch - pierwsza faza - przynajmniej Duch musi być obecny.
Jeżeli macie stać się Duchem, to materia księżyca musi być przykryta jego światłem.
W pierwszej fazie musimy stać się mistrzem naszego ciała. Więc co robimy, aby opanować nasze ciało? Przede wszystkim
musimy dostrzec rzeczy, które hamują mistrzostwo naszego ciała. Musimy poznać wszystkich oszustów, którzy starają się nas
opanować.
Dlatego najpierw muszę stawić czoło swemu ciału. Tą najważniejszą rzeczą w Sahaja Yodze, której się uczymy jest to, że
powinniśmy szanować nasze ciało. To jest pierwsza zasada szanowania naszego ciała. Oznacza to, że pobłażliwość jest
grzeszna dla ciała, ponieważ pobłażliwość daje wam ciało, które nie jest w porządku. Przede wszystkim musicie szanować
wasze ciało, abyście mogli panować nad nim. Jeżeli ja was nie szanuję, nie mogę panować nad wami.
Więc, aby panować nad ciałem, przede wszystkim szanujcie wasze ciało. A żeby szanować wasze ciało, musicie bardzo dobrze
o nie dbać. Ale żadnego pobłażania. To nie znaczy, że idziecie i stoicie w błocie czy w deszczu przez kilka godzin czy też
narażacie się czyniąc wasze ciało rodzajem siedziby dla wszystkich chorób, przeziębień i kaszlu, i tym podobnych rzeczy. Więc
wasza biedna Matka cierpi czyszcząc wasze Vishuddhi! Takie ciało jest podobne do konia ze spuszczoną głową. Dlatego
musicie dbać o swoje ciało nie dopuszczając do niego chorób.
Lenistwo jest wrogiem ciała. Leniwe osoby muszą wiedzieć, że lenistwo jest wrogiem waszego ciała. Leniwi ludzie nie martwią
się o to, aby odpowiednio się ubrać, odpowiednio się okryć, prawidłowo dbać o swoje ciało, naoliwić swoje śrubki, masować się.
Dbać o ciało, w tym jest rzecz. Musicie poświęcić trochę czasu dbaniu o ciało, ponieważ to ciało jest świątynią Boga.
A teraz staliście się świątynią, ale jeżeli świątynia jest brudna, chora, obrzydliwa, nieimponująca, jest jak patyk lub jak balon, to
nikt nie będzie chciał się do niej zbliżyć. Więc postarajcie się poprawić waszą osobowość tak, że stanie się ona piękną świątynią.
Myślę, że dałam wam tak wiele wskazówek, że w ciągu mojego życia nie udzieliłam tak wielu rad, nawet jako Guru. Ponieważ,
zwykle ludzie, którzy przybyli do guru w tamtych czasach, byli naprawdę, naprawdę wielkimi poszukiwaczami. Wisieliby głową w
dół przez wiele miesięcy, tylko po to, aby zadowolić guru. Więc to byli ludzie zupełnie innego gatunku, ale tylko jeden czy dwóch.
Zgadzam się z tym, że kiedy wzrasta ilość, spada jakość. Ale dlaczego wy nie weźmiecie tego na siebie tak, żeby uczynić naszą
jakość pierwszej klasy?
Dlatego przede wszystkim, dobrze ćwiczcie wasze ciało. Mówiłam wam, że musicie robić kilka ćwiczeń rano. Byłam zdziwiona,
kiedy Mi powiedziano, że ci ludzie śpią po śniadaniu. Myślę, że tego jest za wiele. Widzicie, Bóg dał wam ten dom jako
błogosławieństwo, aby być bardziej czujnym, aby podarować Jego światło innym. Zamiast tego, jeśli świeca nawet nie drga, jaki
jest z niej pożytek. Więc to co musicie zrobić, to przede wszystkim oczyścić się całkowicie. Doprowadźcie ciało do porządku,
uczyńcie je czujnym. Właściwie powiem wam, że w waszym wieku nie powinno się spać dłużej niż sześć czy siedem godzin. Nie
ma potrzeby. Sześć czy siedem godzin głębokiego snu wystarczy. Ja również, w nocy, Ja śpię około… nigdy nie kładę się przed
jedenastą, czasem o dwunastej. Wczoraj poszliśmy spać o 2-giej godzinie; wstaliśmy jak zwykle o 5:30. Więc ile? Trzy i pół
godziny snu. A teraz spałam najwyżej pół godziny czy godzinę i to wszystko. A wy nie musicie pracować, tak jak Ja, w tym
sensie, że nawet kiedy śpię, pracuję.
Więc poprzez zbyt długi wypoczynek sprawiacie, że wasze ciało wchodzi wam na głowę i będzie wam bardzo, bardzo trudno być
czujnym. Więc przede wszystkim, trzeba dbać o ciało. Nie powinno być pobłażania w stosunku do samego siebie. Pobłażliwość
względem swego ciała może zajść za daleko. Podobnie jak ludzie nie utrzymują swoich pokoi i ubrań w czystości, nie podejmują
działań, wszystko to nonsensowne rzeczy. Tylko, że mówienie o tym jest na zbyt niskim poziomie, jest zbyt niegodziwe; ale to się
zdarza. Ludzie mogą przekroczyć wszelkie granice. Wiecie, że to jest problem, co robić?
W tym dniu pełni, trzeba zdać sobie sprawę, że podczas pełni jesteście nadmiernie aktywni. Kiedy księżyca "przybywa" zaczyna
się aktywność. Także w nocy. Ale nikt z was jak dotąd nie jest aktywny w nocy, z wyjątkiem Mnie. Ale jeżeli wzniesiecie się
będziecie zdziwieni, że nawet w czasie snu będziecie aktywni.
Dlatego najważniejsze jest to, że musicie dbać o swoje ciało. Ciało powinno być reprezentacyjne i nie powinniście iść za tak

zwaną dzisiejszą modą. To jest bardzo ważne. Nie powinno się podążać za dzisiejszą modą i zabierać się za coś, co jest
nonsensowne, co nie jest dobre dla waszego wyglądu, co sprawia, że wyglądacie zabawnie lub bardzo modnie jak elegant.
Musimy nosić odzież, która jest w centrum, godna, która jest dobra.
Powiedziano Mi, że w Anglii jest bardzo trudno się obudzić. Ktoś powiedział Mi, kiedy byłam młoda: "Nie budzić Anglika". Nigdy
nie próbowałam tego robić. Po prostu mówię wam dzisiaj, nigdy nie budźcie go o poranku. Ponieważ zostałam ostrzeżona:
"Nigdy nie budź Anglika", to jest największy grzech na tej ziemi! Więc dlaczego Anglicy muszą być tak bardzo uzależnieni od
snu? W dzisiejszych czasach cały ten kraj śpi. Chcą większych zarobków, większych zarobków, aby mogli dłużej spać. Jeść i pić,
pić i jeść, a w międzyczasie spać. To są ich trzy życiowe programy. To było bardzo trudne, Od samego początku widziałam
przychodzących Sahaja yoginów, których obudzenie było trudne. I to są ci sami ludzie, którzy byli znani z punktualności, którzy
wygrali bitwę pod Waterloo dzięki punktualności. Byli tak punktualni, że ludzie wykorzystywali ją do nastawiania zegarków,
nawet w Ameryce. To są ci sami ludzie.
Z drugiej strony, oni śpią jak kłody drewna. Kiedyś spali tak również, musiało tak być, ponieważ istnieje stare powiedzenie: "Nie
budź Anglika". Ale pomyślałam o czymś innym, dlaczego tak się mówi, przecież to nic innego, jak zwykłe lenistwo. Więc
spróbujcie zrozumieć, dlaczego tyle śpimy. Jeżeli lewa strona jest silna, ludzie śpią. Jeżeli tylna Agnya jest silna to ludzie śpią.
Jeżeli przednia Agnya zbyt wiele pracuje, wtedy ludzie nie śpią. Dlatego nawet jeżeli powiem: "Nie śpijcie", to oznacza, że
umieścicie waszą prawą Agnyę w trybie roboczym, co oznacza, że zaczniecie myśleć. To jest znowu przeciwko Sahaja Yodze.
Więc to może być lewa Agnya, prawa Agnya, prawa Agnya, lewa Agnya, prawa Agnya, lewa Agnya… Będzie przechodzić z jednej
w drugą.
Dlatego musicie być w centrum z Chrystusem. On jest czujny w każdej sekundzie dnia; zabija, bije, uderza, uzdrawia, troszczy się,
prowadzi. 24 godziny na dobę. Idźcie i zapytajcie jakąkolwiek Zrealizowaną Duszę, tego, kogo nazywa się Avadhutą, tego, który
jest mistrzem. Oni powiedzą wam, że śpią zaledwie trzy czy cztery godziny. Ponieważ nie mogą pracować, kiedy śpią, więc śpią
cztery godziny, resztę czasu pracują, bądź medytują i w tym czasie wykonują swoją projekcję lub pracują rękami. Są pracowitymi
ludźmi, są bardzo zajęci. Musicie być bardzo pracowitymi ludźmi, ponieważ teraz jesteście zatrudnieni przez Boga. I musicie być
całkowicie uczciwi w tym zatrudnieniu ciężko pracując. Z drugiej strony widzicie, że jest bardzo łatwo stać się leniwym.
A teraz, jako że wielu z was już czuje senność, połóżcie waszą… Pierwszą rzeczą dla tych wszystkich, którzy są leniwi powinno
być przeniesienie wibracji z prawej strony na lewą siedem razy, zróbmy to. Prawą ręką… Jest lepiej? Teraz tylna Agnya. Weźmy ją
[świecę]. Lenistwo jest na pierwszym miejscu. Shri Krishna był przeciwko lenistwu. Wszędzie, gdzie tylko miał szansę
występował przeciwko lenistwu, Alasya. Teraz patrzcie na Mnie. Ze zdjęciem możecie zrobić to samo… Teraz lepiej? Dzisiejszej
nocy musimy czuwać; to jest duży problem. Ale nie śpijcie tutaj formalnie. Dobrze? Nieformalnie możecie. Lepiej? Skupcie się na
oczach, spróbujcie jeszcze raz.
Mistrzostwo powinno dotyczyć przede wszystkim waszego ciała. Powiedzmy, że śpicie na jednym boku i coś was zaboli, co
wtedy robicie? Przewracacie się na drugi bok. W ten sam sposób to ciało jest stworzone, aby być odporne na różne wstrząsy. To
tak jak umieścić zegarek w wodzie. Wywołujecie wstrząs zanurzając go w wodzie i przekonujecie się, że jest wodoodporny.
Dlatego Sahaja yogin musi być osobą odporną na wszystko. Rozumiecie, że on nie może się skarżyć, ponieważ powinien być
odporny na wszystko. Każdemu narzekającemu [yoginowi] możecie powiedzieć: "Jak możesz narzekać? Przecież powinieneś
być odporny na wszystko". Dlatego żadnych skarg jakiegokolwiek rodzaju, od Sahaja yoginów, nie należy akceptować ani
aprobować. Jeżeli zaczniecie akceptować ludzi, którzy ciągle narzekają, będziecie zawsze zajęci dbaniem o nich i będziecie
bezużyteczni dla Sahaja Yogi. Ci, którzy mają nawyk narzekania i tym podobnych rzeczy powinni udać się do szpitala i tam
pozostać. Sądzę, że narzekający ludzie są naprawdę ludźmi posiadającymi pewnego rodzaju opętanie, oni cały czas narzekają i
próbują was torturować i są utrapieniem dla samych siebie. Tacy ludzie nie mogą stać się guru.
Wyobraźcie sobie, jeżeli guru narzeka, więc czego on zamierza uczyć? Tylko narzekania. Nauczyciele będą ekspertami w
narzekaniu i uczniowie będą również ekspertami w narzekaniu. Więc tworzycie grupę narzekających uczniów. A gdy przychodzą
do Mnie, stwierdzam, że lista ich skarg zwiększyła się dwukrotnie. Ale również to jest bardzo charakterystyczne. Australijczycy

na przykład rzadko narzekają, a jeżeli narzekają, to są również bardzo poważnie atakowani. Rzadko spotkacie narzekającego
Australijczyka. Otrzymywałam listy - z wyjątkiem jednej lub dwóch osób, którzy są już poza [Sahaja Yogą] - oni rzadko skarżyli się
na siebie, na komfort ciała, na to czy na tamto.
I tak, ci którzy mogą żyć w dowolnych okolicznościach to ludzie, którzy osiągnęli jedną szesnastą, tylko jedną szesnastą. Jaise
rakhahu taise hi rahu. "Matko, to w jaki sposób nas chronisz, wyzwala w nas chęć pozostania tutaj". Oczywiście, Matka chroniła
was bardzo dobrze. Matka zapewniła wam wszystkie luksusy świata. Ona nie torturowała was tak jak robili to inni guru. Mój Syn
raz na zawsze przeszedł przez wszystkie te tortury, nie ma potrzeby poddawania was jakimkolwiek torturom ani utrudnieniom.
Ale wy powinniście śledzić reakcje waszego ciała i powiedzieć waszemu ciału: "Tak panie Ciało, proszę zachowuj się teraz i nie
próbuj być pobłażliwym".
Wszystkie te słabości przychodzą do nas poprzez nasze zmysły. Dlatego jeżeli możecie panować nad ciałem będziecie
panować również nad zmysłami. Na przykład, osobiście uważam, że mistrzem lub powiedzmy najwyższym organem, który
kontroluje większość narządów jest język. Ponieważ on jest pierwotnym absurdem.
Używając języka mówimy rzeczy, aby zranić innych. Używając języka uczymy się jak pleść głupstwa. Używając języka możemy
pokazać, na ile jesteśmy lekkomyślni. Nasz język bądź jest powściągliwy bądź rozwiązły, nie ma nic pośredniego, jeżeli chodzi o
język. To dotyczy tylko mowy, która jest na niższym poziomie. Jednak kiedy chodzi o wyższy poziom jest to jedzenie; ciągłe
myślenie o jedzeniu. Mówiłam wam setki razy, że Sahaja yogini powinni czasem spożywać całkowicie mdłe, gotowane, straszne
jedzenie tylko po to, aby przetestować język. Zróbcie to, spróbujcie tego i tamtego. Mój ojciec mawiał, że musisz poparzyć
trochę język. To jest jedna z prób, którą trzeba przejść. Ale on był surowym nauczycielem jako guru.
Więc powinniśmy zrozumieć, co wasz język może znieść, czy jest on wybredny względem jedzenia? Przede wszystkim, czy
widząc jedzenie zaczyna się ślinić; czy zwraca naszą uwagę na jedzenie, czy jedzenie jest dla nas ważne? Dlatego pierwszą
rzeczą w pokonaniu problemu waszego języka jest "post". Post jest jedynym sposobem na poprawienie samego siebie.
Zrozumcie, jeżeli pościcie – powiedzmy , rano zjedźcie tylko trochę, zredukujcie porcje o połowę. Będziecie zaskoczeni, wasze
jelito zmniejszy się również o połowę. Po pewnym czasie, nie będziecie w stanie zjeść więcej, nawet jeśli chcecie. Wasze
zainteresowanie jedzeniem odejdzie. Trenujcie siebie. Post jest bardzo dobrą rzeczą. Myślę, że 40 dni, w ciągu których Chrystus
pościł, to bardzo dobry pomysł. Ale on nie powinien być rodzajem czegoś takiego jak ramadan, że w tym czasie, wcześnie rano,
je się najpikantniejsze potrawy, potem cały dzień pości się myśląc o jedzeniu! Pośćcie całkowicie i nie myślcie o jedzeniu. To jest
trudne, więc pośćcie połowicznie i nie myślcie o jedzeniu. Stopniowo spróbujcie opanować wasz język.
Opanowanie waszego języka jest możliwe tylko wtedy, jeżeli wiecie, jak pościć. Mówię to dla ludzi Zachodu. Dla ludzi Wschodu
to nie jest potrzebne, oni poszczą od rana do wieczora. Znam pewną kobietę, jeżeli spytacie ją powie: "Ja poszczę w
poniedziałek, poszczę we wtorek, poszczę w środę, poszczę w czwartek, ja poszczę w piątek i być może, jeżeli nie będę głodna
w sobotę to zjem w niedzielę".
Poznałam wielu takich ludzi w moim życiu, którzy po prostu wybierali post. Oni są takimi ekspertami i znawcami, że mogą
pokazać wam, że są w stanie pościć 50 dni, 80 dni, 108 dni i 365 dni. Mistrzowie postu. Więc kiedy oni poszczą muszę im
mówić: "Musicie jeść".
Wam muszę powiedzieć: "Zobaczmy, kiedy możemy pościć". Miejmy jeden dzień, aby świętować dzisiejszy wspaniały dzień
Nanaka! Pośćmy jeden dzień. Jaki to powinien być dzień?
W poniedziałek nie możemy, ponieważ w poniedziałek mamy program.
We wtorek nie możemy, ponieważ to jest dzień, w którym Hanumana musi pracować.
W środę nie możemy, ponieważ w tym dniu przejawia się nasza kreatywność.
W czwartek nie możemy, ponieważ jesteśmy w tym dniu guru, musimy bardzo ciężko pracować jako guru.
W piątek nie możemy, musimy pracować jako Shakti Matki.
W sobotę nie możemy, ponieważ musimy knuć wszelkie intrygi Shri Krishny.
A jak możemy przeznaczyć na to niedzielę, skoro jest to dzień słońca!

Więc jaki dzień jest najlepszy dla postu. przyjrzyjmy się mu teraz, Powinniśmy wybrać czwartek, ponieważ czwartek jest dniem
guru, trochę popośćmy, pół dnia, możemy przeznaczyć na to pół dnia? Możemy zacząć od połowy dnia, potem przeznaczyć na
to cały dzień? W czwartek przeznaczmy na to może drugą połowę dnia, ponieważ sądzę, że śniadanie jest niezbędne. Wiecie, że
konie nie mogą biegać bez śniadania, więc weźmy drugą połowę lub możemy wziąć pierwszą połowę. Właściwie musicie
zdyscyplinować siebie, jeżeli macie stać się guru. To jest jak uczęszczanie do college’u, gdzie jesteście pozostawieni samym
sobie, to wy jesteście tymi, którzy muszą siebie zdyscyplinować, nikt nie musi wam mówić, zrób to czy zrób tamto. To jest
sposób na wasze przebudzenie.
W Indiach jest odwrotnie. Jeżeli ktoś powie komuś, że on musi obudzić się o piątej to osoba, która to powiedziała, sama obudzi
się o godzinie czwartej, osoba, która powiedziała; tak, że on nie musi wstać, aby go obudzić. Czy nadążyliście za Mną? I cały
dom obudzi się o czwartej godzinie, aby przejąć obowiązki osoby, która musi wstać. Ale ten, który powinien obudzić się może nie
spać całą noc. Tam wszystko jest odwrotnie, inna skrajność.
Jeżeli powiedzmy, jestem tam, śpię tam jedną noc. Jeżeli wstanę o pierwszej godzinie znajdę wszystkich siedzących i
medytujących w przejściu do łazienki, wszędzie. Oni nie idą do domu, nie jedzą, nic nie robią. Tylko medytują, odbierają wibracje,
pracują nad sobą. Ja śpię w tym otoczeniu. Jeżeli w nocy chcę iść do łazienki, po prostu nie mogę przejść, ponieważ oni
wszyscy medytują. Nikt nie śpi, nikt nie śpi. Tam jest na odwrót. Więc zwracam się do was, wybierzmy jeden dzień. Musicie mieć
jeden dzień, aby pościć, jeden dzień, aby nie spać. Jaki to powinien być dzień? Zastanówmy się.
Dzień, w którym nie ma filmu! Połowę nocy, mam na myśli drugą połowę, nie pierwszą. Jaki dzień? Jaki jest najtrudniejszy dzień,
kiedy nie możecie, nie możecie czuwać. Niedzielna noc; ale wtedy jest film! Jak można bez filmu, widzicie! Traktujcie siebie w
ten sposób, żartujcie z siebie. Czy w niedzielę wieczorem jest film? Po dwunastej nie ma.
Więc w niedzielną noc wstajecie o dwunastej godzinie. Zróbmy to. Cieszcie się tym. Nie złośćcie się. Żartujcie z tego. Wy zbyt
dużo o tym myślicie, wtedy jesteście zdenerwowani. Po prostu nie myślcie o tym, wtedy będziecie się tym cieszyć. To jest jak
pływanie. Wszyscy wstańcie o dwunastej godzinie, wykąpcie się, usiądźcie, śpiewajcie bajany itp. Zróbmy to. Czy powinniśmy?
Michael, co z tobą?
"Mogę iść spać o drugiej godzinie".
Powinniście wstać o godzinie dwunastej, musicie kłaść się spać przed godziną dwunastą. Wstańcie o dwunastej. Widzicie,
pierwszą połowę nocy trzeba zawsze przespać, tak jest lepiej. Druga połowa nocy jest lepszą częścią, prawda? Więc pierwszą
połowę nocy musicie zawsze przespać. Jeżeli chcecie możecie kłaść się około ósmej lub dziewiątej. Ale to nie powinno być
ważne, o której godzinie idziecie spać, musicie wstać o dwunastej lub powiedzmy, po dwunastej.
Shri Krishna urodził się o dwunastej godzinie w nocy. Nanaka urodził się o dwunastej godzinie w nocy. Wszyscy guru urodzili się
przeważnie o dwunastej godzinie w nocy. Aby to świętować, musimy mieć jeden dzień, w którym nie śpimy po dwunastej. Ale co
z Caxton Hall!
"Matko, możemy spróbować w sobotę".
Słucham?
"Czy możemy nie spać w sobotę wieczorem? Będzie bezpieczniej, bo w niedzielę będzie mniej wypadków niż w poniedziałek".
W porządku. Więc możecie spać w ciągu dnia w sobotę lub w niedzielę. Możecie spać w niedzielę po południu. Nie, nie, nie, to
nie będzie w porządku.
Jeżeli zdobędziecie się na jakąś rekompensatę, wtedy nie będziecie torturować znacznie swego ciała! Musicie wymyśleć
sposób, przy którym wasze ciało poczuje, że musi wstać o dwunastej. Lepiej trzymajcie się tego czasu. Co o tym myślicie? W
porządku.
"Czy uważasz [Matko], że to może wpłynąć na pracę w poniedziałek?" Co on powiedział?
"To może mieć wpływ na pracę ludzi w poniedziałek rano, Matko".
Nie będzie miało wpływu, uwierzcie Mi, nie będzie miało. Widzicie, praca nie jest ważna. To co jest ważne to wasz Duch, wasze

mistrzostwo. W każdym razie nie będziecie mieć pracy po pewnym czasie, więc ta praca nie jest ważna. Lepiej dbać o tę nową
pracę, której się podjęliście. Zapomnijcie o swojej pracy. Zapomnijcie o tych rzeczach. To co jest ważne, to jest wasz Duch.
Inaczej nie możecie stać się guru. Duch jest najważniejszą rzeczą. Reszta rzeczy jest absolutnie nieważna, jest zerem. Ja
próbowałam wyciągnąć was bardzo powoli z błota materializmu i tych doczesnych rzeczy. Ale wy musicie pracować dla Boga.
Jesteście wyjątkowymi ludźmi.
Musicie więc zostać mistrzem, dlatego Bóg daje wam wszystkie błogosławieństwa, wszystko. Ale trzeba zrezygnować z idei
luksusowego życia. Ludzie chcą uczynić życie luksusowym, wtedy będziecie mieć luksus tego świata, ale nie luksus bożych
błogosławieństw. Musicie wybrać jeden z nich. Bądź prowadzicie życie, które jest luksusowe na poziomie materialnym lub
prowadzicie luksusowe życie bożych błogosławieństw.
Jedno z tych dwóch musicie wybrać, nadszedł czas wyboru. Więc widzicie, że nic nie jest ważne, niepewność pieniędzy jest
również kolejnym nonsensem. Przynajmniej wy nie powinniście tego mieć. To znaczy, przynajmniej nigdy nie będziecie
głodować, ale Hindusi, jeżeli nie będą pracować, będą głodować. Ale wy nie będziecie nigdy głodować, jeżeli jesteście
bezrobotni, rząd będzie szczęśliwy tak długo, jak go nie będziecie niepokoić. Jeżeli siedzicie w domu i medytujecie będzie
bardzo szczęśliwy.
Dlatego zarobienie większej sumy pieniędzy lub większy zysk nie są wcale ważne w Sahaja Yodze. Najważniejszą rzeczą jest być
Duchem. Dlatego cokolwiek trzeba zrobić musi być zrobione. Niech wszystko cierpi, ale nie sprawiajcie cierpienia swojemu
Duchowi.
Ponieważ musicie stać się księżycem w pełni, jak Guru Nanak. Ile zarabiał Guru Nanak? Powinniście dowiedzieć się, jak przeżył
swoje życie. Nie ma co się martwić o pieniądze, ponieważ nie potrzebujecie więcej pieniędzy. One są potrzebne tylko na wasze
jedzenie i wasze utrzymanie. Pieniądze pojawiają się, jeżeli potrzebujecie czasami dodatkowych pieniędzy, w sytuacji
kryzysowej. Wiecie o tym, że pomogłam wielu Australijczykom. Ale to są ludzie, którzy poświęcili się w pełni. I dlatego okazano
im pomoc. Kiedykolwiek pojawia się sytuacja kryzysowa oni nie muszą się martwić. Ale całkowite poświęcenie musi być dla
waszego Ducha, w żadnym wypadku nie dla waszej pracy. Dlatego, że to idzie w parze.
Jeżeli nie troszczycie się o siebie, po otrzymaniu Realizacji o swego Ducha, spadną na was wszystkie problemy tego świata.
Przede wszystkim pojawią się problemy finansowe. Potem problemy fizyczne, problemy psychiczne, problemy emocjonalne.
Będą postępować wszystkie rodzaje problemów, ponieważ obudziłam waszą Kundalini; wykonałam swoje zadanie. Ale wasze
zadanie, którym jest otwarcie waszego serca, nie zostało wykonane. Musicie oddać wasze serce Sahaja Yodze. Nie
otworzyliście jeszcze waszego serca. Serce musi być otwarte.
Nadal martwicie się o waszego ojca, matkę, brata, siostrę, żonę, dzieci. Otwórzcie wasze serce całkowicie na Sahaja Yogę. Bez
wątpliwości. Tylko wtedy zagości świadomość bez wątpliwości. Jeżeli nie otworzycie waszego serca, podniesienie Kundalini nie
ma znaczenia. Ponieważ Kundalini wznosi się, ale serce nie zostało otwarte. Jeżeli Matka Ziemia wysyła jej moc poprzez ziarno
a ziarno nie kiełkuje, wtedy jakie to ma znaczenie? Wszystko idzie na marne. Otwórzcie wasze serca na Sahaja Yogę.
Otwórzcie wasze serca dla Ducha i powiedzcie: "Matko, jesteśmy Duchem". Musicie sobie to uświadomić. Wielu ludzi zapewne
nie zdaje sobie również sprawy z tego, że pojawiliście się na tej Ziemi, aby być Duchem a nie pracować dla ludzi. Musicie
zrozumieć waszą wielkość i wiedzieć, że nie jesteście, jak zwykli ludzie. Dlatego jesteście błogosławieni. Kto jest tak bardzo
błogosławiony? Bardzo dawno temu zostaliście opisani przez Blake’a, że tacy to a tacy ludzie pojawią się na Ziemi, "ludzie
Boga". Ludzie Boga. Co macie w waszym sercu? Wasze serce będzie jak kamień, dopóki nie ma tam światła Ducha jest ono
kamiennym sercem i ten kamień będzie ranił każdego, zrujnuje was całkowicie. Otwórzcie wasze serce w stu procentach.
Spotkaliście Sahaja yoginów z Indii, oni mieli problemy z pieniędzmi. A jak bardzo oni pracują dla Sahaja Yogi, dzień w dzień, jak
duży wkład wnieśli do Sahaja Yogi. Możecie sobie wyobrazić, że zebrali około siedmiu lakhs rupii. Rustom wie o tym. Zebrali
siedem lakhs rupii dla swego ashramu. Siedem lakhs to około 35 tysięcy funtów. Tylko w Bombaju zebrali 35 tysięcy funtów. W
Delhi zebrali około pięciu lakhs, 25 tysięcy funtów. Oni pracują, mają rodziny, mają dzieci, ale myślą tylko o Sahaja Yodze, tylko o

Sahaja Yodze, tylko o Sahaja Yodze. Myślę, że większość swoich pieniędzy przeznaczają na Sahaja Yogę. Żyją za minimum.
Jeżeli zapytam ich, dlaczego nie kupicie sobie jeszcze jednej koszuli, oni powiedzą: "Matko, nosiłem wiele koszul w moim
poprzednim życiu". Na tyle zadowoleni! "Odnaleźliśmy teraz Atmę, ubierajmy się w Atmę. Odnaleźliśmy nasze serce, stańmy się
sercem". Czy jest potrzeba martwienia się innymi rzeczami? Zrobiliśmy wystarczająco dużo dla całego tego nonsensu. Mówię
wam, będą myśleć, że są biedni, ale nie są. Gdziekolwiek mogą oszczędzić pieniądze, oszczędzą je. Dawniej próbowali dawać Mi
pieniądze. Powiedziałam: "Nie, nie potrzebuję teraz, nie ma potrzeby". Mówili Mi: "Nie mam miejsca na ich trzymanie; nie ma
funduszu, niczego, jak możemy nimi dysponować?"
Kontynuowali w ten sposób do około, myślę 73-go, 74-go [roku], kiedy wróciłam pomyśleliśmy o otwarciu ashramu, ponieważ wy
wszyscy zaczęliście tam przyjeżdżać. Więc powiedziałam: "W porządku, teraz powinniście dać Mi pieniądze, wszyscy Sahaja
yogini mogą dać Mi pieniądze, cokolwiek zaoszczędzili". I zdziwicie się, każdy przyszedł z tysiącem rupii, każdy z nich, czy był
pracownikiem czy nie, każdy z nich, z co najmniej tysiącem rupii. Aż do 21 tysięcy. Zaoszczędzili w ciągu trzech lat, ponieważ
uważali, że jest naszą odpowiedzialnością zaoszczędzić pieniądze dla Sahaja Yogi. Jeżeli jutro będziemy mieć ashram, jak go
zorganizujemy? Ale my nadal zaspokajamy nasze kaprysy. Więc to jest właśnie Gurupad.
Ten pan musi usiąść. Zróbcie mu miejsce. Proszę wejść. Nie ma potrzeby, aby stać. W porządku.
I tak dzisiaj jest wielki dzień urodzin Guru Nanaka i musimy poznać jego własne życie, jak on przeżył własne życie, jak żył i w
jakich warunkach sobie radził. Więc pierwszą rzeczą jest dbanie o zdyscyplinowanie siebie, poczucie odpowiedzialności za
Sahaja Yogę. Byłam zdziwiona, kiedy powiedziano mi, że w ashramie ludzie utrzymują zapalone światło a olej kosztuje tak dużo,
trzysta funtów tygodniowo. Byłam zdziwiona! Każdy z was powinien być odpowiedzialny za elektryczność, za wszystko co tutaj
zużywacie. To jest miejsce Boga. Ktoś podarował samochód i wszyscy chcą korzystać z samochodu. Widzicie, że to
oszczędzanie, oszczędzanie funtów nadal chodzi po głowach Sahaja yoginów. Jeżeli mogą zaoszczędzić biorąc czyjś
samochód, pożyczą go. Nigdy nie pożyczajcie czyjegoś samochodu. On nie jest dla was, musicie siebie szanować, po co
pożyczać czyjś samochód? Tego się nie robi.
Więc drugą cechą osobowości jest szacunek do samego siebie. Pierwszą jest szacunek dla własnego ciała a drugą jest
szacunek do samego siebie. Jesteśmy aroganccy, możemy być nieuprzejmi, oprócz tego nie darzymy samych siebie
szacunkiem.
Ale to jest praktyka, której nam brakuje. Zrozumcie, nagle odkryłam, że po wojnie nie uczono nas, jak szanować samego siebie.
Nie wiem dlaczego, może być, że stworzono atmosferę jak podczas wojny: "Jestem ponad wszystkim, nie dbam o innych".
Mogło tak być; nie wiem, dlaczego pojawił się ten rodzaj postępowania, ale to jest bardzo powszechne. Ale wy powinniście
postępować inaczej. Inni są na pierwszym miejscu a potem wy z waszym szacunkiem do samego siebie. Nie ma znaczenia. Nikt
nie umrze, możecie Mi wierzyć. Wszyscy musicie szanować siebie a takie przeciętne osoby nie powinny pozostać w Sahaja
Yodze, przynajmniej w ashramie, bo to przynosi złe imię Sahaja Yodze. Jedna osoba może zepsuć całość. Tylko ludzie, którzy
chcą stać się guru mogą pozostać w ashramie. On nie może stać się wygodnym miejscem zamieszkania dla każdego.
Ale z drugiej strony jest to, że "będziemy dbać o siebie. Musimy stać się kimś, musimy wzrastać, musimy to zrobić". Wtedy jest
po prostu odwrotnie, wszystko działa, nie muszę wam o tym mówić. Wiecie, że Sahaja Yoga jest tak podstawowa i całkowita, że
pozostając tutaj przez tyle lat, wszyscy powinniście zostać avadhutas, absolutnie. Kontrolowanie wszystkich żywiołów,
wszystkiego, powinno być możliwe. Ale wy nadal jesteście w szponach żywiołu, więc jak możecie go kontrolować?
Przede wszystkim wyzwólcie się z niewoli, mentalnej niewoli. "Dobrze, jeśli tam coś jest, to tam jest, nie ma znaczenia, jeżeli
tego tam nie ma. Nic nie jest ważniejsze niż ja, jestem królem całego świata. Jeżeli mam spać na ziemi, mogę na niej spać.
Jeżeli mam spać w pałacach, będę tam spać, nic nie może mnie zdominować". Wtedy jesteście mistrzem. Wiecie, że w Indiach
jest kilku Sahaja yoginów, którzy kontrolują, zdecydowanie kontrolują żywioły.
Mamy tego przykłady, wiele rzeczy zostało opublikowanych, jak wiecie, w "Nirmala Yodze". Musieliście o tym słyszeć. Ale kiedy

ich spotykacie wiecie, że są avadhutas, a kiedy mówią, macie wrażenie, że mówi wielki mędrzec, a sposób, w jaki się zachowują,
cały czas widzicie ich zachowanie i wszystko jest takie wspaniałe. Potrzebujemy dzisiaj ludzi takiego kalibru, ponieważ takie jest
położenie wszystkich narodów.
Musicie być niezwykle dobrzy, ponieważ dzisiaj nie jest ten czas, kiedy możemy pozwolić, aby sprawy szły w tym kierunku, w
którym idą. Nie jesteśmy tylko uczniami, wszyscy musimy stać się mistrzami. Teraz nie możecie igrać z czasem. Nie możecie
igrać ze złem. Musicie je przezwyciężyć. Musicie wejść na jego szczyt, to jest czas, w którym cały okręt zatonie lub zostanie
uratowany. Taka jest obecna sytuacja. I dlatego musicie otrzymać waszą Realizację od Boga. Jeżeli nie nadszedłby ten
niepewny czas, jak wielu z was naprawdę zasłużyłoby na nią? Ale dostaliście ją, ponieważ czasy są takie, że każdemu musi być
dana Realizacja i muszą im być dane wszystkie moce, tak że oni wzniosą się. Ale jeżeli nie otworzycie swojego serca, nie
skierujecie całej waszej uwagi na waszego Ducha, to te siły nie będą pracować, żadna z tych sił nie będzie w was pracować.
To jest problem. Każdy guru miał władzę nad żywiołami. Nanaka zdecydowanie, jak wiecie. Obok niego siedzieli ludzie, którzy
poprosili go o wodę a on położył dłoń na skale i popłynęła woda. To dlatego nazywa się to miejsce Punjab, "Punja" znaczy pięć; i
pięć rzek tam również istnieje. I mówi się o nich wszystkich, że mieli władzę nad żywiołami. Więc ile nam jeszcze brakuje? Nadal
jesteśmy, jak pozostali ludzie, którzy sprzedają tanie rzeczy, lub którzy są zajęci robieniem tanich rzeczy, lub którzy są do
niczego. Jesteście tymi, którzy muszą ocalić cały świat.
A najwięcej z mego życia, krwi, trudu i potu, włożyłam w wasz kraj. I nadchodzi czas mojego wyjazdu. Pozostały jeszcze tylko
trzy lata; przed tym, mam nadzieję, że otworzymy ashram. Nie musicie za niego płacić, ale musicie być gotowi, aby w nim
zamieszkać. Inaczej, mogę wam powiedzieć, jeżeli nie możecie w nim zamieszkać, nie możecie więcej otrzymywać żadnych
błogosławieństw od Boga. Dlaczego Bóg powinien was błogosławić? Trzeba zadać sobie to pytanie. Jesteście swoim własnym
Duchem, czy jesteście wszystkim innym tylko nie Duchem? Ale kiedy coś mówię, to tylko rozchodzi się jak wielki grzmot. Nie
wiem, czy częstotliwość dochodzi do waszych uszu czy nie, ale chciałabym teraz poprosić was… Kiedy Gavin poprosił Mnie o
dzień Guru Nanaka, Ja naprawdę nie chciałam przyjść. Ponieważ, aby mówić o Guru Nanaku i słuchać o nim, trzeba być bardzo
wielką osobą. Z powodu takiego światła do niesienia, musicie doprowadzić się do porządku. Jeżeli wszystko inne jest
ważniejsze, więc jak możecie mówić o przyjściu Sahaja Yogi.
Kiedy pojechałam do Ameryki byłam zdziwiona! Tam jest niewielu Sahaja yoginów, ale dla nich Sahaja Yoga jest najważniejszą
rzeczą. Nie rozmawiają o niczym innym tylko o Sahaja Yodze, ich życiem jest Sahaja Yoga, od rana do wieczora zajmują się
Sahaja Yogą, niczym innym, nic im w tym nie przeszkadza. Znacie też Australijczyków. Ale serce nie jest otwarte, Duch nie
przejawił swego światła. On jest tym, który daje wam całkowitą satysfakcję, całkowitą radość, całkowitą zasadę guru, ponieważ
wtedy zaczynacie obdarowywać. Jeżeli nie ma światła, co dajecie? Ciemność? Co dajecie innym? Ciemność, która jest w was,
jeżeli macie zamiar ją rozdawać…
Więc druga faza, jak wam powiedziałam, musi zawierać szacunek do samego siebie. Ten kto pyta, żąda, ma braki nie ma
szacunku do samego siebie. Kto może Mi coś dać? Jeżeli przebaczam, nikt nie może Mi niczego dać. Musimy nauczyć się
dawać i dawać i dawać i dawać. Wszystko inne nie ma znaczenia. Powiem wam, że czasem martwię się tym, że nie poddaję was
ciężkim próbom. Nawet niewielkim, kiedy zachowujecie się dziwacznie, trochę sobie szkodzicie, ale Ja znowu was pocieszam.
Taki rodzaj przeciętności. Ta przeciętność wam nie pomoże. To jest wiek przeciętnych ludzi. W polityce są przeciętni,
bezużyteczni ludzie. Pójdziecie w stronę ekonomiki, tam są przeciętni ludzie, oni są wszędzie.
W Sahaja Yodze musimy mieć niezwykle wspaniałych, niezwykle ofiarnych, niezwykle dynamicznych, niezwykle współczujących
ludzi, inaczej Sahaja Yoga się nie uda. Jeżeli zawiedziecie, będzie to wasza odpowiedzialność. Oczywiście, chcecie abym wam
pomogła. Zrobiłam wszystko, co do Mnie należało, jak najlepiej. Pozwoliłam wam mieć wszystkie szybkie, natychmiastowe
metody takie jak puja. Mimo, że jest tak dużo wibracji, one nie pozostają w was, nie utrzymują się w was. Nie macie o nich
pojęcia. Niektórzy ludzie czują potężny wiatr. Potężny wiatr, więc one tam są. Możecie ich nie odczuwać. Jeżeli zapytacie
Gagangiri Maharaja, powie wam co się z nim stało, kiedy spotkał Mnie po raz pierwszy. Ale z wami nic się nie dzieje. A co się
stanie, jeżeli wichura dotrze do Skały Gibraltarskiej? Ona jej nie poczuje. Więc jeżeli o Mnie chodzi to wy wiecie, że pracuję
bardzo ciężko. I wiem, że wy możecie wzrastać, macie w sobie potencjał.

Dlatego wy musicie stworzyć własne zasady i przepisy, nikt inny. Jeżeli ktoś tworzy ich zbyt dużo, tworzycie taką samą ilość
własnych, na przykład jak oszalali pijecie herbatę. To znaczy, ja tego po prostu nie rozumiem. To jest jak życie na huśtawce. Nie
ma ono kierunku, nie ma wskazówek. Musicie, jeżeli jesteście mistrzem, musicie przynajmniej być kierowcą swojego
samochodu, jeżeli nie mistrzem. Musicie stać na dwóch nogach i wiedzieć, że jesteście guru, że musicie mieć własny materiał w
rękach, materiał, który będzie kierować innymi a nie będzie tylko podporą dla was. Jeżeli jesteście przeciętną osobą, jak chcecie
utrzymać wszystkie te masy przy sobie i jak macie zamiar nimi kierować. Dlatego konieczne jest włożenie potężnego,
stanowczego wysiłku. Stwórzcie swoje własne zasady i przepisy. Traktujcie siebie jak ucznia. Jesteście guru i jesteście
uczniem.
Więc trzecią fazą jest bycie Duchem. Duchem, który jest guru a reszta was jest uczniem. Wasze ciało, wasz umysł, wasze
emocje, wasz intelekt, wszystko to jest uczniem a wy jesteście guru. Do tego nie potrzebujecie ludzi z bardzo wielkim intelektem.
Nie potrzebujecie ludzi bardzo dobrze wykształconych. Ale [potrzebujecie] osoby, która jest odważna i osoby, która posiada tę
jakość.
Kiedy pojedziecie do Indii musicie spotkać się z panem, który nazywa się Harishchandra. On jest zwykłym rybakiem. On posiada
oczywiście wykształcenie, ale jest prostym człowiekiem pracującym w porcie. Kiedy przyszedł do Mnie do Sahaja Yogi otrzymał
swoją Realizację. Opowiedziałam wam już jego historię i ponownie powiem wam, jakiego typu on jest człowiekiem. Powiedział
Mi, że przybyli nad morze, on płynął na drugą stronę, na małą wyspę, aby mówić o Sahaja Yodze. Było tam 25 ludzi, zbliżał się
sztorm, prawdziwa burza. Wtedy on stanął nad morzem, wyciągnął rękę w kierunku wiatru i powiedział: "Uspokój się teraz.
Muszę płynąć, aby wykonać pracę Matki, to znaczy pracę Boga. Proszę przestań! Dopóki nie wrócę do domu, utrzymasz
wszystko w ciszy". Kiedy tylko to powiedział burza ustała.
Wszyscy to widzieli, byli świadkami. Popłynął na wyspę, wykonał całą pracę. wrócił i kiedy wszedł do domu zaczęło padać. On
jest zwykłym człowiekiem w porównaniu do was, którzy jesteście naprawdę wielkimi Anglikami. On żyje zwyczajnie, żona jest
również rybaczką. Ona sortuje ryby i sprzedaje je na rynku. Ale jego ciało jest bardzo dobrze zbudowane i lśniące, a mięśnie są
bardzo rozwinięte, on trzyma się prosto, a jak mówi! To całkowicie skromna osoba. Nic dziwnego, że Chrystus wybrał rybaków.
Chociaż miał tysiące rybaków jako uczniów, nie nazywał ich uczniami, mawiał, że wszyscy oni są dziećmi Matki. Tysiące! Nie
uwierzycie. Wzywał Mnie, aby do nich pójść, ale oni i tak przychodzą na mój program, przynajmniej niektórzy z nich. Pewnego
dnia muszę pojechać na te wyspy.
On powiedział: "Kiedy przybędziesz na którąkolwiek z tych wysp, oni wszyscy będą tam czekać na Ciebie cały dzień". Ale sposób
w jaki on się zachowuje, jest zaskakujący. Kiedy tam przebywam, on przynosi dla mnie ryby. Ale kiedy mu powiedziałam:
"Widzisz, Ja jem ryby, które przynosisz, ale co z innymi moimi dziećmi?" Odpowiedział: "Następnym razem, wszystkie ryby
zostaną wysłane do was". I on wysłał ciężarówkę załadowaną rybami, nie uwierzylibyście! Wtedy powiedziałam: "Nie mam
ciężarówki pełnej uczniów, kto to wszystko zje?"
A on na to: "To nic, ja tylko poszedłem i powiedziałem rybakom, że ‘Matka poprosiła o ryby’ i każdy oddał swoje ryby. Jednego
dnia nie będą mieć ryb, no i co z tego, jakie to ma znaczenie?" Wyobraźcie sobie tych ludzi, którzy w taki sposób żyją dzień za
dniem w tym kraju.
Modi powiedział dziennikarzom, że dzięki łasce Matki możemy panować nad żywiołami. Więc dziennikarze mieli wrażenie, że
oni bardzo się przechwalają. Ale to prawda, oni mogą. Dla nich to nie przechwalanie się, to jest to, co oni obserwują. Widzicie,
mówią prawdę. Ale to powinno się wydarzyć [z wami]. My powinniśmy również mieć kilka ważnych rzeczy do pochwalenia się.
Więc teraz mamy kolejną fazę, jak wam powiedziałam, która polega na staniu się własnym guru. Odwiązanie, identyfikacja z
Duchem, który wzrasta w swoim własnym świetle. Więc odwiązanie. Trzeba rozwinąć odwiązanie. "Moja matka", tak się
zaczyna. "Moja matka choruje na raka, mój ojciec cierpi z powodu szaleństwa. Matko, czy możesz ich uzdrowić?" Więc najpierw
leczę matkę i ojca. Potem "jestem żonaty, moja żona jest taka, moje dziecko jest takie".
Potem "mój dom" potem "mój samochód", potem "mój pies", potem "mój parasol!" Muszę przejść nagle od A do Z, od Z do A. W

porządku, mogę to robić do pewnego stopnia, ale po co? Po co? Po co uzdrawiać matkę, ojca, brata, siostry, każdy związek,
włączając dziesiąte małżeństwo i jedenasty rozwód? Dlaczego mam to wszystko korygować? Po co? To musi mieć pewien cel, a
jeżeli ten cel nie może być osiągnięty, jaki jest pożytek z robienia tego? Celem jest to, że przynajmniej zostawicie wszystkie te
rzeczy w moich rękach i rozwiniecie odwiązanie. Ale wy chcecie przynieść sprawę do Mnie, jak również nadal martwić się nią.
Odwiązanie.
Ale pomysł odwiązania jest taki! "Matko, ja jestem całkowicie nieprzywiązany do pieniędzy. Nie martwię się. Utrzymuję zapalone
światło, po co martwić się o pieniądze?" To jest argument. "Dlaczego mamy martwić się o gaz i tym podobne rzeczy, przede
wszystkim nie jesteśmy przywiązanymi ludźmi. Nie jesteśmy przywiązani, rozumiecie Nie jesteśmy przywiązani do pieniędzy".
Lecz kto w takim razie zapłaci? To jest inny typ odwiązania, który widzę. Bardzo interesujący jest ten przykład: "Jestem
całkowicie odwiązany, więc nie biorę kąpieli, nie martwię się posiadaniem różnych chorób, posiadaniem różnego rodzaju
wewnętrznych problemów, dzieleniem moich problemów z innymi, jestem odwiązany! Dlaczego mam się okrywać? Nie jestem
przywiązany! Jeżeli przeziębię się, nie jestem przywiązany pozwólmy wszystkim złapać przeziębienie ode mnie. Co mogę zrobić,
nie jestem przywiązany. Przeziębiłem się, więc jakie to ma znaczenie, jestem odwiązaną osobowością. Dlaczego inni powinni
przejmować się? Oni również powinni stać się odwiązani".
To śmieszna granica, do której dochodzimy w naszym rozumieniu odwiązania! Odwiązanie pochodzi z wewnątrz, kiedy nie
martwicie się. Nie martwicie się. Znacie swoją Matkę. Pierwsze odwiązanie przejawia się w hojności. Odwiązanie jest hojnością.
Taka jest Grażyna. Ona sprzedała swoje ozdoby za bezcen. To znaczy, nigdy nie zaakceptowałabym tych pieniędzy, ale ona po
prostu je sprzedała. To znaczące. Ona je sprzedała, jest Polką nie Angielką. Sprzedała swoje ozdoby i to jest to, co komunizm
dał ludziom. Oni są bardzo odwiązani, komuniści są bardzo odwiązanymi ludźmi, mówię wam.
Oczywiście, nigdy nie wzięłabym tych pieniędzy, one są jej, ale sposób w jaki to zrobiła, po prostu tak. W imię boskiej pracy, w
porządku, czym są ozdoby, weźcie je. Wiecie, że Ja oddałam tak dużo swoich ozdób, aby utrzymać dobre relacje. Pewnego dnia,
oddałam moją Karę dla Christine, kiedy ona się zaręczyła, wiecie o tym. Ona [kara] po prostu zsunęła się z mojej ręki i potoczyła
się. Byłam tak odwiązana, że nigdy nawet nie poczułam tej straty. Tak bardzo odwiązana, że Christine powiedziała Mi, że była
sparaliżowana presją, ale dla Mnie to było niczym. Pyłem.
Więc takie odwiązanie musi się pojawić. Teraz musicie wiedzieć, którą częścią tam jesteście.
Idea odwiązania nie powinna być taką, że, chciałabym powiedzieć nie hippisowski styl nieprzywiązania typu, że macie prawo
wykorzystać wszystkich innych. Czy inny typ, jak wam powiedziałam, który jest bardzo śmieszny. To nie idea, to rzecz, to wasza
świadomość sama w sobie, która jest odwiązana. Więc te cztery rzeczy są ważne dla waszej materialnej strony.
To co jecie, nie jest tak ważne, ponieważ cokolwiek jecie, jeżeli wasz mózg ma zamiar być taką bezsensowną rzeczą, to czy jecie
czy nie, nie ma znaczenia, czyż nie tak? Przeanalizujcie to - np. w hotelu: "Co dla pana?" "Wezmę naleśniki". "Co dla pana?"
"Wezmę to, wezmę tamto", po co? Ja po prostu nie rozumiem, po co tracić tak dużo energii, dlaczego nie zamówicie wszyscy
naleśników, wszyscy razem. Wiecie, że to jest bardzo ważna rzecz. Czy też: "Dzisiaj ja wezmę to". "Ja". To co wychodzi z tego
całego materializmu ten pan "Ja". Więc rozwijamy tego pana "Ja". Więc słowo "ja" musi odejść, musimy mówić "my". "My"
oznacza wy i wszyscy Sahaja yogini razem.
Kiedy będziecie mówić "my" zauważycie, że wszystko będzie inaczej. Lub wypowiadajcie wasze imię jak "ten Norman". "Ten
Norman nie będzie słuchać" tak mówią dzieci. Zapytałam małego chłopca: "Czy chcesz iść do domu?" "Ja chcę iść, ale ten
Munna (miał na imię Munna) nie chce iść, jest bardzo uparty, co mogę zrobić?" To jest odwiązanie. Mówienie w trzeciej osobie
jest odwiązaniem, kiedy nie jesteście na zdjęciu… jesteście świadkiem. Jesteście świadkiem przedstawienia. Więc to odwiązanie
musi pracować w taki sposób, że powinniście obserwować całe show nie angażując się w nie. Ale tylko popatrzcie co się dzieje,
również w kolektywności. To staje się zapewne polityczną sprawą, również w Sahaja Yodze, polityczną sprawą, niczym innym
tylko polityczną sprawą! Nie walczymy tutaj jak przywódcy związkowi. Wszyscy jesteśmy przywódcami! Kiedy jest czas na
walkę? Musimy zdecydować z kim mamy walczyć. Więc jak daleko od tych wszystkich rzeczy jest odwiązanie a jak daleko jest
przywiązanie do Ducha.

Więc idziemy dalej, zobaczcie teraz, jaka powinna być nasza postawa na poziomie mentalnym. Zobaczyliście, że na poziomie
fizycznym musicie rozwinąć całkowite nieprzywiązanie w tych czterech kierunkach, o których wam powiedziałam. Teraz na
waszym mentalnym poziomie, to co teraz powinniście zrobić, to zrozumieć esencję wszystkiego, co zostało napisane,
spróbować odróżnić vidyę od avidyi. Ponieważ avidya zabije was, zabierze waszą energię, ale vidya podtrzyma. Więc spróbujcie
znaleźć książki, które wspierają vidyę. Byłam zaskoczona, ponieważ jest pewna kobieta, Barbara, która ostatnio poznała Gavina i
ona napisała taką wspaniałą książkę, bylibyście zdumieni! Mam na myśli, na takim poziomie Sahaja Yogi! Bardzo bezpośrednim.
Pokażę ją wam, a wiecie, że ta książka jest teraz brana pod uwagę przy nadaniu jej tytułu doktora, możecie w to uwierzyć? Na
amerykańskim uniwersytecie; oczywiście to jest możliwe tylko w Ameryce. Niemniej, ta książka ma taki poziom, byłam
zaskoczona książką! Dlatego starajcie się zbierać to, co odżywia, jak czytanie "Devi Mahatmya", czytanie i odkrywanie "Biblii" i
odkrywanie innych pism, "Koranu" i jeszcze innych, które was wspierają, które was odżywiają. Blake, Kabir, Nanak. To znaczy,
jest ich tak wielu, Lao Tse. To jest dobre, jest wiedzą. Ale będziecie zdziwieni, kiedy zaczniecie to robić, to ona [wiedza] do was
przyjdzie.
Spotkałam pewnego człowieka w pobliżu Rahuri, jak wiecie, my tam jeździmy i ten człowiek, po prostu powozi wozem
zaprzężonym w woły. On przyjechał tym wozem, aby zawieźć Mnie na jeden z programów, które jak wiecie, tam prowadzimy. On
tam siedział, czekaliśmy, rozmawiałam z nim. I poczułam, że wiezie Mnie Avadhuta. To znaczy, że całkowicie niewykształcony
człowiek, który nigdy nie poznał książki i nie umie pisać, mówi w taki sposób. Powiedziałam, to jest ponad tym "O Boże, skąd
pochodzi ta wiedza!" Skąd wszystko to przychodzi, ta mądrość! Taka mądrość, mówię wam! Taka mądrość, że byłam po prostu
oszołomiona, byłam naprawdę oszołomiona! W osobie, która nawet nie była w żadnej szkole, college’u. Chrystus nie chodził do
żadnej szkoły czy college’u. Takiej mądrości nie możecie sobie wyobrazić. Spotkacie go następnym razem, kiedy tam
pojedziecie.
Jeżeli ktoś mógłby go tłumaczyć… poczujecie chęć dotknięcia jego stóp. To niezwykle skromny, prosty człowiek, ubrany w białe,
czyste topi i czyste ubranie kiedy Mnie wiezie. A wożenie Mnie było dla niego największym przywilejem na całym świecie.
Powiedział: "Musiałem dokonać czegoś niezwykłego, aby mieć możliwość wiezienia Ciebie [Matko]". I w taki prosty sposób
wyjaśniał Mi charakter wołów i ludzi. Wyobraźcie sobie! Jeżeli wam opowiem o rzeczach, o których on mówił, nie uwierzycie więc Ja po prostu nie wiem… To jest oznaką wielkiego człowieka, On nie rozmawia o frywolnych rzeczach, on nie ma czasu na
rozmowy o frywolnych rzeczach.
Obserwowałam moje własne wnuki. One nigdy nie mówią o frywolnych rzeczach, nie mają czasu, wiecie, one są tak zajęte. Kiedy
tylko tutaj przyjechały, cały czas oczyszczają, powiedziały: "Musimy oczyścić ten Brompton Square, potem musimy oczyścić ten
Knights Bridge, potem musimy oczyścić ten Londyn, potem musimy oczyścić tę Anglię. Gdzie jest mapa Anglii, przynieście ją".
Cały czas były zajęte, oczyszczając a potem: "To miejsce jest takie, to miejsce jest takie. O Boże, to jest straszne, przynieście
buty, zróbcie to, zróbcie tamto". Cały czas były zajęte od rana do wieczora. One mogły iść na górę do pokoju i ciągle były zajęte.
One są pracowite, nie mają czasu rozmawiać o przyziemnych rzeczach i tym podobnych.
Ja przyniosłam im wtedy kilka lalek i zabawek. One położyły je wszystkie i położyły tam również mapę. "Popatrzcie teraz, (do
lalek) teraz wy się o to troszczycie, w porządku?" Wiecie, że one rozmawiają w ten sposób z lalkami. Lalki są ich uczennicami.
Ucząc lalki: "Widzicie, nie siadajcie w ten sposób, Musicie usiąść prawidłowo. Nie wiecie tego. Nie możecie zgiąć kolan? Lepiej
nauczcie się jak to robić, musicie nauczyć się zginać kolana”, ponieważ lalki mają wyprostowane nogi! I widziałam, w jaki sposób
wszyscy chłopcy, nawet małe dzieci, są zajęci cały czas Sahaja Yogą. Pracują na każdym poziomie.
Dzisiaj mówiłam Rustomowi o moim własnym ojcu. Oczywiście, on był uczonym człowiekiem. Ale kiedy mówił, miał w zwyczaju
mówić o czymś ważnym. Kiedy zapytałam go o ludzki stan zwany Sambhranta, powiedział Mi, że istoty ludzkie bardzo różnią się
od Boga. Kiedy Bóg się inkarnuje, wtedy stan Sambhranta, który jest przebudzeniem od podświadomego stanu do stanu
świadomego, jest bezpośredni. On przychodzi bezpośrednio. Ale istoty ludzkie idą w ten sposób, nigdy nie idą prosto. Widzicie,
Bóg schodzi i tak On schodzi właściwie, ale wznoszenie się odbywa się zawsze w bardzo odrębny sposób. Ono trwa w ten
sposób i człowiek zbiera wszystko to, co jest w jego podświadomości. Dlatego stan Sambhranta, kiedy on się budzi, jest tak
niebezpieczną rzeczą, że człowiek może zebrać wszystko. I podczas gdy on zbiera urojenia, on staje się taki dziwaczny. W

swoim urojeniu on może przyjąć Boga za czarownicę a czarownicę za ptaka.
Widziałam go zawsze zajętym. Ale kiedy chciałam z nim porozmawiać znajdowaliśmy w sobie świetnych rozmówców. On mógł
mówić, ponieważ jego uwaga tam była. Jego uwaga nie była na tym, jak każdy jest uczesany i jak oni siedzą, czy jakie szyją
ubrania, co macie w tych rzeczach, nic podobnego. Jego uwaga była na Duchu, jego własnym Duchu i Duchu innych. I jego mózg
był tak dynamiczny, że on znał na pamięć wasz słownik. Mówię wam. Nigdy nie używał słownika w swoim życiu ani sanskrytu,
ani angielskiego a był mistrzem 14 języków.
Możecie sobie wyobrazić! Jak on to osiągnął! Grał bardzo dobrze w tenisa, pływał codziennie trzy mile. Trzy mile. Miał takie
mięśnie, że mógłby was podnieść. Tak! To była bardzo zdrowa osobowość, zdrowy mężczyzna. Bardzo hojny, bardzo hojny. O
wiele hojniejszy niż Ja. Możecie sobie wyobrazić. Bardzo hojny, nic nie miało dla niego znaczenia. "W porządku, podoba się
wam, weźcie to". On może głodować, ale będzie hojny. I był człowiekiem zasad.
I tak doszliśmy do drugiego punktu, który jest piątym licząc od początku. Czyli, że powinniście zajmować się tylko tym, co jest
pokarmem dla waszego umysłu. Możecie to rozpoznać poprzez wibracyjną świadomość. Jeżeli jej nie macie to pytajcie innych
Sahaja yoginów. Bierzcie tylko odżywcze rzeczy a nie okropne, szkodliwe dla waszego wzrostu. Jeżeli je czytacie jesteście
odpowiedzialni, jesteście prawdziwymi, wspaniałymi czytelnikami, muszę to powiedzieć. Zapytacie o jakieś nazwisko, każdy je
zna. Kiedy zapytałam, kim był Gropius, wszyscy wiedzieli. Nie musicie być intelektualistą, aby wiedzieć. Wszyscy wiedzą co się
stało, kim jest ten, kim jest tamten. W waszym poszukiwaniu zrobiliście jedną dobrą rzecz. Czytaliście wszystko, cokolwiek,
dobre lub złe, cokolwiek to było. Ale teraz po Realizacji, musicie postarać się odnaleźć to, co powinniście czytać, co powinniście
wiedzieć, to powinno być odżywcze.
Rozmawiajcie o tym, co jest odżywcze, pomocne. Dlatego podczas rozmowy powinniście przejawiać współczucie. Jeżeli
rozmawiacie z kimś, powinniście być pełni współczucia.
Sahaja Yoga jest systemem współczucia. Guru powinien być bardzo, bardzo cierpliwy. Nasz system nie jest jak inne systemy
guru, bo nawet prawdziwi guru nie mieli cierpliwości. To jest system, w którym cierpliwość jest jedynym sposobem na
wypracowanie go, ponieważ żaden guru nie dawał Realizacji. Wy jesteście tymi, którzy muszą ją dawać. A wy wiecie czym jest
Realizacja. Pewnego dnia spotkaliśmy siedzącego w napięciu gościa. Powiedziałam "Nie!" Powiedzieli Mi: "Zawiedliśmy Matko,
nie możemy dać mu Realizacji, to beznadziejny przypadek". Powiedziałam: "Naprawdę?" Więc poszłam tam, w końcu oni
powiedzieli: "Matko, siedzi tutaj jeden gość". Chciałam uniknąć tego, ale oni powiedzieli: "W porządku". Więc podniosłam jego
Kundalini, podniosłam ją, zawiązałam ją, mimo że moje ręce były już zmęczone.
"Och nie, nic nie poczułem".
Powiedziałam: "Ten gość najmniej się martwi o to, ile nad nim pracujemy! On tylko myśli, że robi nam przysługę". Zbliżyły się
jeszcze dwie czy trzy osoby, przyniosły świecę, postawiły świecę przed nim, zrobiły bandhan, znowu podniosłam trzykrotnie jego
Kundalini. "Nie, w ogóle nic nie czuję…!" Pracowaliśmy tak nad nim przez pół godziny a potem zrezygnowałam. Powiedziałam:
"Proszę pana, bardzo mi przykro, ale jest pan zbyt wielki dla Realizacji! Spróbujemy ponownie". "Nie jestem przekonany…" A Ja
byłam wyczerpana. Powiedziałam: "Naprawdę, Ja jestem przekonana co do pana, więc niech pan pozwoli nam odejść" i wtedy
wyszłam.
Musicie mieć ogromną cierpliwość i poczucie humoru, nie możecie go po prostu zganić. Widzicie, jeślibym mu powiedziała:
"Jesteś do niczego, bezużyteczny masz złą Kundalini, odejdź stąd, uciekaj, spadaj…" Nie mogłam mu powiedzieć tych rzeczy,
musiałam go znosić i nie tylko, na końcu musiałam powiedzieć, że "jest pan wielkim człowiekiem", rozumiecie. Ponieważ w
przeciwnym wypadku, on mógłby użyć jakiegoś innego sposobu. Ponieważ ego było już tak duże, że mimo wszelkich szpilek,
które w nie wetknęłam, ono nie mogło osiąść. Myślę, że ono było zrobione ze specjalnego włókna! To było tak trudne zadanie.
Więc trzeba wiedzieć, że musimy być współczujący. Musimy czytać to, co odżywia nasze współczucie. Czytajcie o ludziach,
którzy oddali wszystko co mieli. Tukarama. Czytajcie o Tukaramie. Tukarama był biedakiem. Kiedyś udał się w pewne miejsce,
gdzie wykonał dobrą pracę, więc dano mu dużo trzciny cukrowej. Jego dzieci bardzo lubiły trzcinę cukrową. Po drodze każde
napotkane dziecko prosiło: "Daj mi jedną trzcinę cukrową". On rozdawał każdemu. Kiedy wrócił do domu została mu tylko jedna

trzcina. Dzieci powiedziały: "Jest nas troje". Odpowiedział: "Następnym razem przyniosę więcej dla was, teraz podzielcie tę jedną
między was troje". Kiedy dostały swoją część powiedziały: "Lepiej ją wziąć, zaraz przyjdzie jeszcze jedno dziecko i ona również
zniknie".
Więc trzeba wiedzieć o życiu tych, którzy dawali. Czytajcie o ludziach, którzy obdarowywali. Oni oddali swoje życie. Oni
ukrzyżowali siebie, torturowali siebie, Oni pozwolili, aby ich wyzyskiwano. Pozwolili siebie otruć. Kierujcie się w stronę takiego
poświęcenia, wielkich poświęceń. Jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, ponieważ widzimy wszystkie te rzeczy na własne oczy. A
jeżeli nie widzicie, to możecie łatwo to sobie wyobrazić. Możecie. Zróbcie z tego swoją zasadę.
Więc przenosimy się teraz od odwiązania, od czterech rodzajów odwiązania, o których wam mówiłam, a potem powiedziałam
wam o pokarmie dla waszego umysłu i pokarmie dla waszego serca. Nic tak nie odżywia człowieka jak obdarowywanie. Nic tak
nie odżywia waszego serca, waszego współczucia, zanim nie nauczycie się obdarowywać. Teraz, proszę zróbcie spis rzeczy,
"jak wiele rzeczy podarowaliście w tym jednym roku, w ostatnim roku". Ja nie mogę, ponieważ jest tego zbyt wiele. Proszę
zróbcie spis rzeczy, ile rzeczy z wyjątkiem waszego mózgu, podarowaliście innym, bez myślenia o tym lub myślenia o dawaniu.
Od poprzedniego Bożego Narodzenia, powiedzmy do tego Bożego Narodzenia.
Serce otwiera się. Myślcie o dawaniu. Na poziomie materialnym. można okazać inną pomoc Ale nie, nie pomagamy innym, do
tego nawet nie potrzebujemy wydawania pieniędzy. Po prostu pomagajcie. Widziałam bardzo łatwe do zrozumienia urządzenia
oszczędzające pracę. Kiedy przybyłam tutaj zobaczyłam, że niektórzy biegają, a inni po prostu siedzą. Przyniesiono im herbatę,
przyniesiono jedzenie, wszystko zostało zrobione. Oni zostawią również talerze, aby ktoś poszedł i je umył. To nie tylko egoizm,
ale to jest brak manier, bycie takim oznacza brak manier.
W Sahaja Yodze musicie być niezwykle pracowici, pomagając innym w każdej kwestii. Musicie być pomocni.
Wiecie, że Guru Ravi Shankara był bardzo wielkim, bardzo wielkim człowiekiem, był Zrealizowaną Duszą. Był wielką
osobowością. Dlatego wiedział o tak wielu rzeczach. Pewnego dnia byłam u niego wieczorem na kolacji razem z lekarzem. W
nocy zadzwoniono do lekarza: "Bardzo pana potrzebuję". Lekarz odpowiedział: "Teraz jestem zmęczony". On był bez wątpienia,
kolejną bardzo hojną osobą. Powiedział: "Och, musi pan przyjść.
Mam wielki problem. Proszę pana, widziałem małe dziecko". Powiedział: "Jakie dziecko pan znalazł?" Odpowiedział: "To jest
dziecko…" to był już starszy człowiek. "Znalazłem dziecko jelenia, które teraz cierpi a matka jest martwa, nie ma kto się nim
zaopiekować". Więc powiedziałam: "W porządku, Ja również pójdę z panem". Ponieważ wiedziałam, że wystarczy, że go dotknę.
Pojechałam z lekarzem. A on siedział z maleństwem przy sercu.
Więc lekarz zapytał: "Co pan robi?" Odpowiedział: "Staram się, na ile to możliwe, dać mu moje życie, tak, żeby przynajmniej
zachować go przy życiu, do momentu, kiedy przyjdziecie". Tak po prostu, taka miłość. Tak więc lekarz zdjął płaszcz i powiedział:
"W porządku, połóż go". Położył go bardzo ostrożnie. Bez wątpienia on był Zrealizowana Duszą. Położyłam moją dłoń na dziecku
jelenia i ono ożyło, i zaczęło… On był bardzo szczęśliwy. Powiedział: "Mogę Ci powiedzieć, że jesteś Devi, jesteś Boginią. Ale
popełniłaś jeden błąd". Zapytałam: "Jaki?" "Jesteś mężatką".
Powiedziałam: "Ale Boginie muszą również wychodzić za mąż". Powiedział: "Ale przypuśćmy, że wyszłabyś za mąż za skąpego
człowieka, co wtedy stałoby się z Tobą?" Powiedziałam: "Będę uważać, aby nie wyjść za mąż za skąpego człowieka. To byłoby
największe przekleństwo". Powiedział: "Miałem tego rodzaju żonę, która była skąpa, a ja miałem jej dość z powodu jej
skąpstwa".
Tak właśnie jest - skąpstwo powinno być znienawidzone, całkowicie znienawidzone, jest ono najgorsze ze wszystkiego.
Skąpstwo jest jak trąd dla Sahaja yoginów. Jak wiecie jest to oszczędzanie, oszczędzanie funtów. To musi odejść z waszych
umysłów. Skąpstwo w odniesieniu do siebie jest dobre, w odniesieniu do innych jest złe.
Gregoire powiedział Mi szokującą rzecz. Powiedział: "To jest nasza kultura". Odpowiedziałam: "Wasza kultura! Co to jest?"
Powiedział, że "jeżeli pójdziemy do hotelu i jeżeli ktoś płaci, to zaczynamy patrzeć w tę stronę, w tamtą". Powiedziałam:
"Naprawdę!" Odpowiedział, że "to jest bardzo powszechne". Właśnie nie mogę w to uwierzyć! To jest kultura! To jest odwrotność

kultury. Jakkolwiek możecie to nazwać, to wcale nie jest kultura. Kulturą byłoby iść naprzód, "W porządku, ja zapłacę". Ale
Amerykanie są jeszcze gorsi, oni powiedzą: "Zapłaciłem za ciebie wczoraj, dzisiaj ty płacisz za mnie". To jest absolutnie
haniebne skąpstwo.
Ale tutaj to jest uprzejme zachowanie, kiedy ktoś płaci, patrzycie w inną stronę. To może być uprzejme, nie wiem, czymkolwiek
jest, jest tym samym; powiem wam, że jest brudem.
Dlatego współczucie, współczucie pod każdym względem. Możecie pracować do godziny drugiej, możecie pracować o 4-tej
godzinie, nie ma znaczenia. Musicie pracować, musicie pracować, musicie pracować, ponieważ współczucie samo w sobie daje
radość, ponieważ wasz Duch jest oceanem współczucia. Nie ma innego sposobu, nie ma innego sposobu, aby cieszyć się
swoim Duchem, tylko poprzez dawanie, dawanie, dawanie. Nie ma znaczenia, że nie jedliście, nie ma znaczenia. Nic nie ma
znaczenia. Wiecie, że wiele razy nie jem przez 24 godziny, i nadal obdarowuję. Jedzenie nie jest konieczne dla tego ciała,
pokarmem tego ciała jest współczucie. To odżywia. Więc powinniście być skąpi w stosunku do siebie, ale musicie mieć
współczucie.
Serce, otwórzcie wasze serce. Przede wszystkim otwórzcie wasze serce na wdzięczność. To jest następna cecha, którą należy
posiąść. Powiedziałabym, że to jest wyższa cecha wdzięczności dla Boga. On dał wam Realizację. On dał wam to ciało. Czy
zdajecie sobie sprawę z tego, że to Bóg dał wam to ciało, ludzkie ciało? On dał wam wszystko. Policzcie wasze
błogosławieństwa. Nawet to, że możecie witać poranek, cieszyć się nim jako istota ludzka. Nie jesteście w żadnym bandhanie,
nie jesteście w żadnej pasha, nie jesteście pashus, nie jesteście zwierzętami. Zwierzęta są pashus. Jesteście wolnymi ludźmi,
Bóg dał wam wolność. I On dał wam Jego Realizację.
Poczucie wdzięczności. Ale nasz język jest taki: "Dziękuję, dziękuję, dziękuję" i na tym koniec. Nasza wdzięczność jest tylko
czczym gadaniem. Dziękujcie Mu z głębi serca, z głębi serca. Nie na zewnątrz, jak wtedy, gdy idzie się do kościoła i mówi:
"Bardzo dziękuję Boże" i na tym koniec. Dziękujcie Mu z głębi serca, piszcie pochwały. Chwalcie. Śpiewajcie pochwałę "Chwała
Ci Boże" Wielkiemu, który nas stworzył. Jego uczniowie siedzą tutaj i w każdym momencie, kiedy mówicie, myślicie o Matce lub
o Bogu. Będziecie zdumieni!
To jest możliwe tylko wtedy, jeżeli posiadacie wrażliwość, jeżeli macie pamięć. Największym cudem na świecie jest to, że każdy
musi umrzeć i nikt o tym nie pamięta. Ale drugim jest to, że każdy jest pobłogosławiony przez Boga, ale nikt o tym nie wie. Ale wy
jesteście tak wyjątkowo błogosławieni. Więc co powinniście robić? Bądźcie radośni, bądźcie wdzięczni, wtedy błogość do was
przyjdzie. Bez wdzięczności nic się nie uda. Wdzięczne serce. Potrzebujecie serca, które jest wdzięczne Bogu tak, że On was
obdarowuje. Kiedy obdarowujecie innych, On zdecydowanie obdaruje was.
Ale dając nie myślcie, że to wasza własność. Wy dajecie innym to, co Bóg dał wam.
I tak dzisiaj opowiedziałam wam o ośmiu etapach. Dlatego staliście się półksiężycem, tylko w umyśle. A drugą połowę
zachowajcie do następnej Guru Purnimy.
Niech was Bóg błogosławi.

1982-1126, Co możemy zrobić? (Fragment)
View online.
Feel the beauty of thankfulness, London (UK), 26 November 1982. Nie uczestniczycie w żadnym zawodach. Po prostu się
zrelaksujcie. Po prostu zrelaksujcie się. Kiedy chcecie więcej zrobić dla Sahaja Yogi, znowu jesteście spięci. "Muszę medytować
wcześnie rano. Muszę wstać jutro wcześnie rano". Zobacz, wciąż siebie torturujesz. Całą noc nie będziesz spał, a kiedy
medytujesz to przysypiasz. Zrelaksuj się, Bóg sie tobą opiekuje, uwierz. On da ci Realizację i będzie się tobą opiekował. On także
będzie budził cię rano, ale zrelaksuj się. Pierwszy pomysł, że "ja mogę to zrobić" jest zły. On musi to zrobić. To nie wypracowuje
się dlatego, iż myślisz, że możesz to zrobić. Jeśli potrafisz dojść do takiego wniosku, że "ja nie mogę tego zrobić, to Jego
miłosierdzie, Jego łaskawość musi zadziałać". Ale po Realizacji musisz coś zrobić w tym sensie, że musisz mieć pragnienie. Ale
kiedy mówię, że musisz mieć pragnienie, powiesz to znowu: "W porządku. Teraz usiądę i przykuję się do tego miejsca, usiądę i
zapragnę". Takie pragnienie jest martwym pragnieniem, to jest po prostu wepchnięte do twojej głowy, że "Och, ja muszę
pragnąć". "Matka powiedziała, że muszę pragnąć". Musisz być głodny. Nie mówisz, że "muszę pragnąć być głodnym". Czy robisz
tak? Głód jest z wnętrza, bez wątpienia tam jest, ale jest stłumiony. Głód jest stłumiony, ponieważ się boisz. Jeśli postawisz kozę
przed tygrysem i dasz jej jeść, ona straci apetyt cokolwiek by to nie było. Ponieważ ona się boi, że tam jest tygrys, który zamierza
ją zjeść. Więc najpierw musisz zabić wszystkie wyimaginowane tygrysy wokół siebie. I znów wracasz do tego samego. Jest
powiedziane, że to pragnienie musi przyjść z wnętrza, ale ono jest stłumione. Zrelaksuj się. To nie powinno być takie "jestem
bardzo zrelaksowany". To tak jak u dziecka; to proste. Zrelaksowana osoba jest jak dziecko. Więc nie bójcie się, starajcie się
zrelaksować. i to wystarczy - każdemu. Ale zrelaksowanie się nie oznacza, że nie jesteś aktywny. Wręcz przeciwnie, osoba która
jest zrelaksowana jest niezwykle aktywna na zewnątrz, ale wewnątrz jest absolutnie cicha, całkowicie zrelaksowana i
odprężona. Na zewnątrz możesz czuć, jak wiesz, teraz płyną ogromne wibracje, i ja widzę ten ogromny przepływ. I wszystkie
czakry robią tak wokół mnie. Ale widzę je na ich miejscach. Co najwyżej mogę przestać mówić, ale to płynie. Więc czy to jest dla
poszukiwania czy dla czegokolwiek na świecie, przede wszystkim musisz przyjąć postawę zrelaksowanego świadka. Jeśli
potrafisz to zrobić, wtedy ci, którzy nie czują wibracji definitywnie je poczują. Widuję ludzi, nad którymi pracowałam i to nie
zadziałało. Oczywiście, oni nie byli niegrzeczni ani w żaden sposób aroganccy ale było im bardzo przykro, że nie mogli poczuć
wibracji, więc powiedziałam: "W porządku, dzisiaj pójdziecie i będziecie cieszyć się kwiatami w ogrodzie. Cieszyć się ptakami,
mówić do nieba i wrócicie tu jutro". To się wypracowuje. Ponieważ zawsze tacy byliście. W Sahaja Yodze nie musisz niczego
osiągać. Ty się stajesz. Najpierw stajesz się a potem mentalnie rozumiesz Sahaja Yogę. Ale ci, którzy starają sie zrozumieć
Sahaja Yogę mentalnie, naprawdę mają kłopot. Ponieważ kiedy to czytasz, brzmi tak wspaniale i myślisz: "O Boże, gdzie ja
jestem?" Więc proszę, jeśli dajesz komuś Realizację, odpręż się. Będzie rosnąć. Nie dawaj im zaraz potem "Adwentu" do
czytania. Robimy tak! Dlaczego uważamy, że mamy wywierać na kimś wrażenie, że Sahaja Yoga jest wspaniałą rzeczą i ten ktoś
musi to naprawdę zobaczyć, a wtedy przyjdzie do Sahaja Yogi i to ustabilizuje tego człowieka, ponieważ on zobaczy i będzie pod
wrażeniem. Jeśli ktoś będzie pod wrażeniem tych rzeczy, nie będzie z niego żadnego pożytku dla Sahaja Yogi, uwierzcie Mi.
Jeśli oni będą pod wrażeniem czegoś zewnętrznego i powierzchownego, jak daleko zajdą? Oni muszą osiągnąć to w sobie,
swojego własnego Ducha. Oni muszą być pod wrażeniem samych siebie, swojej dojrzałości.

1982-1219, Shri Mahakali Puja
View online.
Shri Mahakali Puja, 19.12.1982 Lonavala, Maharashtra, Indie
Witam wszystkich was, Sahaja yoginów, w tym wspaniałym kraju yogi. Dzisiaj jest dzień, w którym po pierwsze mamy ustanowić
w sobie pragnienie, pragnienie poszukiwaczy i musimy osiągnąć pełny wzrost wewnętrzny i dojrzałość. Dzisiejsza puja jest dla
całego Wszechświata.
Cały Wszechświat powinien być oświecony waszymi pragnieniami. Wasze pragnienie powinno być tak ogromne, że emitowałoby
czyste wibracje Shakti Mahakali, która jest czystym pragnieniem osiągnięcia Ducha. To jest prawdziwe pragnienie. Wszystkie
inne pragnienia są jak miraż.
Wy jesteście ludźmi wybranymi przez Boga. Po pierwsze głównie po to, byście mogli wyrazić swoje pragnienie, a później
osiągnąć je. Poprzez ogromne pragnienie czystości, musicie oczyścić cały świat. Nie tylko poszukiwaczy, lecz nawet tych, którzy
poszukiwaczami nie są. Musicie stworzyć aurę pragnienia dookoła tego Wszechświata, aby osiągnąć Ostateczność, Ducha. Bez
pragnienia ten wszechświat nie byłby stworzony. To pragnienie Boga, które jest Duchem Świętym, tą Wszechprzenikającą Mocą,
jest energią Kundalini wewnątrz was. Jedynym pragnieniem Kundalini jest, aby być Duchem i jeśli pragniecie czegokolwiek
innego, to Kundalini nie podnosi się. Tylko wtedy, kiedy Ona wie, że to pragnienie zostanie zaspokojone przez kogoś, kto spotyka
poszukiwacza, ona się budzi. Jeżeli nie macie pragnienia to nikt was nie może zmusić. Sahaja yogin, nigdy nie powinien
próbować wymuszać tego pragnienia na innych. Pierwszą próbą, z jaką się mierzymy zaraz po otrzymaniu Realizacji, to jest to,
że właśnie zaczynacie myśleć o swojej rodzinie. Zaczynacie myśleć: “Moja mama tego nie otrzymała, mój tata tego nie ma, moja
żona tego nie ma, moje dzieci tego nie mają”.
Ale musicie wiedzieć, że te relacje są tylko ziemskie. W Sanskrycie to jest loukik. Oni nie są aloukik, one nie są poza tymi
ziemskimi relacjami. To są ziemskie relacje, i przywiązania te są ziemskie. I jeżeli pogrywacie sobie tak, to oczywiście, jak
wiecie, to Shakti Mahamaya też wam pozwala tak grać. Wy w to wchodzicie, dokąd tylko chcecie. Ludzie przychodzą do Mnie ze
wszystkimi krewnymi, rodzicami, tym i tamtym, ale ostatecznie oni odkrywają, że to, co zrobili było bardzo złe. Bo stracili tyle
cennych momentów, tak wiele godzin, tak wiele lat, tracąc swoją energię na ludzi, którzy nigdy nie zasługiwali na żadną uwagę
Matki. Im szybciej to sobie uświadomicie tym lepiej, że to pragnienie może być w was, ale może go nie być w którymś z waszych
tzw. ziemskich krewnych. Nie robi to różnicy. Gdy ktoś powiedział Chrystusowi, że jego bracia i siostry czekają na zewnątrz, On
zapytał: “Kim są Moi bracia i kim są Moje siostry".
Musicie zrozumieć, że wszystkie takie osoby, które angażują się w problemy rodzinne cały czas i zaprzątają Moją uwagę,
musicie wiedzieć, że Ja tylko się tym bawię. To dla was nie ma żadnej wartości. Dla waszego wzrostu najważniejsze jest to,
abyście wy nie mieli pragnienia kreowania pragnienia u swoich krewnych i znajomych. To jest pierwsza reguła ustanowienia
Mocy Mahakali wewnątrz was. Szczególnie w Indiach, gdzie ludzie są za bardzo przywiązani do swoich rodzin, stanowi to duży
problem. Jeżeli dacie Realizację jednej osobie to będziecie zdumieni, widząc wszystkie relacje, które oni mają z wielką gromadą
buców. Jeżeli dacie Realizację jednej osobie to jesteście na progu kłopotów. Te wszystkie buce wchodzą sobie, powoli, torturują
Moje życie, marnują Moją energię i są absolutnie wstrętni.
To powinno się wam przydarzyć, żebyście zrozumieli, że to nie jest pomyślne. Jeżeli chcecie tracić swój czas, to Ja pozwolę
wam tracić wasz czas. Ale jeżeli chcecie szybko wzrastać, to przede wszystkim musicie zapamiętać, że te relacje są tylko i
wyłącznie ziemskimi relacjami, i to nie jest żadne wasze czyste pragnienie. Więc spróbujcie oddzielać wasze czyste pragnienia
od ziemskich pragnień. To wcale nie oznacza sugestii, żeby porzucić swoją rodzinę, wy porzucić swoją matkę lub swoją siostrę nic takiego. Ale zdystansować się od nich i patrzcie tak, jakbyście patrzyli na kogokolwiek innego i zobaczcie sami dla siebie, czy
oni rzeczywiście mają pragnienie czy nie. Jeśli oni mają [pragnienie], to dobrze. To nie oznacza, że oni powinni być
dyskwalifikowani, bo są waszymi krewnymi.

To działa w obie strony. Oni nie mogą być zakwalifikowani, bo są waszymi krewnymi, ani nie mogą być dyskwalifikowani, bo są
waszymi krewnymi.
Tak więc w Sahaja Yodze, aby uczynić wasze pragnienie, czystym pragnieniem, musicie pozbyć się tak wielu rzeczy. Ale ludzie,
którzy są przywiązani do swojej rodziny i są ograniczeni swoją rodziną, muszą pojąć, żeby nie wymuszać Sahaja Yogi na nikim
ze swoich krewnych, przynajmniej nie narzucajcie ich Mnie.
Teraz to pragnienie wewnątrz nas, które jest Mocą Mahakali i które manifestuje się, przychodzi do nas na wiele sposobów. Jak
wam mówiłam, przede wszystkim, to przychodzi do nas po Realizacji, ponieważ wszyscy jesteście Sahaja yoginami, żeby coś
zrobić z naszymi krewnymi. Potem drugie pragnienie, które do nas przychodzi jest takie, że może byśmy tak próbowali wyleczyć
tych ludzi, którzy są naszymi krewnymi. To jest drugie pragnienie, któremu powinniście stawić czoła i dostrzec, jak wielu z was
się to przytrafiło.
Zatem począwszy od trądu, do jakiejś drobnej rzeczy jak grypa czy kichanie, cokolwiek im dolega, myślicie, że powinniście ich do
Mnie przyprowadzić i wszystkie te zmartwienia waszych rodzin, powinny być dostarczone Matce. Proste rzeczy jak ciąża, czy
kichanie, bardzo proste rzeczy, które są tak naturalne, absorbują waszą uwagę. Jeśli macie je w swojej uwadze, to mówię: “W
porządku, no dalej, spróbujcie je sami rozwiązać, jeśli to możliwe”. Ale jeśli nie macie ich w swojej uwadze, to są one w Mojej
uwadze. Pozostawcie je w Mojej uwadze, a ja sobie z nimi poradzę.
Ale potem to jest błędne koło. To jest bardzo subtelna projekcja umysłu, że pomyślicie: “W porządku, że Matka, my nie będziemy
mieć tego w uwadze, ale lepiej się tym zajmij”. To nie o to chodzi. Wy powinniście mieć tylko jedno intensywne pragnienie
wewnątrz siebie: “Czy stałem się Duchem? Czy osiągnąłem to co najwyższe? Czy wzniosłem się ponad ziemskie pragnienia?”
Oczyśćcie to. Jak tylko zaczniecie oczyszczać wszystko co spada, Ja się o to zatroszczę. To jest tylko zapewnienie, ale nie
gwarancja. Jeżeli to zasługuje na Moją uwagę, to z pewnością zatroszczę się o was.
Wy musicie cenić swoją uwagę, tak jak Ja cenię Moją uwagę. Myślę, że wy powinniście bardziej cenić swoją uwagę, niż Ja,
ponieważ Ja mogę sobie poradzić z bardzo wieloma rzeczami wewnątrz Mnie, bo one wszystkie są w Mojej uwadze. Ale wy
starajcie się oczyścić wasze pragnienia z tych ziemskich problemów, z którymi macie do czynienia. Ale wy to rozciągacie
jeszcze bardziej i zaczynacie myśleć: “Matko, co z problemami naszego kraju?” W porządku, dajcie Mi mapę waszego kraju i tyle.
To więcej niż wystarczające. Następnie oczyśćcie siebie. Porzućcie pragnienia, które macie. A kiedy się oczyścicie, ten obszar
pokryje wasza uwaga, to jest bardzo interesujące. Kiedy wzniesiecie się ponad to, tylko wtedy możecie rzucić światło, ale kiedy
jesteście wewnątrz tego, jesteście zakryci przez to. Wasze światło jest ukryte, nie ma emisji światła. Wy wszyscy wznieście się
ponad to pragnienie.
Za każdym razem, gdy przyjdzie pragnienie, wznoście się ponad to, a wasze światło będzie emitowane na szerszy problem,
któremu stawiacie czoła, o którym myślicie, że ma być rozwiązany przeze Mnie. To są wszystko Moje bóle głowy, które bierzecie
na siebie.
Wy musicie zrobić tylko jedno, stać się Duchem i to wszystko. To prosta rzecz. Cała reszta to jest Mój ból głowy. Jeśli chodzi o
problemy, pragnienie, które powinniście wziąć na kolektyw, powinno być zupełnie inne. Aby udowodnić swoją czystość, posiadać
aromat czystości, wasza uwaga powinna być po przeciwnej stronie. Teraz nie stoicie przede Mną, lecz siedzicie ze Mną
stawiając czoło całemu światu. Zobaczcie, że cała postawa ulegnie zmianie. Wasza postawa powinna być taka: “Co mogę dać?
Jak mogę dać? Jakie popełniam błędy w dawaniu? Muszę być bardziej czujny. Gdzie jest moja uwaga? Muszę być bardziej
czujny w stosunku do siebie, co ja robię? Jaka jest moja odpowiedzialność?” Wy musicie pragnąć, żeby być czystym. Wy
powinniście być czystym pragnieniem. To znaczy, że powinniście być Duchem. “Jaka jest wasza odpowiedzialność w stosunku
do samych siebie?” Powinniście pragnąć, żeby wasza odpowiedzialność w stosunku do siebie zamanifestowała się, była
całkowita.
Następnie, wasza odpowiedzialność wobec Sahaja Yogi. Jaka jest wasza odpowiedzialność wobec Sahaja Yogi. która jest pracą

Boga, która się rozpoczęła i wy jesteście Moimi rękami. Musicie wykonywać pracę Boga i musicie walczyć przeciw elementom
anty-boskim, elementom satanicznym! Wy nie jesteście już więcej odpowiedzialni za wasze rodziny, za tych, którzy są na pół
upieczonymi Sahaja yoginami, jak ich nazywam, czyli są całkowicie bezużyteczni, do niczego. Oni wszyscy będą wyrzuceni, ich
rodziny będą cierpieć. Wiem, że tak się stanie. Ponieważ teraz te wszystkie siły gromadzą się w taki sposób, że zacznie się
selekcja. Wasza odpowiedzialność w stosunku do siebie jest taka, abyście byli Duchem, wasza odpowiedzialność wobec Sahaja
Yogi, wasza odpowiedzialność, aby Mnie rozumieć, musi być coraz lepsza. To jest wasza odpowiedzialność, aby rozumieć cały
ten mechanizm wewnątrz was, wasza odpowiedzialność, aby rozumieć, jak ten mechanizm wypracowuje wszystko.
Odpowiedzialnością jest, jak stać się guru samego siebie. Waszą odpowiedzialnością jest bycie pełną dostojeństwa i
wychwalaną osobowością. Odpowiedzialność bycia osobą szanowaną a nie jakąś tanią osobowością. Każdy z was wart jest
całego wszechświata. Jeżeli chcecie się wznieść na tą wysokość, wszechświaty wszechświatów mogą być rzucone do waszych
stóp. Jeżeli chcecie się wznieść na tą wysokość, do tego rozmiaru, że to będzie w was prosperować. Ale ci ludzie, którzy ciągle
chcą żyć na tym niskim poziomie, nie mogą rosnąć.
Jak na przykład, Sahaja yogini z Zachodu mają pewne problemy popełniania grzechu przeciwko Matce, a Sahaja yogini ze
Wschodu mają problem popełniania grzechu przeciwko Ojcu. To dla was w ogóle nie jest trudne, żeby nie robić tego. Uwaga
musi być utrzymywana w czystości. W Sahaja Yodze znacie wszystkie metody, jak utrzymać swoją uwagę w czystości. Jeżeli
uwaga nie jest czysta, to to pragnienie będzie zawsze atakowane, przez takie wszystkie błahe, nonsensowne rzeczy, które nie
mają żadnego znaczenia w waszym wzroście. Osoba, która jest dobrym Sahaja yoginem, nie przejmuje się ubraniem, tym co inni
mu powiedzieli, czy jak inni o nim mówią, jak inni zachowują się wobec niego, uwaga nie jest na tym, żeby krytykować, że ta
osoba jest taka, a ta taka. Ani nie ma agresji na kogokolwiek innego, ponieważ nikt nie jest innym. Problem jest tylko wtedy, że
kiedy Ja to mówię, nikt nie myśli, że mówię o tobie, o każdym z was. Ci, którzy są agresywni, przyjmują inną rolę a ci, którzy nie
są agresywni myślą w inny sposób. Podobnie, gdy mówię coś dla osoby, która jest agresywna, nieagresywni natychmiast myślą
o osobie, która jest agresywna, a nie o sobie. Wy natychmiast zaczynacie przekierowywać swój umysł na inną osobę, znajdując
defekty u innych ludzi.
Więc to pragnienie staje się stopniowo coraz słabsze, słabsze i słabsze, z powodu obciążeń, które są na nie nakładane. Bardzo
ważna jest czujność. całkowita czujność - satarkata. Powinniśmy utrzymać naszą uwagę w czystości, dla podtrzymania
naszego czystego pragnienia. Pragnienie pochodzi z waszego serca i wy jesteście tak zbudowani, że wasza brahmarandra jest
również sercem. Jeżeli nie macie czystego serca, nie utrzymacie jej w czystości. Są ludzie, którzy myślą, że jeśli dużo mówią o
Sahaja Yodze i o tym wszystkim, to są w porządku. Oni oszukują samych siebie. Jeżeli serce nie jest otwarte, to brahmarandra
jest zamknięta. Zatem starajcie się otworzyć wasze serca przez tworzenie. Tworzenie tego.
Mam dzisiaj nadzieję, że gdy zrobicie tę puję i uczcicie Mahakali, i ten specjalny yAgnya, definitywnie ustabilizujemy tę aurę, i
oświecimy ten wszechświat. A wasz pogląd powinien być: “Jak wiele mogę zrobić w tej sprawie. Czy cięgle myślę o innych
ludziach, czy ciągle myślę o błahych, małych problemach, czy myślę o swoim Duchu?” Zatem lewa strona zaczyna się i kończy
ze Shri Ganeshą. Shri Ganesha ma tylko jedną podstawową jakość. Jest całkowicie oddany swojej Matce. On nie zna żadnego
innego Boga, On nawet nie zna swojego Ojca. Zna tylko swoją Matkę i jest Jej całkowicie oddany. Ale to czyste pragnienie musi
mieć swoją akcję, o której powiem wam później, jak będziemy mieli coraz większą ilość puj. Ale dzisiaj ustabilizujmy się w tym
czystym pragnieniu bycia Duchem. Teraz jak zwykle, taki zachodni umysł powie: “Ale jak?” Bo oni zawsze pytają: “Jak to zrobić?”
Powinnam wam powiedzieć? To jest bardzo proste. Adi Shankaracharia napisał "Viveka Chudamani” i tak wiele innych
książek-traktatów, a potem wszyscy ci wielcy intelektualiści dostali je po jego śmierci. I oni powiedzieli: “Jak to i jak tamto i
jak…?” On powiedział: “Zapomnijcie o tych ludziach”. Potem napisał “Saundarya Lahari”, co jest tylko opisem jego Matki i jego
oddania dla Niej. A każdy dwuwiersz, który napisał jest mantrą.
To nie jest oddanie waszego umysłu, przez wasz umysł, ale oddanie waszego serca. To jest całkowite oddanie waszego serca.
Sahaja yogini z Zachodu bardzo dobrze wiedzą, jakie tam były ataki i ataki negatywności na nich, szczególnie, gdy tacy potworni
ludzie jak Freud przyszli zniszczyć ich podstawę, ich korzenie. I jak ci ludzie z Zachodu ślepo to zaakceptowali, i on wprowadził
ich na drogę do piekła. To wszystko musi być wyeksponowane. To wszystko jest nonsensem, jest złe i całkowicie przeciwko
Bogu, to jest działalność anty-boska. Następnie uświadomimy sobie, że będziecie walczyć całkowicie, przez mówienie: “To jest
destrukcja naszej podstawy, naszych korzeni, jeśli nasza Matka jest źródłem wszystkiego, co wzniosłe, szlachetne, wszystkiego,

co jest odżywcze, wszystkiego, co nas podnosi, wyzwala. Ty [Freudzie] odciąłeś nas od naszych korzeni. Kiedy on zajmował się,
tak myślę, stworzeniami przypominającymi zwierzęta i on chce wszystkich was zepchnąć do tak niskiego poziomu istot
ludzkich, który istnieje tylko jako patologia. Ja nie wiem.
Zatem bardzo ważne jest, abyście zrozumieli wszystkie ataki, które spadły na was i bądźcie czujni, nie identyfikujcie się z
żadnym z nich.
Ostatnie, co chciałabym powiedzieć, że przybyliście do tego kraju, żeby poznać korzenie, a nie kiełek. Zmieńcie waszą postawę
zachodniego stylu. Telefony tu są złe. Nie możecie nigdzie się dodzwonić. Poczta jest straszna. A koleje są najgorsze. Nie
powinnam tego mówić, bo jesteśmy obok kolei. Ale ludzie są doskonali. Oni wiedzą, co to jest dharma. Oni jakoś nie są
atakowani, ponieważ są Kundalini. Shri Ganesha tu siedzi, więc jak ktoś ośmieliłby atakować? Ta wspaniała Maharashtra ma 8
Ganeshów, którzy ją chronią. Nie wiem, czy ci mieszkańcy Maharashtry o tym wiedzą. I tak wielu maruti, więc kto może
zaatakować tę krainę? Nie ma tu ataków negatywności, jedynie oni sami w sobie bywają raczej zorientowani na pieniądze. To
jedyna plaga jaką mają, jeżeli potrafiliby pozbyć się tego, to są wielkimi ludźmi.
Więc przybyliśmy do tego kraju, nie żeby cieszyć się komfortem Zachodu, ale nacieszyć się komfortem Ducha. Więc musicie
zmienić swoją postawę wobec Indii. W żadnym wypadku nie mam na myśli Air India. To zły pomysł, żebyście przylatywali Air
Indią, bo jesteście Sahaja yoginami. W żadnym wypadku. Air India nie ma nic wspólnego z Sahaja Yogą. Wszystkie nasze linie
kolejowe i wszystko u nas, nie ma nic wspólnego z Sahaja Yogą, jak dotąd. Bądźcie patriotyczni i używajcie rodzimych linii
lotniczych, na litość boską. Ale kiedy tu przybyliście, to widzicie, że ci ludzie są zbyt niewinni i oni nie potrafią zrozumieć Freuda.
O tym nie można im mówić, bo to jest całkowicie poza nimi. Oni są wyższym typem ludźmi pod tym względem, ponieważ oni nie
są atakowani. Podczas gdy wy też jesteście wyższym rodzajem ludzi, chociaż jesteście atakowani i musicie z tego wyjść. Wy
tylko odwróćcie swoją głowę i już będziecie poza tym. To jest coś wspaniałego. Możecie mieć również pewność, że w Indiach
jest wiele osób, które myślą podobnie jak wy, w tym wielkim kraju, gdzie jest tak wielka populacja, aby was wspierać. Nie
powinniście czuć się zagubieni.
Zatem dzisiaj musimy zacząć tę puję w dzień Mahakali. I to jest Dzień Gauri, można powiedzieć, i Dzień Ganesh-Gauri, jest
dzisiaj, chociaż według harmonogramu, może nie być czasu. Ale według Mnie, ustabilizujmy na subtelniejszym poziomie to
pragnienie, aby być czystym, i być oczyszczonym ze wszystkich barier i nieczystych rzeczy, które są w nas, żeby powstało
pragnienie bycia wielkim Sahaja yoginem, pragnienie bycia odpowiedzialnym Sahaja yoginem i pragnienie, aby być oddanym
waszej Matce. To nie jest trudne. To jest najłatwiejsze, szczególnie to ostatnie, bo co wy oddajecie, Ja nie chcę od was niczego,
poza tym, żebyście zaakceptowali Moją Miłość. Oddanie oznacza tylko, że otwieracie wasze serca na tą Moją Miłość.
Pozbądźcie się tego ego. To wszystko i to samo zacznie działać. Jestem pewna, że to zadziała. Ja sama staram się popchnąć
Siebie w wasze serca i z całą pewnością tam osiądę.
Shri Mahakali ma taką specjalną właściwość, aby płakać, bo ona jest lewostronna. Jeżeli ona jest bezsilna i nie może działać,
Ona płacze. To jest jedyna manifestacja Mahakali, że Ona pragnie, i jeśli ona nie otrzymuje Jej pragnienia ustanowionego, wtedy
Ona po prostu płacze, to jedyna rzecz, którą może zrobić w swojej bezsilności, czyż nie? A czasami, kiedy jest pełna miłości, jak
Ja, kiedy widziałam was wszystkich dzisiaj, jak tu przyjechaliście i wszystkich tych ludzi siedzących tutaj. Jeżeli ona nie może
wyrazić Siebie w pełni, całym sercem, Ona też czuje tę radość, wypływającą w postaci łez. Niech was Bóg błogosławi na
dzisiejszej pujy. Mam nadzieję, że odbierzecie ją w taki sposób, aby ta subtelność subtelności, obudziła się w was, ta wrażliwość
wszelka i ta miłość, która zakończy się radością. Miłość, która rozkwitnie zapachem radości i zamanifestuje się na dzisiejszej
pujy.
Niech was Bóg błogosławi.

1983-0104, Shri Ganesha Puja: Po co tu jesteśmy (przed poprawkami)
View online.
Puja in Sholapur (India), 4 January 1983. Przykro mi. Nie udało mi się z wami porozmawiać… porozmawiać z wami bezpośrednio
o rzeczach i chociaż wiecie, że bardzo dobrze się wami opiekuję i nie miałam dużo czasu, ale wiecie, że muszę pracować bardzo
ciężko, a kiedy macie tylko jeden program, ja mam trzy lub cztery programy i bardzo ciężko pracuję aby się powiodły.
Powiedziałam wam, że Maharashtra będzie bardzo szybkim ruchem i musimy poruszać się bardzo szybko. Musicie zrozumieć,
po co przybyliście na program do Maharasztry? Dlaczego tu przyjechaliście? Ludzie muszą to zrozumieć. Odkryłam, że nie ma
zrozumienia tego prostego faktu… z niektórymi ludźmi… Niektórzy są szemrającymi duszami pomiędzy wami i nie rozumieją,
dlaczego tu są. Są tutaj, aby nauczyć się pewnych rzeczy o Sahaja Yodze. Zwłaszcza jeśli nie macie aszramu to zawsze jest
problem, aby nauczyć się żyć z innymi w taki sposób, że powinniśmy poruszać się po spartańsku, po spartańsku, jak żyć po
spartańsku i jak być mądrymi. Zobaczcie tych ludzi tutaj, Maharasztrian. Wystarczy na nich spojrzeć, trzeba się od nich uczyć.
Jak szybko - nie muszę im nic mówić. Widzicie, że są tak zdyscyplinowani wewnątrz siebie… Nie muszę im nic mówić. Oni się
organizują, pracują tak ciężko, to niewyobrażalne. Nie wykonujecie żadnej pracy, jeśli na to spojrzycie, jaką pracę wykonujecie?
Po prostu zabieracie bagaże, wkładacie je do autobusów, schodzicie, znowu śpicie. Jaką pracę wykonujecie w porównaniu z
nimi? Ale nie ma w tym sprytu. Co odkryłam, oni myślą, że wszyscy jesteście letargiczni, a niektórzy z was są uzależnieni od
narkotyków, czy czegoś innego. A narzekania są tak zabawne, że jakbyście myśleli, że jest pakiet turystyczny, autobus jeździ, a
organizacja nie jest dobra, i niektórzy dominują, i to i tamto. Myślę, że to absolutnie absurdalne. Niektórzy ludzie odbierają
Sahaja Yogę jako coś letargicznego tak jak w biznesie narkotykowym, że popadacie w letargię, nikt nie musi wam mówić:
"Wsiadaj do autobusu". Ale dlaczego sami nie wsiądziecie? Każdy musi się zorganizować, musi się czegoś nauczyć, inaczej to
marnotrawstwo. Myślę, że to marnotrawstwo. Nie przyjechaliście tu w celach turystycznych. Jedna sprawa. Musicie zrozumieć,
ten punkt musi być zrozumiany przez was wszystkich: to nie dział turystyki pracuje nad tym dla was. Otrzymujecie trochę
komfortu i od razu, wpadacie w te bzdury a musicie wiedzieć, że zbyt dużo materializmu doprowadziło was do tego etapu, w
którym macie za dużo Ego. To wielki ból głowy - zarówno dla Sahaja Yogi, jak i dla was. Wiecie to. Za dużo materializmu. I ta
materia zawsze próbuje przezwyciężyć Ducha, a wasz Duch jest zawsze przez Ducha obezwładniony. I wpadacie w letargiczny
nastrój, a wtedy ktoś próbuje wam powiedzieć: "Przyśpiesz się lub zrób to", to myślicie: "Dominujesz." i "To jest - to bzdura", nie
mogę tego zrozumieć. Dlaczego nie widzą, że chcą więcej organizować? Kto chce to zrobić? Ci, którzy narzekali niech podniosą
ręce. Przejmijcie to. Dobry pomysł. On mówi: "Nie chcę już organizować". W porządku. Kto chce to zrobić? Zobaczmy, kto
narzekał że on przekracza maryady. Teraz pozwólmy im przejąć kontrolę. Nie powinniście się tak zachowywać. Musicie mieć
własną dyscyplinę, musicie nauczyć się dyscyplinowania. Ludzie przyjęli wiele rzeczy za pewnik. Widzicie i to właśnie stało się z
Nickiem, kiedy próbował to zrobić. Bardzo wygodnie zamieszkali w domu Lindy. I tam też widziałam, jak ludzie robią te same
rzeczy. Bo kiedy ty - oni tam mieszkają, nie ma potrzeby dyscyplinowania, nie ma komu mówić. To nie jest letargia. Sahaja Yoga
to spartańska rzecz, mądra rzecz. Spójrzcie na tych ludzi, jacy są mądrzy. Wcześnie rano wstają o 5.30 i wykonują pracę.
Zobaczcie sposób, w jaki się organizują, nie możecie sobie wyobrazić, jak wiele organizują. W odległych miejscach, tutaj również
zorganizowanie wszystkiego jest sytuacją niemożliwą. Teraz, co robimy? Po prostu próbując myśleć, że : "Mamy podpisaną
umowę jesteśmy tutaj i że wszystko powinno być dla nas turystów zrobione". Warren przeszedł na emeryturę, zatem, kto chce
wykonywać tę pracę, zobaczmy? Tych, którzy narzekali, czy powininam umieścić? Co się dzieje, po prostu nie rozumiem. Jedna
osoba zaczyna żartować, a wszyscy zaczynają od tego - to absolutnie złe, tu nie ma turystyki. Lepiej wróćcie, zwrócę wszystkie
wasze pieniądze, które Mi zapłaciliście i wrócicie. Tutaj przybyliście, aby dowiedzieć się o Sahaja Yodze, jak stać się mądrym, jak
być Spartaninem, jak być światłem. Ile wasza Matka pracuje w tym wieku? Mam sześćdziesiąt lat. Ile pracuję - spójrzcie na to.
Musicie być - Ja jestem waszym ideałem czy też królowa Elżbieta? Kto jest waszym ideałem? Po prostu nie rozumiem. Dlaczego
tu jesteście? Jedna osoba zaczyna żartować, inna przejmuje kontrolę i wszyscy zaczynają mówić w ten sposób. To absolutnie
niemożliwa sytuacja. Nie muszę im mówić, nawet raz. Nie mogę sobie wyobrazić? W nocy gotują dla was jedzenie, wiecie o tym?
W nocy - po programie zeszli na dół, przygotowali dla was całe to jedzenie i zabraliśmy to. Ci, którzy byli ze Mną, wiedzą o tym.
Gotowali jedzenie, wszyscy ci młodzi chłopcy i znowu rano o 5.30 wszystko organizują. Spójrzcie na to. Uczcie się od nich. Nie
ma w was jakości, musicie to zrozumieć. Nie macie nic prócz Ego i samoświadomości, że jesteście bardzo wspaniali. Nie, nie
jesteście. Muszę wam powiedzieć bardzo szczerze. Musicie całkowicie obniżyć Ego. Rozwój materialny całkowicie was tam
zrujnował. Widzicie tysiące ludzi podnoszących tutaj ręce. Zobaczcie ludzi tutaj. Czy zapomnimy o całej cywilizacji, która jest
skazana na zagładę na Zachodzie? Jesteście ludźmi, którzy są fundamentem. Czym jesteście, czy nie jesteście świętymi? Jak

żyje święty? Widzieliście Ramdasę Swamiego, Ja poszłam zobaczyć. Czy teraz zdajecie sobie sprawę, że udaliście się do
Mahalakshmi, która jest jedną z pitha [siedziba], jedną z pitha Kundalini całego Wszechświata. Rozumiecie to? Co wy tutaj
robicie, dbacie o swój stan komfortu czy też dbacie o swojego Ducha ? Poszliście - czy zrozumieliście, że świątynia była do
tego? Czy to zrozumieliście? A teraz chcę, żebyście zobaczyli inną świątynię, a potem kolejną świątynię, którą zaplanowałam.
Nie jest to takie proste, żaden turysta nie odwiedził tych świątyń. Właściwie nie ma tam Hindusów - w tych świątyniach nie mogą
przebywać obcokrajowcy. Ponieważ jesteście świętymi, pozwolili wam, ale zachowujcie się jak święci. O co chodzi z tym
nonsensem? Mówiąc o wygodzie, to bzdury. Jaki macie tam komfort? Najbardziej nieswojo czuję się w krajach zachodnich. Nie
ma tam komfortu dla Ducha. Tam najbardziej czuję się nieswojo. Wszyscy piją, wszyscy bezsensownie – tacy materialistyczni,
tacy materialistyczni. Okropne. Nie myślcie za dużo o sobie na litość boską. Nie chcę, żebyście mówili, że ktoś was dominuje,
przekraczając wasze maryady, że Sahaj oznacza letargię. Dlaczego nie macie swojego własnego Ducha i własnych
spostrzeżeń? Wszystko, co pominęliście, 2 pokoje, 4 pokoje, odblokowało to coś. Jest jedna dziewczyna, która się Mną opiekuje,
jaka jest mądra, po prostu zobaczcie, jaka jest mądra Nawet dziesięć angielskich dziewczyn nie może opiekować się Mną tak,
jak ona troszczy się o Mnie. Wszystko, co ona wie. Nie mówię, że tylko anglicy, ale wszyscy macie ten problem. Proszę,
pozbądźcie się tego. W przeciwnym razie możemy zapomnieć o Zachodzie. Musicie wykonywać ogromną pracę. Staram się
Wami opiekować tak, jak potrafię. Musicie o siebie dbać. Sposób, w jaki się poruszacie, po prostu nie rozumiem. Czy to jakiś
pakiet turystyczny, po który przyjechaliście? Ci, którzy przybyli po raz pierwszy, też są z nimi problemy. Ponieważ nigdy wcześniej
tego nie widzieli. Mam na myśli, że ci, którzy chcą wrócić, mogą wrócić jutro. Dam wam pieniądze, wracajcie. W Rahuri będzie
znacznie trudniej. To pierwszy raz, kiedy macie hotel - Aaaaa. To znaczy, nie rozumiem, jak musicie czuć się komfortowo.
Chcecie łazienkę? W porządku, przykujcie się do łazienki i chodźcie z nią przez całą wycieczkę. Wy wiecie, w jakich warunkach
mieszkam w Anglii, jaki mam dom i jakie mam łazienki Nigdy nie narzekałam, nawet o tym nie myślałam. Nigdy. Dla Mnie to
Duch. I nie myślcie o sobie za dużo. Proszę. Wszystko, za czym biegają, Puja biegną, za rzeczami biegną. Spójrzcie na nich.
Nigdy nie są dla Mnie problemem. Teraz, musicie iść jutro do Tuljapur. Ta Vitthala to bardzo duże miejsce w Vishuddhi, które
trzeba zobaczyć i pojechać do Tuljapur. Nie czują się komfortowo dlatego nigdy nie pojawiają się na Zachodzie. Nie czują się
tam dobrze. Kto zbudowałby świątynie na tych kamieniach? Zrobiliby? Czy myślicie, że zrozumieliby Hanumana? Zobaczcie te
standardy. Spójrzcie na niego, jak żył. Mieszkała tu nawet osoba taka jak Shivaji Był królem. Mam na myśli, że nigdy nie
poddawałam was żadnym testom ani nic takiego, ale ilość, nie to, że chcę, żebyście spali na zimnie czy coś, nie chciałam,
żebyście spali na zimnie, źle zrozumieliście. Ale o co chodzi? Dlaczego nie wstajecie codziennie o 5? Śpię - pracuję dużo więcej
niż wy. Dziś wiecie, jakie macie programy? Pudźa tutaj. Nie musicie biegać po czyichś czakrach, prawda? Nie musicie unosić gór
Kundalini, prawda? Tysiące kamieni - czy musicie to robić? Nie potrzebuję mówić o Sobie. Potem ten program mam do czynienia
z intelektualistami, potem jest konferencja prasowa, potem po konferencji prasowej jest wielkie spotkanie o 6. Tak zwane
komforty to nic innego jak zniewolenie waszego Ducha. Zniewolił waszego Ducha Duch jest zniewolony, uwierzcie Mi. Wyjdźcie
z tego. To bzdura. Jesteście święci, od wieków jesteście poszukiwaczami, teraz wyjdźcie z tego, absolutnie wyjdźcie z tego. Są
tacy spartańscy, tacy mądrzy. Ich Mooladhara to pierwsza klasa, tylko zobaczcie….Wczesnym rankiem, kąpiel o piątej i
skończone, są gotowi. O czym cały czas myślicie, że jesteście leniwi, za każdym razem, gdy ludzie was widzą - powiedzieli mi, że
niektórzy mogą zażywać narkotyki. Tak właśnie czuli, że niektórzy z was są w letargii. Co mam Wam powiedzieć, nie możecie
wsiąść do autobusu, a oni nie mogą tego zrozumieć. W 5 minut załatwią sprawy, w 5 minut. Czy możecie sobie wyobrazić, że po
programie przyjechali tutaj, gotowali jedzenie, a Ja tam byłam. Teraz nie myślcie za dużo, myślenie za dużo sprawia, że jesteście
po prostu leniwymi wałkoniami… to wszystko… to nie jest dobre. Myślenie jest innym stylem materializmu, jest subtelniejszym
materializmem. O czym tu myśleć? [Wchodzicie w buce] Pozbądźcie się tego. I jest tu jeden buc, który jest wybredny, znam ich
wszystkich, bardzo dobrze, zawsze boli mnie od nich głowa i nie wiem, po co przyszli i przedstawili się innej osobie i ten buc
mówi dalej, bez przerwy mówi. Ale wszyscy tacy odmieńcy wylecą z Sahaja Yogi, uwierzcie Mi. Wylecą. Chcecie Sahaja Yogi czy
nie, o to chodzi. Po co więc martwić się o wygodę? To najbardziej zaskakujące. Niektórzy z was, którzy przybyli po raz pierwszy z
tak daleka, jak ludzie z Frankfurtu, mają się doskonale, z Toronto mają się dobrze. Z Nowego Jorku wszystko w porządku, Steven
i jego żona są w porządku. Mam na myśli, że wszyscy mają ten sam profil. Dlaczego inni ludzie? Teraz proszę, spróbujcie
sprawić Mi trochę radości. Nie chcę słyszeć: "Teraz on chce zrezygnować". Wszyscy zaczynają mówić: "On jest bardzo
dominujący". Ale dlaczego? Kim jesteście? Nie zasługujecie na coś lepszego, nieprawdaż? Musicie być mądrzy. Czy jesteście
bystrzy? Wasze Mooladhary są jak kamienie które zwisają, cały czas myśląc, myśląc – co? Wyczyśćcie swoje Mooladhary.
Musicie mieć Mnie jako swój ideał w Sahaja Yodze. Spójrzcie na Mnie. Czy możecie sobie wyobrazić? Mam tak dużo
[niesłyszalne]. Pracuję bardzo ciężko, wiecie o tym. Nie jestem - jestem maratończykiem, a wy sobie pojedziecie. Pojedziecie do
Anglii, wyjedziecie do Europy, wyjedziecie. A co ze mną? Nadal pracuję, pracuję, pracuję, pracuję… Jedynym powodem jest to, że

mam bardzo dobrą Mooladharę bardzo dobrą Agnyę i doskonałą Sahasrarę. Ja nie myślę. Mówicie za dużo, lepiej nie mówcie.
Myślę, że lepiej przestańcie ze sobą rozmawiać. To najlepszy sposób, w jaki to się wypracuje. Wszystkie te bezsensowne rzeczy,
o których mówicie, nie macie nic wielkiego do powiedzenia, wzniosłe rzeczy, o Bogu, o Duchu. Musicie mieć w sobie spokój.
Jeśli macie spokój, będziecie się radować. Całe miejsce jest takie spokojne. Dlaczego nie widzicie spokoju tego miejsca, którego
brakuje w tym okropnie wygodnym miejscu? Wszyscy. Nie ma pokoju. Poczujcie spokój, jesteście świętymi. Poczujcie spokój
tego miejsca; w ich sercach zobaczcie - poczujcie ich spokój. Bogactwa was zrujnowały. To przekleństwo. To przekleństwo.
Więc poczujcie spokój tego miejsca. Wewnątrz nie ma pokoju. Poczuj wewnętrzny spokój. Jaką stronę ze wszystkich tych stron
widzicie, gdziekolwiek jesteście? "Och, bardzo ładne, to jest bardzo miłe" Co jest w tym miłego? Spokój tego, subtelniejsza
strona, musicie być subtelniejszymi osobami, aby poczuć subtelną stronę. Poczujcie subtelną stronę, w tle jest muzyka, w tle
jest aromat. Jeśli jestem waszym ideałem, to czuję się bardzo komfortowo, szczerze mówiąc. Nie wiem, kiedy wyjdę z tego, ja to
nazywam vanwas, to przebywanie w lesie, dżungli. Czuję, że to dżungla ludzi, którzy są anarchistami, arbitralnymi, takimi
zorientowanymi na Ego, okropnymi ludźmi, którzy nie wiedzą, jak ze sobą rozmawiać. Okropne. Jestem za vanwas, mam
nadzieję, że to skończy się po 12 latach To dla mnie prawdziwa vanwas. Ale teraz dajcie mi ludzie trochę nadziei. Skończcie z
mówieniem w ten sposób. Uciszcie się w tej kwestii. Absolutnie. Nikt nie będzie mówił w ten sposób, to jest anty-Boskie.
Dlaczego tu jesteśmy? Stańcie się indywidualistami w tym sensie, że siadacie do medytacji, nie rozmawiajcie. Usiądźcie do
medytacji. Próbujecie znaleźć błędy organizacyjne. Po prostu nie mogę zrozumieć, o co chodzi? Pociągnijcie się za to za uszy,
proszę was wszystkich. Koniec z tym nonsensem. A następnym razem, tacy ludzie nie powinni przychodzić, proszę tych, którzy
narzekają, żeby nie przychodzili. Spójrzcie na Genuine, jest taka leciwa, nigdy nic nie narzeka. Ilekroć ją o to pytam, mówi:
"Matko, jestem szczęśliwa". Widzicie, nie będziecie się niczym cieszyć, ponieważ nie jesteście subtelni. Nawet przychodząc do
najsubtelniejszych miejsc, nic nie sprawia wam przyjemności. Dokąd zmierza wasza uwaga? Do wewnętrz? Uwierzcie Mi, to
najspokojniejsze miejsca, w których byliście. Ale wasz mózg nigdy nie pozwoli, ten mózg, to okropne Ego nigdy nie pozwoli wam
się radować. Więc pozbądźcie się tego. W porządku? Proszę, chcę, abyście się radowali. Przyprowadziłam was tutaj, abyście się
cieszyli. Nie krytykujcie. I każdego aspektu komfortu, po prostu się go pozbądźcie. Macie łóżeczko? Śpijcie na ziemi. To jest
najlepsze. Powiedz swojemu ciału: "Jestem tutaj. Jestem poszukiwaczem." Musicie znać swoją prawdziwą naturę, że jesteście
poszukiwaczami, nie jesteście tacy jak inni ludzie, ale to wciąż tkwi w waszych głowach, wciąż myślicie w ten sposób. Musicie
wiedzieć, że nigdy nie powinniście kwestionować nikogo, kto organizuje. To Mnie boli. Nigdy. On wykonuje jakąś pracę, ty nie
wykonujesz żadnej pracy. Musicie to zrobić. Jaką pracę wykonujesz? Bardzo wygodnie jest krytykować inną osobę. Jaką pracę
wykonujesz? Czy jesteś za cokolwiek odpowiedzialny? Nawet za swoje ubrania? To on ciężko pracuje, bardzo komfortowo jest
krytykować taką osobę. To tak, jak każdy Dick, Tom i Harry przychodzi i krytykuje Mnie, że: "Dlaczego nie robisz tego i dlaczego
nie robisz tamtego?" To dokładnie taka sama sytuacja. Nie wykonujesz żadnej pracy, ślicznie krytykujesz innych. Dlaczego, po
co? Myślisz, że zapłaciłeś za siebie, zapłaciłeś bardzo mało, niewiele, wiem o tym. Ile musiałam zapłacić za waszą podróż i ile
przynieśliście bagażu. W tych miejscach to duży problem. Nawet jeśli zapłacicie, nie dostaniecie tego. Ale wcale nie
sprowadziłam was tutaj, żeby było wam wygodnie. Musicie wiedzieć, że wam mówiłam, że to bardzo spartańskie. Mówiłam
niektórym wam, nie zabierajcie więcej niż 80 osób. To beznadzienjna sytuacja. Nie można dostać autobusów, te są od
przewozów regionalnych, które dostaliśmy z wielkim trudem. Widzicie, dali nam 2 autobusy. Mają własnych pasażerów, muszą
dużo poświęcić. To nie są te miejsca, w których my – pamiętacie, tym razem nie chciałam podróżować. Mówiłam, że tym razem
nie chcę podróżować z wami wszystkimi. Chcę jechać sama. Mówiłam wam, że musimy wydać trochę pieniędzy, czasem więcej,
czasem mniej, czasem musimy wydać całkiem dużo, dużo więcej niż się spodziewamy, czasem to szczęście, że mamy mniej
pieniędzy. Wszelkie pozostałe pieniądze zostaną przeznaczone na Sahaja Yogę. Ja nie chcę waszych pieniędzy, wiecie, że już
przekroczyłam swój budżet. Moje konto w banku jest wyczerpane. Wiecie to wszystko. Więc dlaczego tak mówicie? Nie myślicie,
ile wydaje Matka. Nigdy o tym nie myślicie. Znacie Portugalię - co się tam stało. Wiecie, ile pieniędzy wydałam w Anglii. Więc nie
myślicie w ten sposób, nieprawdaż, kiedykolwiek? Czy zwrócicie Mi te pieniądze, ktokolwiek z was? Ale po co głupio mówić w
ten sposób, jakby robiło się jakiś dział turystyki zapłaciliście pieniądze, zapłaciliście za to, więc szukacie błędów u
organizatorów. Absolutnie porzućcie wszystkie te złe nawyki. Nawet jeśli ktoś was pobije, nie narzekajcie, trzymajcie się tego.
Ego potrzebuje bicia, miłego bicia, mówię wam. Czasami dobre bicie rozwiąże wszystkie problemy. W przeciwnym razie, jeśli
nikt was nie pobije, to pobijcie się sam. To najlepszy sposób. Nie wszyscy tacy są; większość z was jest bardzo dobra, wiem, że
się radujecie, ale jest też kilka osób, które są zabucowane i stwarzają ten problem, a ci zabucowani ludzie dadzą innym
bucowaty charakter, więc bądźcie ostrożni. Ci, którzy mają buce, lepiej ich odsuńcie. Po prostu nie róbcie tego więcej, po prostu
przestańcie. W porządku? Musimy mieć samodyscyplinę. Ci ludzie, spójrzcie na tych ludzi, nie ma z nimi problemu, nie ma
problemu, taka miłość, taka zdolność organizowania. Ile - od 3 nad ranem tu na Mnie czekają, od 3 nad ranem. Każdy się pojawił,

wrócili przed trzecią. Dwanaście godzin. Dziś znów wracają na Puję. Są inżynierami, są lekarzami, są wszystkim. Przynajmniej
każdy jest absolwentem, minimum. To prawda, że w Anglii nawet śmieciarz dostaje więcej pieniędzy, niż ci ludzie mogą dostać.
Ale co z tego? Czy będą nosić ze sobą pieniądze, łazienki i udogodnienia? Wszystkie te mityczne idee musicie porzucić. To jest
inny świat, to jest inny świat. Musicie dostosować się do tego świata. To bardzo obrzydliwe dla Mnie, mówię wam. Nawet jeśli
jest jedna taka osoba, będzie tak obrzydliwie. Od teraz nie zwracajcie uwagi na nikogo, kto tak mówi. Po prostu go uciszcie. Jest
tak wielu dobrych, tylko niewielu jest dziwacznych. Po prostu ich zamknijcie: "Teraz się zamknij, to jest buc." W ten sposób.
Musicie wstawać wcześnie rano, medytować, wsiadać do autobusów. Jesteście tutaj, aby otrzymać na jeden miesiąc pakiet jak
zostać spartańskim. W porządku? Więc to jest obietnica. To obietnica. W Rahuri jest tego o wiele więcej. Mieszkańcy wioski
doznają szoku, że przywiozłam ze sobą kilku pijaków i tych, którzy nie mogą wsiąść do autobusu, nie mogą wyjść i: "Nie mogę
tego zrobić i nie mogę… .". Wszystko musicie zrobić. Po prostu to obietnica, to obietnica. Zrobimy to. Każdy. W porządku? Nawet
Ja. Niech Bóg was błogosławi. Żebyście nie poczuli się źle, większość z was jest w porządku, większość z was raduje się, ale
jest niewielu, którzy są głup, nie słuchacie ich. Po prostu nie słuchajcie. Jeśli ktoś powie, żebyś się przymknął, będziecie
zdumieni, jeśli odsuniecie tę osobę, to będziecie zdumieni, że ta osoba się poprawi, pomożecie tej osobie. Nikt nie powinien tak
mówić. Nikt nie powinien tak mówić. To nonsens. Niech Bóg błogosławi was wszystkich. Usiądźmy do Pujy - z tym sprytem. W
Sahaja Yodze musimy być mądrzy, a nie letargiczni. Co oznacza Sahaja? Jak leniwi wałkonie? Jak mamy wykonać pracę całego
świata, jeśli będziemy leniwymi wałkoniamii? Wyobraźcie sobie, ile gór musimy podnosić na Zachodzie, pomyślcie o tym. A tu
już jesteśmy wyczerpani… Haaa - o tak. Co zamierzamy zrobić? Ha. To ogromne zadanie. Widzicie, to tak, nie wiem, co
powiedzieć, to jak oswajanie hipopotama albo nie wiem, co powiedzieć. Okropne. I lepiej zmądrzejcie, może w przyszłym roku
nigdy nikogo z was nie zabiorę, mówię wam, mam dość. Ale to jest styl, chyba ostatnia szansa, teraz mówiłam, że to ostatni raz,
ale wszyscy mówili: "Nie, nie Matko." Czy to, pamiętajcie Gregoire… Naprawdę nie chciałam, żeby ktokolwiek przybył. Wiecie, to
ból głowy. Nadal macie pomysły. To jest Paul. I spójrzcie tam. Popatrzcie na niego. On jest [niesłyaszalne], ma własny dom ma
żonę, ma dzieci, zrezygnował ze wszystkiego, nadchodzi. Popatrzcie na niego. Jest znanym inżynierem w Urzędzie Miejskim,
robi tyle wielkich, wielkich mostów i innych konstrukcji - i jest tutaj? Czy widzicie w nim jakiekolwiek Ego? Czy znajdujecie w nim
jakieś Ego? Uczcie się, uczcie się od nich. Jeśli nie ode Mnie, to od nich. Ten, kto zorganizował nasz program, jest
multimilionerem, wiecie o tym? Jest multimilionerem. Ten, który zabrał nas do swojego domu na farmie, jest multimilionerem.
Ale czy znajdziecie coś, cokolwiek… Podczas gdy moje wnuki właśnie pochodzą z rodziny multimilionerów. Czy wiadać to po
nich? Dlaczego? Nie dlatego, że nie mają pieniędzy, nie mają wygód. Ale powiedział mi, że "nie mam samochodu" – jest
multimilionerem, "ponieważ go nie potrzebuję. Potrzebuję jeepa, więc kupiłem pięć jeepów". Skończone. Ale jeśli ktoś zdobędzie
tam trochę pieniędzy, będzie miał elegancki samochód aby się popisywać. Nie rozumieją, "dlaczego kupować, kiedy nie
potrzebuję, pracuję na farmie". Skończone. A ty mi mówisz, że pojedzie zwykłym autobusem, zrobi wszystko. Jest
multimilionerem, możecie uwierzyć? Widzieliście jego firmę? Ile [warsztatów tkackich] ma, które działają? Nie żeby był skąpy,
jaki był hojny. Jak żyje jego żona, jak wszystko, po prostu zobaczcie. Mogą mieć w domu setki diamentów, ale się nie popisują.
To znaczy musimy się od nich uczyć. Są też biedni ludzie, wszyscy są mądrzy, bardzo mądrzy. Może mieszkają w małym, małym
namiocie, ale widzicie, wcześnie rano idą nad rzekę, kąpią się, są gotowi do pracy. Spryt jest jedną z rzeczy, które musicie
osiągnąć w Sahaja Yodze. Spartańske. Życie powinno być spartańskie i eleganckie. Te dwie rzeczy musicie mieć w sobie. W
przeciwnym razie pomyślą, że połowa z was jest chora. Więc nie myślcie, właśnie teraz. Idźcie w Nirvichara. Patrzcie na Mnie
wszyscy, patrzcie na Mnie. Ponownie podnieście głowy. W porządku. Pozbywaliście się swoich wad i innych rzeczy, ale teraz
pozbądźcie się tego nonsensu ego. To jest największy problem, jaki macie. Największym problemem jest ego. A kiedy myślicie,
że jesteście zdominowani, lepiej to zaakceptujcie – sto razy. Nie mówcie innym. Kto jest prawostronny, lewostronny,
prawostronny, lewostronny - wszyscy znakują wszystkich. W Sahaja Yodze nikt nie pozostaje po lewej, po prawej stronie. Lepiej?
Dużo lepiej. Cokolwiek jest dobre dla Ducha, radością dla Ducha, wtedy znajdziecie się w innym świecie, widzicie. Zapomnijcie o
tym bezsensownym świecie, w którym byliście. Wszyscy jesteście poszukiwaczami, jesteście wspaniałymi ludźmi, Bóg zrodził
was w tym kraju, tylko po to, by zobaczyć, czym jest materializm, a nie by się w niego angażować. Wyjdźcie. Ale ewoluujcie.
Wyjdźcie. Mamy całe to ubóstwo, cały ten dyskomfort. Zobaczcie spokój. Poczujcie spokój krajobrazu ludzi, każdy ma spokój.
Spójrzcie, sprytne małe dzieci w tym wieku, takie są tutaj szczęśliwe. Niech Bóg was błogosławi. I nie wyglądajcie żałośnie, nikt.
Nie mogą zrozumieć, dlaczego wyglądacie nieszczęśliwie. Myślą, że nie wykonują swojej pracy właściwie lub nie smakuje wam
jedzenie. Po prostu nie rozumieją, ponieważ wyglądacie tak nieszczęśliwie, niespokojnie i na tak zmęczonych. W porządku, niech
Bóg was błogosławi. Zróbmy to teraz. Wstańcie szybko i zejdźcie. Zobaczmy, jak szybko możecie wstać. W porządku.
Zobaczmy, jak zejdziecie na dół.
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Teraz dochodzimy do końca naszej pierwszej połowy tury indyjskiej.
Musimy spojrzeć wstecz na samych siebie i spróbować odkryć, co z tego wynieśliśmy. Musimy zrozumieć, że Sahaja Yogi nie
robi się poprzez mentalne działania. Wielu ludzi myśli, że jeśli jedynie powiedzą sobie "muszę taki być", to to zadziała. Jeśli przez
cały czas będziecie sobie mówić "muszę pozbyć się tego konkretnego problemu" to będzie w porządku.
Albo niektórzy też myślą, że jeśli powiedzą komuś: "To jest w tobie złe, powinieneś się poprawić", to wtedy będzie dobrze. To nie
jest tak, ponieważ Sahaja Yoga nie działa na poziomie mentalnym. Ona pracuje na poziomie duchowym, który jest o wiele
wyższy niż mentalny. To, co naprawdę musicie robić, to zrozumieć w jaki sposób skorygować swoje czakry. Musicie zrozumieć,
jak przepracować tę swoją maszynerię. Prawdopodobnie ludzie wciąż żyją na poziomie mentalnym i na tym poziomie próbują
rozwiązywać problemy i dlatego te wszystkie problemy zaczynają się pojawiać.
Zatem jeśli macie problemy z jakimiś czakrami lub macie blokady albo odkryjecie, że coś jest z wami nie tak, to nie ma sensu
przepracowywać tego na innym poziomie niż duchowy. Niektórzy ludzie wierzą, że jeśli ubiorą się w jakiś sposób lub zachowują
się sztucznie, to wtedy stają się tacy, to nie jest prawda.
Jak na przykład hipisi na Zachodzie, którzy myślą, że staną się prymitywni. Nie możecie stać się prymitywni wierząc, że tacy
jesteście, bo jesteście nadmiernie rozwinięci i nie możecie stać się prymitywni. Również poprzez robienie czegoś mentalnie nie
stajemy się tym. Teraz ten poziom mentalny może wejść w ludzi jeszcze głębiej w subtelny sposób. Niektórzy z was mogą czuć,
że poprzez uczenie się na pamięć aarti i innych rzeczy, osiągną wielką głębię, to również nie jest prawda, bo są to tylko słowa.
Ale jeśli jest to w nas obudzone, wtedy stanie się mantrą i można nad tym pracować. Lecz najpierw musicie osiągnąć określony
standard, żeby mieć moc tworzenia mantr. Kiedy śpiewacie aarti, to także nie zawsze będzie ono działało.
Zobaczmy rzeczy takimi, jakimi one są i niech nic nas nie warunkuje. Musicie osiągnąć pewną głębię w sobie, nawet aby
oświecić te mantry. Przede wszystkim, musicie mieć wyraźne wibracje, i to jest absolutne minimum. Jeśli macie jakieś blokady
w swoich czakrach, to próbujcie poprawić stan czakr poprzez użycie zdjęcia, z wielkim respektem do fotografii. Tylko dzięki
zdjęciu będzie to przepracowane albo przeze Mnie, jeśli tam będę.
Kiedy już osiągniecie pewien stan oświecenia, wtedy możecie używać mantr, to także wam pomoże. Ale przede wszystkim
musicie mieć czyste serca. Odkryłam, że u większości ludzi na Zachodzie, dwie czakry szczególnie źle pracują. Pierwszą jest
serce. Oznacza to, że serce nie jest przejrzyste, że serce nie jest oczyszczone, że właśnie w sercu jesteście wciąż marną
osobowością, że w waszym sercu nie umieściliście swojej Matki.
Musicie oczyścić swoje serca, poprzez patrzenie na fotografię i włożenie wszystkich uczuć miłości do swojej Matki, zrozumienie
Jej pracy i umieszczenie Jej w swoim sercu. Jeśli serce nie jest czyste to wszystko inne nie ma znaczenia, bo wtedy jest to
mroczne serce, które robi te wszystkie rzeczy. Serce musi być czyste i całkowicie oddane, i musicie próbować umieścić Mnie
ponad wszystkim innym.
Mogę wam to powiedzieć, bo wy wszyscy jesteście Sahaja yoginami, a nie mogę tego powiedzieć ludziom, którzy nie są Sahaja
yoginami. Zawsze próbujemy odnieść Sahaja Yogę do własnych zasad, a nie do zasad, które należą do Boga. Bóg jest tym, czym
jest i nie zmieni się. To wy musicie się zmienić. Cokolwiek myślimy o Bogu, to chcemy to robić po swojemu. Na przykład, gdy
ktoś myśli, że ponieważ próbuje być dla Mnie miły lub dobry, lub jest w tak zwany sposób blisko Mnie albo myśli, że organizuje
lepiej, wykonuje taką czy inną pracę, albo coś podobnego w sposób, poprzez który wydaje mu się, że jest ważny, bo ma taką czy
inną pracę, to należy wiedzieć, że to wszystko jest mentalne. Tak naprawdę, wy nie robicie nic.
A gdy chcecie cokolwiek zrobić, to w rzeczywistości sprawiacie kłopoty sobie i również Mnie. Wczoraj widzieliście tego przykład.

Ja byłam pewna, że muszą jechać następnego dnia, ale nikt Mnie nie słuchał i wszyscy popędzili, i odkryli, że bilety były na
następny dzień. Ta wiedza przychodzi do was, kiedy macie czyste serca. Kiedy wczoraj powiedziałam: "Lepiej nie idźcie", to nie
wiedziałam jaka jest tam sytuacja, powiedziałam: "Nie jedźcie" - i tyle, bo wiedziałam, co tam się stanie. Taka jasna myśl
przychodzi do was, kiedy macie czyste serca.
Ale przede wszystkim ludzie nie rozumieją, że trzeba to przepracować poprzez serce a nie przez mózg. Kiedy przepracowujemy
sprawy przez nasze mózgi, próbujemy rozwijać nasze mózgi, czyż nie? Robimy to przez zapamiętywanie, poprzez praktykowanie
czegoś, poprzez uczenie mózgu jak myśleć, jak iść tędy, tamtędy - próbujemy trenować swój mózg.
W Sahaja Yodze musimy trenować swoje serce i aby trenować swoje serce w Sahaja Yodze, to przede wszystkim należy
wiedzieć, że jest ono pokryte albo przez ego, albo przez superego.
Obszar limbiczny reprezentuje serce. Jeśli mamy ego, to zawsze będzie pozorne serce, to nie będzie prawdziwe pracujące serce,
ale będzie to tylko mentalna projekcja, chociaż będziecie czuli, że "robię to z serca" ale to nieprawda. Co zatem powinniśmy
zrobić, jeśli mamy ego? Jeśli powiecie sobie, że to i tamto nie jest dobre, wszystkie rodzaje mentalnych projekcji i autosugestie
albo te sugestie, które są używane przez psychiatrów, to też jest mentalne. To nie jest sposób, który będzie działał.
Musimy zrozumieć, że w tym celu musimy podnieść lewą stronę i przenieść ją na prawą, nie ma innej drogi. Musicie po prostu
pracować rękoma. Wasze ręce mają pracować a nie mózgi. Więc używajcie rąk i metod Sahaja Yogi.
Wszyscy musicie regularnie moczyć nogi w wodzie, każdego dnia, to jest ważne!
Codziennie rano musicie medytować, ponieważ na mentalnym poziomie czujemy, że jesteśmy z Matką, w porządku, to jest w
porządku. Przyszliście i zobaczyliście, jacy są Hindusi, jak lekkie są ich stopy i jacy są dobrzy dla Sahaja Yogi, ale po tym, jak to
wszystko zobaczyliście, musicie wiedzieć, że Sahaja Yogę trzeba wypracować, a nie wymyślać! Nie możecie myśleć o tym, bo
cokolwiek będziecie próbowali zrobić poprzez myślenie, to nie przyniesie żadnych rezultatów w Sahaja Yodze. Musicie używać
swoich rąk, musicie używać swoich stóp, musicie moczyć swoje stopy w wodzie, ponieważ woda jest oceanem.
Wszystkie te pięć czakr, może sześć, no powiedzmy pięć, bo pierwszą jest czakra Mooladhara, która jest siódmą, a najwyżej jest
mózg. Te pięć czakr musicie traktować ze świadomością, że one są zbudowane z materii. A te pięć elementów stanowi ciało
tych czakr. Jeśli te czakry mają być naprawione, to musimy je korygować poprzez oddanie wszystkich problemów w tych
czakrach, do tych elementów, z których pochodzą. Na przykład, osoba, która jest bardzo prawostronna, musi wprowadzić się w
stan równowagi poprzez lewą stronę. Oczywiście, podnoszenie ręką jest dobre, ale co z elementem?
Osoba prawostronna ma w sobie wszystkie te elementy, które dają gorąco, możemy powiedzieć: światło i ogień. Zatem ludziom
prawostronnym światło niewiele pomoże. Jeśli umieścimy światło przed fotografią, to na tych, którzy są zorientowani na ego,
światło nie działa. Użycie światła po prostu nie będzie działało. To, co na nich działa, to Matka Ziemia i element wody, bo one
schładzają. Także lód jest bardzo pomocny dla osób, które są prawostronne. Tak więc, wszystkie metody powodujące efekty
schładzania, muszą być używane do korygowania prawostronności i będziecie schłodzeni.
To samo dotyczy jedzenia. Ci, którzy są prawostronnymi ludźmi, powinni jeść jedzenie lewostronne np. węglowodany, czyli
powinni częściowo stać się wegetarianami albo w dużej mierze wegetarianami. Powinni oni jeść rzeczy takie jak kurczaki, ale nie
ryby i owoce morza, ponieważ one wszystkie są gorące. W taki sposób leczycie materialną stronę waszych czakr.
Lewostronni ludzie powinni używać "deepam" tzn. światła albo ognia, żeby skorygować lewą stronę. Także, jeśli chodzi o
jedzenie, to muszą jeść więcej związków azotu, czyli protein i tego rodzaju jedzenia. Powinniśmy spożywać więcej protein.
Jeśli chodzi o Sahaja Yogę, to podstawą jest Kundalini i tak jak wam powiedziałam, Kundalini jest czystym pragnieniem.
Powtórzę, słuchajcie uważnie - to jest czyste pragnienie. To oznacza, że wszystkie inne pragnienia są nieczyste. Jest tylko jedno
czyste pragnienie.
I jest nim chęć bycia jednym z Boskością. Jedność z Brahmą, jedność z Bogiem - jest to jedyne czyste pragnienie. Wszystkie
inne pragnienia są nieczyste. Trenujcie więc stopniowo swój umysł, żeby osiągnąć to pragnienie, które jest zasadniczą sprawą.

Jeśli trenujecie swój umysł w tym kierunku, wtedy możecie rozwinąć w sobie czyste pragnienia, a inne pragnienia stopniowo
odejdą. W porządku.
Zatem to pragnienie bycia z Bogiem jest najczystsze i najwyższe. A żeby to osiągnąć, co trzeba robić? Musicie zadowalać waszą
Matkę, aby to osiągnąć. To bardzo proste.
Adi Shankaracharya powiedział, żeby nie martwić się o nic, a jedynie sprawiać, aby Matka była zadowolona. Musicie być prostą
osobą, nie próbujcie Mnie oszukać, ani przechytrzyć. Ja znam każdego z was bardzo dobrze. Powiedzcie sobie: "Powinienem
mówić i zachowywać się w taki sposób, żeby zadowolić swoją Matkę". Jeżeli jesteście w Sahaja Yodze i robicie złe rzeczy, to w
ogóle Mnie to nie zadowala. Więc żeby sprawić, aby Matka była zadowolona, musicie sami dostrzec, jaki rodzaj rzeczy zadowala
Mnie najbardziej. Ja również jestem bardzo prostą osobą, więc chcę mieć osobę o prostym sercu, dla której jest to proste. Jeśli
jakaś osoba próbuje robić rzeczy na pokaz, próbuje być zawsze pierwsza i zawsze być swego rodzaju gwiazdą filmową, to Ja nie
lubię takich osób.
Musicie być bardzo cisi, niezwykle nieśmiali w afiszowaniu się. Czy ja obnoszę się z tym, że jestem Adi Shakti? Nie robię tego,
żyję jak wy, zupełnie jak wy. Czy się chwalę? Dlaczego wy próbujecie popisywać się przede Mną? Osoba tego rodzaju nie jest
dobra. Po drugie nie powinniście być tak spięci przede Mną, nie ma potrzeby bycia spiętym. Jeśli znajdę coś złego w was i was
skarcę, to jest to dla waszego dobra, jeśli powiem dobre słowo, to też dla waszego dobra. Moja Sahaja Yoga działa w ten
sposób. Nie mam złych zamiarów wobec was, ani wobec nikogo na świecie, żadnej złośliwości, ani żadnej złości do nikogo na
tym świecie. Nie ma we Mnie nic oprócz wyrozumiałości. Ale czasem poprzez tę wyrozumiałość muszę kogoś skarcić, mówiąc
w bardzo współczujący sposób.
Oba sposoby pomagają wam, to wam pomaga na dwa sposoby. Dzięki Bogu, macie kogoś, kto was poprawia, w odpowiednim
czasie dla waszego dobra, ponieważ wy jesteście świętymi i przyszliście na tę Ziemię, aby ustanowić Królestwo Boga, i to
właśnie jest to, co macie do zrobienia, a jeśli jesteście ludźmi, którzy nie są szanowani, którzy nie są wrażliwi, którzy nie mają
godności, którzy zachowują się w tani sposób, to jak inni ludzie mogą was zaakceptować?
Po pierwsze, musicie troszczyć się o czakrę Serca, w taki sposób, aby czuć w sercu pragnienie, by zadowolić Matkę. Jeśli jestem
z jakiegoś powodu zła na was, to nie czujcie się źle z tego powodu. To jest jeden ze znaków, że Sahaja Yoga jeszcze nie
rozwinęła się w was. Jeśli was zbesztam, to dlatego, że jest w was coś, co musi odejść, a kiedy was zbesztam, wtedy to
odejdzie. Zaakceptujcie to jako sposób korygowania was, to jest dla waszego dobra, to tak, jakby w was był jakiś cierń, który Ja
muszę usunąć za pomocą innego ciernia i tak robi Matka. Kiedy zrozumiecie współczucie swojej Matki, wtedy nie będziecie
mieli nic przeciwko temu. Kiedy mówię o czymś, kiedy koryguję lub mówię o tym co złe. Ponieważ muszę to robić.
Ci ludzie, którzy nie mają dobrego serca, czystego serca, nie potrafią tego zrozumieć. Nie mogą tego pojąć, to jest bardzo trudne.
W stosunku do Matki, utrzymujcie więc czyste serce. Cokolwiek dla was robię, jest po prostu błogosławieństwem, zawsze jest to
błogosławieństwem dla was. Cokolwiek zrobię dla was jest błogosławieństwem, pamiętajcie o tym!
Inną czakrą, na której większość z was ma okropny blok, jest czakra Nabhi, co sugeruje, że jesteście ciągle bardzo, bardzo
materialistyczni. W małych, drobnych rzeczach również jesteśmy bardzo materialistyczni i to staje się coraz subtelniejsze,
subtelniejsze i subtelniejsze. Spróbujcie zrozumieć, że materia nie jest taka ważna. Materia jest po to, żebyście nawzajem
sprawiali sobie przyjemność, a szczególnie, żeby zadowolić waszą Matkę. Nie ma żadnego innego powodu. Nie powinniście
próbować być materialistami w tym sensie, widzicie; dla drobnych spraw musicie zrobić to, dla drobnych spraw musicie zrobić
tamto.
Nic nie jest ważne. Jeśli to się wypracowuje, to jest dobrze, a jeśli nie działa, to też jest w porządku! Widzicie, czakra Nabhi jest
bardzo indywidualna, bardzo indywidualna. To jest osobista sprawa każdego. Jeśli pragniecie jedynie osiągnąć moce Lakshmi,
ponieważ chcecie mieć więcej pieniędzy albo troszczycie się o małe rzeczy tu i tam, bez jakichkolwiek wartości duchowych, to
najwyżej może obudzi się w was zasada Lakshmi. Ale ta zasada Lakshmi musi się stać zasadą Mahalakshmi, co jest dla
waszego wzrostu.

Żeby osiągnąć zasadę Mahalakshmi, musicie używać wszystkich materialnych rzeczy i waszego materialnego istnienia w taki
sposób, aby Mnie zadowolić, to jest bardzo ważne. Nie powinniście więc robić czegoś, co Mnie nie zadowoli. To jest bardzo
ważne i każdy musi zrozumieć. Chciałabym także, abyście zrozumieli, że jeśli chodzi o wygląd, to także pewnych rzeczy w ogóle
nie lubię, jak np. rozczochranych włosów. Może to być moda, albo coś innego, ale Ja tego nie lubię. Włosy zawsze muszą być
uczesane, odpowiednio zadbane. Te modne rozczochrane włosy, musicie to odrzucić, bo jest to znak dla dobrze zorientowanych
buców, że mogą w was wchodzić. Jeśli macie rozczochrane włosy, to buce rozpoznają taką osobę i wchodzą w taką osobę,
która ma rozczochrane włosy. Spróbujcie więc utrzymywać włosy w odpowiedni sposób. Spójrzcie na Hinduski, jak one
pielęgnują swoje włosy. Spójrzcie, one wszystkie mają odpowiednio uczesane włosy. Ja oczywiście nie mam nic wspólnego z
waszymi włosami, nie jestem stylistką od włosów, ale jeśli nie macie odpowiednio uczesanych i zadbanych włosów, to
zdecydowanie jesteście w tarapatach. Zwróćcie na to uwagę.
Niektórzy ludzie mają zwyczaj niestarannego ubierania się, to także nie jest dobre. Musicie być zawsze czysto i starannie ubrani.
Nie dlatego, że jest to sprawa materialna, ale to ważne, bo jeśli nie będziecie tacy, to ten rodzaj materii przyciągnie do was różne
badhy [negatywności]. Musicie utrzymywać czystość i staranność, ponieważ te badhy nie powinny w was wchodzić. Wszystkie
pomysły, które nadeszły z Zachodu, pochodzą od sił satanistycznych. Żadna uduchowiona osoba nie wygląda w tym ani pięknie,
ani dobrze. Musimy zmienić swój styl, tak aby był atrakcyjny dla Boga a nie dla buców. Nie chcemy, żeby buce do nas
przychodziły. Jeśli zrozumiecie ten prosty fakt, to zaczniecie ubierać się w sposób, który być może nie jest modny, może nie jest
staroświecki, jakikolwiek by nie był, ale jest czysty i prosty. Poza tym, również gdy spojrzycie z punktu widzenia materii, to nie ma
sensu gromadzenie tysiąca i jednej rzeczy, które mają charakter i naturę plastiku.
Powinniście mieć kilka rzeczy, które mają duchową wartość a nie jakieś szczególne rzeczy ekstra, które próbujemy posiadać, bo
one nie mają wartości duchowej. Próbujcie też nie gromadzić mnóstwa bezsensownych rzeczy, a zobaczycie, że z czasem
zaczniecie je redukować. Będziecie mieli prostsze życie, coraz lepsze i duchowe rzeczy. Cokolwiek kupujecie, sprawdźcie na
wibracjach a potem kupujcie, w przeciwnym wypadku nie kupujcie, Ponieważ różnego rodzaju bezsensowne buce będą w
waszym w domu, i wpadniecie w kłopoty. Cokolwiek chcecie kupić, musicie sprawdzać poprzez świadomość wibracyjną. Jeśli
nie możecie tego zrozumieć, poproście inną osobę z Sahaja Yogi, żeby wam pomogła. Ale nie kupujcie rzeczy, tylko dlatego, że
są tanie, ładne lub dobre. Próbujcie kupować rzeczy, które są w porządku, mądrością wibracyjną, bo jeśli takie nie są, to
skończcie z tym, to nie jest tak ważne. Muszę to kupić, muszę jechać aż do Bombaju, żeby to kupić. To jest zły pomysł.
Uwaga cały czas musi być skierowana do wewnątrz, Widziałam, że nasza uwaga jest na zewnątrz i z tego powodu, to co widzimy
na zewnątrz, nie jest dobre dla wibracji. Ale jeśli wasza uwaga jest do środka, to wtedy nie kupicie niczego, co nie jest dobre dla
wibracji, albo nie będziecie chcieli mieć takich rzeczy, tylko je wyrzucicie. Ale wasza uwaga jest na zewnątrz, więc nie wiecie jak
to oceniać. Do tego służy czakra Nabhi. Nie musicie o tym myśleć, musicie to wypracować, sprawdźcie, która strona Nabhi jest
zablokowana. Jeśli prawa strona jest zablokowana, to najlepszy dla was jest cukier. Cukier reprezentuje wiele rzeczy. Cukier
oznacza, że wasz język też musi być słodki, powinniście mówić słodko. Wielu ludzi myśli, że skoro mówicie słodko, to ludzie
zaczną myśleć, że jesteście do niczego albo, że jesteście całkowicie potulni. My musimy być łagodni.
Musimy być łagodni i pokorni. Musimy nauczyć się, jak ze sobą rozmawiać w sposób słodki. A jeśli nie rozumiecie jak
rozmawiać, to jedzcie więcej cukru, wibrowanego cukru, który uczyni wasz język słodszym i słodszym, a wasze opinie o innych
będą słodsze a nie szorstkie i krytyczne.
Więc dla osób prawostronnych zalecany jest cukier, a dla lewostronnych sól. Lewostronni ludzie powinni spożywać więcej soli i
dzięki soli mogą rozwiązać wiele problemów, bo sól daje im osobowość, twórczość, dzięki której mogą siebie wyrazić w sposób
godny i nie tak bardzo letargiczny. Prędkość z jaką mówimy, nasze zachowanie, wszystko powinno być w centrum. Nasza mowa
nie może być ani letargiczna ani za szybka, gorączkowa. Zrozumiecie, że Sahaja Yoga jest centralnym punktem wszystkiego.
Wszystko należy sprowadzić do centrum. I nie popadajcie z jednej skrajności w drugą.
Jeśli mówicie szybko i trajkoczecie za dużo, jesteście szybcy, to spróbujcie zredukować tę prędkość poprzez baczne,

obserwowanie tego. Musicie być czujni, Zauważ: "Moja prędkość wzrasta, nie ma potrzeby żebym mówił. Spraw, żebym
przestał". A ci, którzy w ogóle nic nie mówią, to także niedobrze. Ci, którzy mówią i ci, którzy nie mówią, muszą zrozumieć tylko
jedną rzecz, że cokolwiek mówimy, mówimy z centrum. Kiedy to zrozumiecie wasze reakcje na różne rzeczy będą z centrum,
będą całkowicie zbalansowane i piękne. To wszystko, co mogę tym razem powiedzieć, ponieważ zostało nam mało czasu.
Wszyscy byliśmy szczęśliwi, że mogliśmy tutaj być, myślę, że byliście wszyscy szczęśliwi, i że udało się nam wszystko bardzo
dobrze przepracować, i że to była lekcja dla wszystkich, a także wielkie doświadczenie radości.
Tak więc, nie czujcie się winni z jakiegokolwiek powodu, bo z poczuciem winy nie da się niczego przepracować. Poczucie winy
jest ucieczką, musicie stawić temu czoła.
Musicie stawić temu czoła i zobaczyć, skorygować siebie i być jednością z tym, jest to o wiele lepsza droga, niż trwanie w
poczuciu winy, czy agresji, to nie jest sposób, bo to znów jest mentalne. Jeśli zrozumiecie tych kilka punktów, w tych dwóch
czakrach, w Nabhi i w Sercu, jeśli zrozumiecie jasno te dwa punkty, że musicie utrzymywać je w czystości, i będzie to widoczne
w waszym zachowaniu, w waszym ubiorze, sposobie poruszania się, w rozmowie, we wszystkim, co zewnętrzne. Ale nie można
iść z zewnątrz do wewnątrz. Załóżmy, że ktoś mówi: "Matko ja jestem bardzo dobrze uczesany, więc jestem w porządku". To nie
tak, niekoniecznie tak jest. Nawet z uczesanymi włosami możecie być opętani przez buce, ale przynajmniej są na to mniejsze
szanse. Należy zrozumieć, że to musi zostać wypracowane. Myślę, że to musi wejść wam do głowy, że Sahaja Yogę trzeba
wypracować. Nie możecie mówić sobie: "Och, jestem bardzo szczęśliwy", bo to pompuje wasze ego ani: "Och, jaki jestem
nieszczęśliwy", bo to sprawia kłopoty waszemu super ego. "Nie jestem bardzo szczęśliwy", "Nie jestem bardzo...".
"Jestem bardzo szczęśliwy" lub "jestem bardzo nieszczęśliwy". To nie jest sposób. Musicie być w stanie radości i te rzeczy
mogą się wypracować. Musicie być cierpliwi wobec samych siebie, mieć dla siebie miłość i godność, że jesteście Sahaja
yoginami. Każdy indywidualnie musi to przepracować dla siebie, wtedy wszystko będzie dobrze. Może i są tacy ludzie, którzy
martwią się tylko o innych. Martwcie się o siebie i zobaczcie dobre strony u innych, nie złe punkty, ale to co dobre u innych. Jeśli
ktoś mówi wam, że musicie coś zorganizować, działać szybciej, to nie czujcie się źle, rzeczywiście musimy tak działać. Musimy
być bardzo szybcy, musimy działać i wykonać tak wiele pracy na tym świecie. Nie mamy czasu do marnowania, nie mamy czasu
do zmarnowania, to musi być bardzo szybkie, musimy być bardzo szybcy i do tego zdrowi.
Jak wiecie, w tej podróży, widzieliście to, ile tu włożyłam pracy w porównaniu z wami, ludzie, Jestem od was ludzie o wiele
starsza. No dobrze, możecie powiedzieć: "Ale Ty Matko jesteś Adi Shakti". W porządku, ale Ja Jestem waszym ideałem. Jeśli
ktoś jest dla was ideałem, to starajcie się stać takim jak ta osoba, spróbujcie przyswoić sobie jej wartości.
A więc, teraz być może będę musiała pożegnać większość z was, którzy wyjeżdżają. Mam nadzieję, że będę mogła się z wami
zobaczyć. Jak wiecie mam ciągle programy, programy, programy... Nie wiem, gdzie się zatrzymam i gdzie będę, w każdym razie
postaram się tam być. Więc na dzisiaj mamy program, Ja mam program, na który muszę jechać, wy nie musicie, ale wy jedźcie
do Kalve, gdzie dostaniecie lunch, Ja tam będę.
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Mahashivaratri Puja, 1983.02.11, New Delhi, India(wersja II poprawiona, czerwiec 2015) Jestem szczęśliwa, że wszyscy
zmieściliście się na tej małej przestrzeni. Kiedy istnieje miłość i zrozumienie, wiele serc może się zmieścić na małej przestrzeni.
Ale kiedy brakuje wielkiego serca, cokolwiek się otrzyma, to nigdy nie będzie wystarczało. Dziś będziemy oddawać cześć Tattwie
Shivy w nas, zasadzie Shivy. Dla wszystkich Sahaja yoginów jest to bardzo ważne, ponieważ Shiva jest czymś ostatecznym, co
powinniśmy osiągnąć. Nasz Duch reprezentuje Shivę, więc stanie się Shivą jest ostatecznym celem wszystkiego. Wszystko inne
już zostało stworzone - na przykład Tattwy Vishnu i Brahmadevy - tylko po to, aby stworzyć istoty ludzkie, poddać je ewolucji, po
czym ostatecznie doprowadzić je do Shivy. To jest ostateczny cel. Ale istoty ludzkie są tak uwikłane w Tatwę Brahmadevy, że
nawet wejście w Tattwę Vishnu jest trudne. Są uwikłane w pięć elementów, które nas stworzyły, które stanowią najbardziej
zewnętrzną istotę w nas. Wszystkie czakry mają tę zewnętrzną część. Można powiedzieć, że są tylko naczyniem. Ale pragnienie,
aby stać się Duchem ma pierwszorzędne znaczenie w Sahaja Yodze. Zatem jako Sahaja yogini, musimy spoglądać do własnego
wnętrza, czy pragniemy tego w pełni? Czy też wciąż mamy wiele pragnień zawieszonych wokół nas? Widzicie, największy
problem związany jest z czakrą Nabhi, niezależnie czy to jest na Wschodzie czy na Zachodzie. To jest bardzo zaskakujące, że
niektórzy ludzie, nawet w Sahaja Yodze, nadal odczuwają elementarne pragnienie poszukiwania jedzenia pochodzące z czakry
Nabhi, Także niektórzy ludzie nadal dość mocno pragną majątku i pieniędzy. I chociaż wzrastają coraz subtelniej, to nadal nie
rozwija się w nich odwiązanie. To staje się coraz subtelniejsze.Im subtelniej wzrastacie, przywiązanie staje się subtelniejsze i
trudniej z tego wyjść. A szczególnie atakowani są ludzie, którzy stają się liderami w Sahaja Yodze albo są bliżej Sahaja Yogi. Są
atakowani przez np. swoich mężów, żony, braci, siostry, synów, dzieci i tym podobne. A to wszystko pogarsza, ponieważ ci
wszyscy liderzy, którzy są atakowani, próbują wywoływać niezadowolenie wszystkich Bóstw poprzez małe rzeczy tu i tam. Całe
to zachowanie należy tak zrozumieć, że staliście się subtelniejszą osobą i wzrastacie wyżej, więc z pewnością negatywne siły
będą was atakować. Zawsze atakowana jest pierwsza linia, a nie tyły. Zatem ci, którzy są z przodu, zawsze są atakowani i
muszą bardzo uważać na to, w jaki sposób się zachowują. Na przykład, jeśli ktoś jest przebiegły to stanie się przebiegły, ale
przebiegły subtelniej. Nie stanie się po prostu swoim przeciwieństwem, tylko jego przebiegłość stanie się subtelniejsza. Jeśli
jest skąpcem, wtedy stanie się skąpy w subtelniejszy sposób, albo powiedzmy, że jest egoistyczny, wtedy będzie egoistyczny w
subtelniejszy sposób. Aby pozbyć się tych wszystkich rzeczy w sobie, musicie przejść na ich przeciwną stronę. Powiedzmy, że
jesteście skąpcami, wtedy stańcie się bezgranicznie hojni, oddajcie wszystko co macie. Nie bądźcie wyrachowani, nie mówcie o
pieniądzach, nie martwcie się o pieniądze. Jeśli jesteście rozrzutni, za bardzo sobie pobłażacie to powinniście stanąć po drugiej
stronie. Dopóki nie staniecie się przeciwnością, nie pozbędziecie się tych rzeczy. Zatem, jeśli jesteście wybuchowi, bardzo
wybuchowi, to stańcie się tak łagodni, że nawet jeśli ktoś was uderzy, to nie szkodzi. Cokolwiek ktoś powie, to w porządku. Tak
oto pozbywacie się nawyków, które stają się coraz to subtelniejsze. Jeszcze innym sposobem rozprawienia się z tym, jest bycie
czujnym. Kiedy jesteście czujni, zaczynacie widzieć samego siebie jako oddzielną osobę z jej własnymi przyzwyczajeniami i
wtedy zaczynacie rozumieć, dlaczego tak się zachowujecie. "Och, już wiem, znałem cię wcześniej, 10 lat temu, przed moją
Realizacją. Wiem bratku, że taki jesteś". I wtedy przyjmijcie całkowite przeciwieństwo tej osobowości, a ją po prostu odetnijcie.
Jak na przykład ktoś, kto jest negatywną, lewostronną osobą. Cokolwiek dla niej zrobicie, ona będzie stawać się coraz
subtelniejsza. Nagle, jeśli jest to dziewczyna, zacznie po prostu płakać bez żadnego powodu i czuć się nieszczęśliwa. Jeśli jest
to chłopak, jeśli rozmyśla i analizuje - zacznie analizować Sahaja Yogę w subtelniejszy sposób. To, co trzeba wówczas zrobić, to
stanąć przed zdjęciem i zobaczyć odbicie, że to jest ten drugi, który umarł. I po prostu spróbować to wyśmiać albo nakrzyczeć
na to, to zależy. Jeśli to jest coś agresywnego, lepiej to wyśmiać, ponieważ to jest głupie. A jeśli to jest ktoś, kto znosi agresję,
wtedy pokrzyczcie na to: "Co ty sobie myślisz, żeby tak godzić się na agresję". Widzicie, wszystkie te rzeczy trzymają was z dala
od rzeczywistości. Wasza istota musi zostać oczyszczona. Tylko z waszą pomocą mogę to zrobić. Wiele osób mówi: "Matko,
jesteś Wszechwładna". W porządku, jestem i mogę uczynić wszystko. Nie mogę jedynie naruszyć waszej wolności. To fakt. Nie
mogę naruszyć waszej wolności. A skoro nie mogę przekroczyć waszej wolności, wy musicie ją przekroczyć. Jeśli w swojej
własnej wolności, wejdziecie do wewnątrz, wtedy obdarzę was wszystkimi błogosławieństwami. Jeśli jednak chcecie stać na
zewnątrz, to Ja nie jestem tą, która z pistoletem wepchnie was do środka. Nie, to nie zadziała w ten sposób. W tym właśnie
problem, że Sahaja yogini muszą wiedzieć, iż w każdym momencie jesteście coraz bardziej, bardziej wyzwoleni. Im bardziej
wolni się stajecie, tym gorsza jest wasza sytuacja, jeśli chodzi o stawianie czoła negatywności. Powiedzmy, że są wokół was
cztery osoby. One zostaną zaatakowane najpierw. Oczywiście, rozumiecie, że zagrożona atakiem jest zawsze pierwsza linia a

nie tyły. Chociaż zgodnie z regułą, to powinny być tyły, ponieważ te wszystkie okropne, negatywne siły powinny nadejść od tyłu.
Ale one są bardzo sprytne. Wiedzą, że tyły z czasem odpadają same, nie ma powodu, by kierować się w tamtą stronę. Próbują na
pierwszej linii. A ci, którzy myślą, że dowodzą i są odpowiedzialni, muszą bardzo uważać, w jaki sposób się zachowują, w jaki
sposób są odpowiedzialni, jak to rozwiązują. Czy utrzymują swoje stare nawyki na subtelniejszym poziomie, czy po prostu z nimi
walczą. To bardzo ważne. I to jest sposób, w jaki możecie inteligentnie kierować sobą. Wówczas, gdy staniecie się odwiązani,
odejdziecie od tego wszystkiego, tylko na mentalnym poziomie. Na duchowym poziomie Ja się wami zaopiekuję. Na mentalnym
poziomie musicie dojść do logicznego wniosku: "Muszę zwalczyć te bezsensowne rzeczy. Muszę mieć się na baczności przed
absurdem, który we mnie istnieje". Tattwa Shivy jest niewinna, całkowicie niewinna. Jest bardzo potężna i ekstremalnie
niewinna. A sekretem, aby to osiągnąć, jest po prostu sprawienie radości, tylko to. Jeśli sprawiacie radość Shivie, to nieważne
czy jesteście rakshasem czy czymkolwiek, On udziela wszelkich łask. Jednak rakshasowi może udzielić tylko łaski
długowieczności, łaski długiego życia. Za to świętemu przyzna stan Sat-chit-ananda. Więc nawet, jeśli On przyzna cokolwiek
rakshasowi, nikt nie powinien tego podważać. On może dać długowieczność - to bez znaczenia, nawet jeśli on żyje tysiące lat i
nic z tego nie ma, nigdy nie dostanie waszej Realizacji. Zatem, świętemu On daje nieskończoną długowieczność, która
przychodzi poprzez Ducha. To jest błogosławieństwo Tattwy Shivy. Podczas gdy, Tattwa Vishnu - On daje świętemu wzrost i
światło mądrości, aby widzieć i rozumieć wszystko w kolektywnej świadomości, a rakshasowi daje śmierć, zabija. Zatem
ludziom, którzy nie są tak głębocy, wydaje się - dlaczego Shiva miałby dawać jakieś błogosławieństwa długowieczności
rakshasowi. To są cechy tych różnych Bóstw. Na przykład, jeśli rakshas chce długo żyć to idzie do Shivy, sprawia Mu radość
wychwalając Go, śpiewając pieśni do Niego, prosząc Go o błogosławieństwa, odprawiając dla Niego pokuty, głosząc o
niewinności Shivy - otrzymuje długowieczność. Czasem jest lepiej, aby rakshasy były na Ziemi niż w podświadomości. One
potrafią być straszne. Mogą zgromadzić większą ilość buców, aby torturować istoty ludzkie. Lepiej więc, aby Vishnu miał je na
oku. On lepiej rozprawia się z nimi tutaj, niż wysyłając je do podświadomości. Jednakże, styl Shivy jest całkiem odmienny od
stylu Vishnu. Musicie mieć rozmaite style, gdyż jak wiecie, istnieje mnóstwo permutacji i kombinacji w istotach ludzkich.
Gdybyście mieli tylko jeden styl, co zrobilibyście z innym stylem istot ludzkich? Zatem, styl Vishnu jest taki, że gdy próbujecie
dziwnie się zachowywać, On robi sztuczki i koryguje was. Powiedzmy, że Sahaja yogin… Vishnu, On nie jest aż tak
zainteresowany innymi ludźmi, oprócz Sahaja yoginów. Gdy yogin próbuje zachowywać się nieodpowiednio, powiedzmy, że chce
napić się wina, w porządku - On mówi: "Napij się wina". Yogin pije wino, po czym gdzieś zwymiotuje, jego samochód gdzieś
spada, albo on sam zostaje gdzieś znieważony. Coś mu się przydarza, zostaje ukarany tak bardzo, że mówi: "Boże, co ja
zrobiłem?" I to właśnie jest Tattwa Vishnu. Jednakże Shiva jest zupełnie inny. Gdy się przyjrzycie, styl Shivy jest taki, że jeśli
pijecie, On po prostu znika z waszego serca. Dostajecie zawału serca i umieracie. On także zabija. Jeden zabija bezpośrednio,
definitywnie zabija, a drugi zabija przez wycofanie się. Jeśli Shiva znika, to jak możecie istnieć. To jest jeden sposób. Drugi jest
taki, że ci, którzy urodzili się z Tattwą Shivy - jak nasz Sainath, Sainath z Shirdi, albo tacy ludzie jak on. Nawet Boginie mogą
czasem tak zrobić. Oni wypijają całe wino świata, wszystkie trucizny świata. Tak, jak zrobił to Shiva. Zatem, kiedy Sainath
dowiedział się, że tak wielu ludzi pali tytoń, On wypalił cały tytoń świata. On próbował wypalić wszystko w Maharasztrze, aby nikt
już tego więcej nie dostał. To jest styl Shivy, przyjąć całą truciznę w siebie, zaabsorbować w siebie całą truciznę. On może
poradzić sobie z najtrudniejszymi rzeczami. A więc jeden ze sposobów przychodzi poprzez mózg, ponieważ Virata jest w
naszych mózgach, działa poprzez mózg, więc On stosuje triki wobec was. I to do nas przemawia, ponieważ widzimy, że kogoś
zabił. Myślimy więc: "Bardzo dobrze Matko, ukarałaś tę osobę". Jednakże, Tattwa Shivy stawia przed wami problemy, których
zwykle nie zauważacie, ale wypracowuje to w krótkim czasie, w ten sposób. Jak np. problemy z sercem albo osoba z bardzo
ubogą Tattwą Shivy może mieć wszelkie nieuleczalne choroby świata. Nikt nie zostaje zabity, ale każda minuta dla tej osoby jest
cierpieniem. To jest sposób, w jaki koryguje Shiva. Gdy Tattwa Shivy jest w nas obudzona, nasze priorytety całkowicie się
zmieniają. Widzę teraz, że ci, którzy przybyli, do Indii powiedzmy z Zachodu, znacznie zmienili swoje priorytety, ale nadal nie jest
to tak wielka zmiana, jaka powinna być. Oczywiście, oni są tysiąc razy lepsi niż ludzie, którzy nie są Duszami Zrealizowanymi.
Jednakże, nadal przywiązanie do rzeczy i do pieniędzy jest całkiem spore. To odwiązanie musi się wypracować. Widzicie, rzeczy
nie są w ludziach w porządku i brak jest czujności. Aby przytoczyć bardzo, bardzo rażący przykład, opowiem wam o panu, który
przyszedł i powiedziano mu, że musi dać, przykładowo 11 rupi na puję. On na to: "W myśl zasady, nie powinniśmy płacić". Więc
chodzi o to, że wy płacicie tylko... Nawet w myśl zasady płacicie tylko za jedzenie i zakwaterowanie, nie za puję. A z drugiej
strony, oni nawet nie zauważą tego, że Matka wydaje na nas tak dużo, na coś dodatkowego, za co nie płacimy. Nie o wszystkim
wiadomo. Tak, jak kiedyś powiedziałam, że teraz ludzie proszą Mnie, abym zapłaciła za to, a jutro powiedzą, abym zapłaciła ich
czynsz. Tak już było. Było tak kiedyś w Londynie, gdy otworzyłam ashram. Poprosili o całe wyposażenie ashramu, płaciłam
czynsz, płaciłam za wszystko. W końcu powiedzieli: "Nie mamy deski do prasowania, prosimy przyślij nam". Oczywiście, teraz

nie jest już tak źle. Jednak nadal, jeśli muszą zapłacić 5 rupi za taksówkę to pomyślą: "Och, musimy zapłacić za taksówkę Matka powinna płacić". Ale jeśli Ja muszę zapłacić 7 - 8 tys. rupi, abyście mogli pojechać do Haridwaru, to jest w porządku. To
jest w porządku. Nikt nie chce nawet dowiedzieć się, jak Matka za nas płaci. To jest zaskakujące i bardzo Mnie niepokoi wasz
stosunek do tego. Radość powinno się sprawiać z całego serca. Powiedzmy, że chcecie kupić prezenty przyjaciołom albo
cokolwiek, nie macie nic przeciwko wydawaniu na to pieniędzy. Ale jeśli chodzi o puję to macie obiekcje. Zawsze płaciliście za
pralnię, mam na myśli, że widziałam rachunki z pralni, byłam zaskoczona, ile pieniędzy wydano. Ale 21 rupi, zgodnie z zasadą,
wyobraźcie sobie. Spójrzcie na to. Jeśli spojrzycie na to, będziecie sobą zaszokowani. To pokazuje, że pomimo tego
wszystkiego, otrzymaliście waszą Realizację. Zobaczcie tę hojność. To jest bardzo, widzicie, to jest bardzo rażące. Bardzo
rażące. A więc odwiązanie od tak obrzydliwego życia musi odejść. [z kontekstu wynika, że chodzi o przywiązanie] Zwykły
wieśniak lepiej to rozumie, ponieważ jest niewinny. Jest niewinny. Wy zaś nie jesteście niewinni, dlatego właśnie widzicie
wszystko poprzez wasz umysł. Myślicie: "Ile zapłaciliśmy, ile to kosztuje, ile to, ile tamto". Ale niewinny wieśniak, nawet jeśli ma
cztery anny [waluta] to chciałby coś zrobić: "Matko – to wszystko, co mam". W Biblii mamy przypowieść. I tak to właśnie jest.
Zobaczcie, że nasze odwiązanie zaczyna się na najbardziej podstawowym poziomie pieniędzy. Nie potrzebujecie mieć
przyjaciół, jaka jest potrzeba obdarowywania jakiś przyjaciół? Po co są ci przyjaciele? Oprócz Tattwy Shivy, jakich innych
przyjaciół potrzebujecie? Zastanówcie się nad tym, czym jest wasze życie bez Boga? Zatem odwiązanie musi się rozpocząć.
Priorytety muszą się zmienić. I musicie wiedzieć, że Bóg jest Jedynym, który jest waszym Przyjacielem, który jest waszym
Ojcem, który jest waszą Matką, który ma być czczony, niczego więcej nie ma. Tana, mana, dhana, wszystko jest dla Boga.
Oczywiście, Ja niczego od was nie chcę, wiecie o tym. Ale taka powinna być postawa danej osoby. Najpierw więc, u danej osoby
pojawia się taka postawa. Oczywiście, w Sahaja Yodze macie ogromną przewagę, że ci, którzy rozwinęli taką postawę, otrzymali
tak wielką pomoc materialną, iż natychmiast odnajdujecie na to dowód. Dowód jest, a ci, którzy tego nie przyjmują, cierpią. A
więc dowód jest. Muszę dać wam przykład złotnika. Dałam mu coś do wykonania na puję. Dostał dużo złota i wszystkiego.
Mimo to, w głupi sposób próbował zrobić na tym pieniądze. No i zachorował na raka, i umarł. Ja nic nie zrobiłam. Ale
wiedziałam, że zarobił pieniądze, o wszystkim wiedziałam. Wiedziałam wiele rzeczy, nic mu nie powiedziałam, nic, nigdy - nigdy
nawet o tym nie wspomniałam. Zachorował na raka i już go nie ma. A to dlatego, że zniknęła Tattwa Shivy. To było na puję,
pieniądze świętych, coś miało zostać wykonane, a on nie powinien tak robić. To jest właśnie dowód. Teraz ci, którzy go znali,
zaczęli się obawiać o swoje życie: "Boże, nigdy więcej, przynajmniej z naszej strony". Natomiast ci, którzy oddali również sprawę
swoich pieniędzy, nie żebym miała im coś zabrać, albo czegoś od was chcieć, ale wciąż jest to inne nastawienie, wyszli, zarobili
pieniądze, są bardzo bogaci i mają się bardzo dobrze, jest im dobrze. Otrzymują tak wiele błogosławieństw - wszystko. To jest
pierwsza zasada czakry Nabhi. Powinniśmy zacząć od umieszczenia tam Shivy. Tattwa Shivy może zaatakować każde
przywiązanie, ponieważ Tattwa Shivy lśni jak diament, błyszczy. Każdą jej fasetę można bardzo łatwo wyczyścić poprzez
obudzenie naszej Kundalini i poprzez naszą czujność, a potem możecie zobaczyć, że mamy inne przywiązania. Są nimi przyjaźń,
współczucie, przyjaźnie. Współczucie zawsze kieruje się w stronę osoby, która jest w potrzebie, albo coś takiego. Nie macie
współczucia, tylu ludzi torturowaliście. Może być też tak, że za bardzo kogoś nienawidzicie, że za bardzo kogoś kochacie, jakieś
tego typu sprawy. Pojawia się zatem odwiązanie, to znaczy, że nikogo nie nienawidzicie ani nie kochacie. Zostawiacie to Bogu.
To jest taki rodzaj odwiązania, że pozostawiacie to Bogu. "Boże, proszę", to Jego decyzja. "Nie zamierzam osądzać. Osądzam
ich tylko poprzez Kundalini i budzę ich Kundalini. Jeśli to zadziała, to doskonale, a jeśli nie zadziała, to trudno". Odwiązaliśmy się
więc od odpowiedzialności osądzania innych. Wasz osąd może być tylko poprzez Kundalini - jeśli zadziała, w porządku. Ale
jesteście po prostu jak barometr i to wszystko, albo jak maszyna, która leczy. Nie angażujecie się w to. A więc to zaangażowanie
w życie osobiste i osobiste związki takie jak: matka, siostra, brat i wszystkie inne nonsensy, trzeba się tym zająć. Powiedzmy, że
wasza matka nie jest w porządku, musicie po prostu robić jej wymówki i sprawdzać czy jest skorygowana. To jest bardzo ważne,
matka musi być w porządku. Jeśli nie jest, wtedy powiedzcie jej: "Nie będę jeść jedzenia przygotowanego przez ciebie" i tyle.
Popraw swoje wibracje. Powiedzcie jej: "Lepiej otrzymaj Realizację, jeśli nie, to nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Tylko się z
tobą zobaczę, porozmawiam i odejdę". Okażcie odwiązanie od niej. Bądźcie silni. Musicie wyleczyć swoją matkę. To bardzo
ważne, ponieważ matka jest częścią Sahaja Yogi, to jest bardzo ważne. Ale widziałam wielu ludzi, którzy po prostu nie wiedzą,
jak się sprzeciwić. Musicie zaprotestować; kontynuujcie ten protest jeden za drugim, bo to jest najwspanialsza rzecz, jaką
możecie uczynić dla waszej matki. Cóż innego możecie jej dać? Cokolwiek dacie, cały świat nie ma znaczenia za wyjątkiem
korygowania waszej matki, aby miała lepsze życie, wieczne życie, życie Boga. Następnie wasza żona - wasza żona to bardzo
niebezpieczna sytuacja. Jeśli wasza żona jest negatywna, ona będzie to kontynuować, wmawiać wam rzeczy, które zadziałają w
nieodpowiednim czasie i będziecie zdziwieni, jak te rzeczy wymknęły się wam i jak mogliście to powiedzieć. Co was skłoniło do
zrobienia tego, dlaczego to zrobiliście. A żonie trzeba powiedzieć: "Musisz zachowywać się porządnie, musisz się poprawić, bez

gadania". I nie ma kompromisu. "Ty będziesz w jednym pokoju, a ja będę w drugim. Powinnaś się poprawić. Ja ci nie pomogę".
Bo to jest nawet bardziej niebezpieczne, ponieważ wiecie, że gdy kobieta ma blokady, to w Mooladharze rozwijają się bardzo
poważne choroby. Więc musicie być surowi dla swojej żony. Powinniście ją zmusić. Powinniście powiedzieć jej: "Nie będę jadł
jedzenia przygotowanego przez ciebie. Nie będę miał nic wspólnego z tobą, nie będę z tobą rozmawiał, po prostu przyjdę i będę
spał w innym pokoju. Lepiej nie dotykaj moich ubrań. Jeśli mnie nie posłuchasz, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego", albo nawet
lepiej - "Jestem twoim mężem. Niezależnie od tego, za jaką dharmą podążam, ty musisz iść za mną, jeśli nie chcesz mnie
słuchać, wtedy nie chcę mieć z tobą nic wspólnego". Żona może tak samo postąpić z mężem. Stopniowo pokazując obojętność
w taki sposób, aż on zrozumie, iż to nie przynosi miłości. Tak właśnie kobiety korygowały mężów dawno temu. Obecnie, kiedy
podarujesz coś kobietom to oczywiście będą zadowolone. Nawet, jeśli ktoś ma kochankę, to tak długo, jak daje żonie diamenty,
ona jest całkiem zadowolona z kochanki. W Indiach nadal się tego nie akceptuje. Ale widziałam, że na Zachodzie nikomu to nie
przeszkadza, że mąż ma 10 kochanek, to nie ma znaczenia tak długo, jak daje wam pieniądze. W porządku, nikt się tym nie
przejmuje. To jest bardzo dziwne. A więc relacje z żoną, z matką, z mężem, bliskie relacje muszą być skorygowane. Także dzieci
muszą być chronione. Nie powinniście pozwalać waszym dzieciom zajmować się niewłaściwymi rzeczami. Jeśli robią złe
rzeczy, nie przychodzą do Sahaja Yogi, waszym obowiązkiem jest powiedzieć im: "Nie dam wam żadnych pieniędzy, nic z tego.
Nie chcę was widzieć, jeśli nie zajmiecie się Sahaja Yogą". Co innego zamierzacie dać swoim dzieciom, jeśli nie Boga? Możecie
to zrobić. Każdy może to zrobić. Ale powinniście wiedzieć, że Ja nie mam potrzeby tego robić. Tak wielu ludzi mówi: "Matko,
twój mąż nie za bardzo jest Sahaja yoginem". To jest w porządku. Ja wiem, dokąd go wprowadzić, wiem, kiedy wprowadzić Moje
dzieci, ponieważ jeśli zostaliby wprowadzeni, każdy by powiedział: "Rozpoczęli rodzinny biznes". Tak długo, jak są z dala od tego,
to jest bardzo dobry pomysł, zwłaszcza w Indiach. Więc jeśli Mi się sprzeciwiają, najlepiej jest trzymać ich wszystkich na
zewnątrz, moich braci. Wyobraźcie sobie, Moich własnych braci - Moich własnych. Oni wszyscy mają niesamowity szacunek dla
Mnie, bez wątpienia. Nawet Mój brat powiedział: "Dzięki Bogu zostajesz teraz w moim pokoju, będą dla mnie bardzo dobre
wibracje. Co sądzisz o moich wibracjach?" Wszystko to mówi, ale on nie jest Sahaja yoginem. Dałam im wszystkim Realizację,
mają wszystko, ale nie są Sahaja yoginami - są odseparowani. W innym przypadku byliby odpowiedzialni za pieniądze,
rozumiecie. Co za pieniądze dostałaś? Teraz pojawiają się te pieniądze, które mamy, wszystkie te problemy. Z tymi wszystkimi
krewnymi wokół, nic nie wiadomo. Ktoś przyjdzie i powie: "Shri Mataji tak powiedziała", "Och, tak powiedziała córka Shri Mataji".
Tak się dzieje. Nie chcę tej całej presji na Mojej głowie. Tak jest najlepiej; chciałabym, aby nasi politycy to zrozumieli - nigdy nie
miejcie koło siebie krewnych. To jest najlepszy sposób zarządzania. Jeśli macie koło siebie krewnych, to nigdy nie zrobicie tego,
co właściwe. Albo nawet, jeśli zrobicie coś właściwego, to wasi krewni to zniszczą. Wszyscy ci, którzy są Sahaja yoginami
muszą wiedzieć, że nie powinniście próbować pomagać waszym krewnym na sposób, w którym oni czerpią korzyści z Sahaja
Yogi. Na przykład, kiedy jesteś Sahaja yoginem, wtedy przyprowadzisz swoją matkę i posadzisz ją przede Mną. Najpierw popraw
jej wibracje, skoryguj ją i dopiero wtedy przyprowadź. "Skoryguj mojego ojca, skoryguj moją matkę", to nie jest odpowiedzialność
Matki, ale wasza własna. Kiedy są w porządku, wtedy tak jak przynosicie Mi kwiaty, przyprowadźcie swoich krewnych, jako
wspaniały prezent od waszej rodziny. Tak jest o wiele lepiej, niż gdy Ja muszę czyścić. Jeśli ktoś jest Sahaja yoginem to
wszystkie trzy pokolenia, w górę i w dół, z każdej strony, muszą uzdrowić to, co uczyniono. Tak jak Malhotra Mnie zmusiła.
Zatem każdy powienien uwolnić się od tych rodzinnych więzów, tego emocjonalnego braku równowagi i emocjonalnych
problemów, które mamy - poprzez zrozumienie, że jedyną rzeczą, którą powinni mieć ci ludzie, jest Sahaja Yoga. A niektórzy
ludzie nie powinni być w Sahaja Yodze. Tak jak powiedziałam - Mój własny mąż, Moje córki i krewni - będę trzymała ich na
zewnątrz. Wszystkich takich ludzi, jeśli tacy są, także nie powinniście mieć w pobliżu Sahaja Yogi. Powinniście być
odseparowani, aby to odkryć. Pomimo, że ci wszyscy Moi krewni są ludźmi bardzo dharmicznymi, niezwykle dharmicznymi,
bardzo dobrymi, bardzo godnymi, mają wszystkie dobre cechy, wszystko - są gotowi, ale nie są w Sahaja Yodze. Więc nikt z was
nie może powiedzieć, że ten powiedział tak, a więc tamten powiedział to. Ma być tak, że to Matka musi powiedzieć. Takie
odwiązanie musi się pojawić, to zajmuje trochę czasu. Szczególnie ludzie z Indii cały czas martwią się o swoje dzieci, matkę,
ojca i tak dalej, i tak dalej. Spójrzcie, przez tyle lat, mój syn, moja córka, mój syn, mój ojciec - cały czas. Teraz, dzięki łasce Boga,
w jakiś sposób, wielu pozbyło się tych swoich odpowiedzialności, poprzez Sahaja Yogę, czy cokolwiek to jest, więc teraz oni są
ustabilizowani wewnętrznie, ponieważ wy macie swoją własną odpowiedzialność. Więc to odwiązanie trzeba ofiarować tym,
którzy przychodzą do Sahaja Yogi, że jesteśmy tu, aby otrzymać błogosławieństwa Sahaja Yogi. Będziemy błogosławieństwami z taką dumą. Powinniście być w rodzinie, w porządku. Jeśli chcecie mieć Sahaja Yogę to ją miejcie. Lecz nie narzucajcie ich
Sahadza Yodze, natomiast możecie wymusić Sahaja Yogę na nich. Przyszedł etap, że musicie mówić im o Sahaja Yodze. Na
początku mówiłam: "Nie rozmawiajcie z nimi". Ale tym, którzy są bezużyteczni, jeśli nie mają przyjść do Sahaja Yogi, powiedzcie:
"Nie jesteś odpowiedni dla Sahaja Yogi, więc nie proś". Wtedy oni przyjdą. Niektórym ludziom powinniście okazać całkowitą

obojętność: "Nie nadajesz się, na nic się nie przydasz, jesteś zbyt materialistyczny". Wtedy ta osoba powie: "Udowodnię, że się
nadaję". Wszystkie te odwiązania następują, a wtedy te odwiązania, które są w czakrze Nabhi, wzniosą się do waszej
emocjonalnej strony w czakrze Serca. Wówczas musicie mieć odwiązanie nawet wobec takiej kolektywności, która wydaje się
nam kolektywnością. Ja to nazywam braterstwem buców a nie kolektywnością. Wszyscy bezużyteczni Sahaja yogini zawsze
stworzą grupę, która będzie mieć wielkie zastrzeżenia do wszystkiego, co jest sensowne. I będą mieli kontrpropozycje do
wszystkiego. W ogóle nie powinno być żadnych uwag. Nie ma alternatyw, bo Shiva jest doskonały. Co raz zostało powiedziane,
jest powiedziane, po prostu to zróbcie i zobaczcie, że tak jest najlepiej. Alternatywy będą najlepsze w drugiej lub trzeciej
kolejności albo może będą bezużyteczne. Ale nie ma alternatywy dla Tattwy Shivy. Podam wam przykład, powiedziałam ludziom
z Delhi, żeby zorganizowali program na zewnątrz przez siedem dni, z innymi ludźmi. To było rozsądne, bo wiedziałam, że będzie
padać, bo musi padać. Widzicie, deszcz można powstrzymać, ale musiało padać dla innych mieszkańców wioski. Nie możemy
powstrzymywać go tylko dla Sahaja yoginów. Oczywiście, Sahaja yogini są ważni, więc powiedziałam: "Pozwólcie im być z
innymi yoginami". Teraz oni [Indusi] znaleźli alternatywę, myśląc tylko, że tamtym [yoginom z zagranicy] nie będzie wygodnie. I
choć intencja była dobra, to jednak była na innym poziomie, że nie będzie im komfortowo z Sahaja yoginami - to inny poziom. Ale
trzeba zrozumieć, że jeśli Matka powiedziała, to musi być wykonane - cokolwiek to jest. Nawet, jeśli powie: "Zabij kogoś",
powinieneś zabić. Do tego stopnia trzymajcie się tego. Do maksimum - nawet, jeśli Ona powie: "Musisz umrzeć", powinieneś
umrzeć. Jeśli powie: "W porządku, mów kłamstwa". Nie wahaj się: "Będę kłamał". Tak, jak Radhaji powiedziała: "Czym są moje
punyas [dobre uczynki], czym są moje papas [grzechy]. Jestem jego żoną. Co mogę zrobić - cokolwiek On Mi powie". To jest
Tattwa Shivy. Gdy jest to obudzone, widzicie, to przynajmniej rozpoznaje we Mnie Shivę. I widzi, że to jest Tattwa Shivy. Rozumie,
ponieważ w Tattwie Shivy nie popełniacie żadnych grzechów, jesteście bez grzechu. Kiedy jesteście Duchem, jesteście bez
grzechu, nie ma w was grzechu. Jeśli przypuśćmy - zgodnie z ludzkim pojmowaniem - Shiva odejdzie, ta osoba umiera, a to jest
grzeszne. Czemu miałby kogoś opuszczać? To grzech, czyż nie tak? Pod każdym względem, zgodnie ze zwyczajowymi normami
uważa się, że to jest grzech ze strony Shivy, iż opuścił tę osobę i pozwolił jej umrzeć. Na przykład, umiera kobieta, pozostawia
swoje dzieci, wtedy każdy wini Shivę: "Zobacz, odszedłeś, a teraz te dzieci pozostały bez matki, albo bez ojca" lub coś w tym
rodzaju. Ponieważ Shiva jest bez grzechu, wszystko co robi jest bez grzechu. Zatem, cokolwiek wy robicie, jest bez grzechu koniec z koncepcją grzechu, ponieważ tym, który grzeszy, jest wasze ego. To ego popełnia grzechy. Jeśli jednak nie macie ego,
to nie ma grzechu, ponieważ wy niczego nie robicie. Istniejecie w Akarmie. Powiedzmy, że słońce świeci i świeci mocno, jeżeli
ktoś chce stać w słońcu, wtedy zostaje poparzony. To nie jest wina słońca, słońce świeci - takie jest zadanie słońca. Cokolwiek
jest zadaniem Shivy, On to wykonuje. Nie popełnia grzechów. To nasze mentalne nastawienie sprawia, że myślimy: to jest grzech
a to nie jest grzech. Ale kiedy mamy ego, wtedy popełniamy grzechy. Jeśli zapytacie tygrysa: "Czy popełniasz grzech, kiedy jesz
krowę?" On odpowie: "Nigdy nie wiedziałem, czym jest grzech, nie wiem, co to jest grzech". Widzicie, jest taka historia, o
misjonarzach, którzy opuszczali wioskę. Więc mieszkańcy wioski - biedni, niewinni wieśniacy, poszli im podziękować.
Powiedzieli: "Dzięki Bogu, kiedy tu przyszliście, powiedzieliście nam o istnieniu grzechu. Nie wiedzieliśmy, co to grzech".
Niewinni ludzie, oni nie wiedzą, czym jest grzech, ponieważ Duch jest niewinny, jest bez grzechu. Jest posłuszny innemu źródłu
niewinności. Zatem, dla niewinnej osoby nie ma grzechu. Dla Shivy nie ma grzechu, czy chce dać Swoje błogosławieństwa
rakshasowi czy świętemu. Dla Niego nie ma grzechu, ponieważ On jest bholenath [niewinny], On jest poza, jest poza grzechem.
Cokolwiek robi, jest poza grzechem, ponieważ ego nie może Go przykryć. Ego nie istnieje. Popełniamy grzechy, ponieważ mamy
ego. Gdy tylko ego zniknie, nas już nie ma, więc kto popełnia grzechy? Jeśli nie istniejemy, to kto popełnia grzechy? Shiva nie
może popełniać grzechów, więc gdy my jesteśmy Shivą, nie możemy popełniać grzechów. Zatem wszystkie te pomysły
znajdowania alternatyw na mentalnym poziomie, także są złe. Ja dam... cokolwiek powiem, natychmiast będzie dziesięć
sugestii. Próbuję z wami tych wszystkich sztuczek, ponieważ widzicie, przywykliście do konferencji. Powiedziałam więc: "W
porządku Subramanian, co na to powiesz?" Ponieważ, mimo wszystko, pan Subramanian tam jest. Muszę go zapytać. Potem
pytam Venugopalana, potem zapytam Maureen, tych wszystkich ludzi. Co więc macie do powiedzenia? I wtedy dają swoje
sugestie. Gdybyście przyjrzeli się konferencji wszystkich Bóstw, to nie ma tam sugestii, żadnych sugestii, żadnej alternatywy.
Żadnych alternatyw dla pomysłów waszej Matki, nic. Absolutne. To jest absolutne. Nikt nie daje Mi żadnych sugestii, nigdy. Nie
ma mowy. Oni nie będą was słuchać, nie będą słuchać nikogo. Nie ma o tym mowy. Taka harmonia, całkowite posłuszeństwo. I
nie tylko, Oni są umocnieni przez ich cechy, ale gdy powie się Im, że muszą to zrobić, Oni to zrobią. To jest ta różnica. Starają się.
Czasem zdarza się, widzicie, że gdy powiem: "No dobrze, idźcie tą drogą a znajdziecie miejsce", a wy go nie znajdujecie, wtedy
mówicie: "Widzisz Matko, powiedziałaś, żeby tam pójść, więc poszliśmy tą drogą i nie znaleźliśmy tego kościoła". To nie jest tak,
że mówię wam, iż znajdziecie kościół, to jest tak, że próbuję przekonać się, co myślicie. Zdradzam wam swoje własne sztuczki,
zatem uważajcie. Powiem wam wszystkim: "Idźcie tą drogą", a wy nie znaleźliście kościoła. Przykro mi. Nie powinnam była wam

tego mówić albo wy nie powinniście pójść tą drogą. Ale to nie jest prawda. Muszę wam powiedzieć, że to nie jest prawda.
Próbuję przekonać się, co o tym powiecie. I tak - jeśli jesteście bystrzy, powiedzielibyście: "Poszedłem tam, nie znalazłem
miejsca, ale zobaczyłem coś innego, Matko. To powód, dla którego mnie tam wysłałaś. Już wiem, czemu mnie wysłałaś". I tyle.
Wtedy wiem, że on jest Sahaja yoginem. Gdy jednak mówicie: "Och, poszedłem tam, bo myślałem, że znajdę tę rzecz, ale jej tam
nie było a Ty mnie tam wysłałaś, wysłałaś mnie". Skończone. Jeśli powiecie: "Tak nam powiedziałaś i to się stało" albo...
Powiedziałam to, bez wątpienia. Ale to, co powiedziałam, było tylko po to, aby zrobić wam sztuczkę, ponieważ jedną z form
waszej Matki jest Mahamaya; więc uważajcie. To, w jaki sposób zareagujecie, jest dla Mnie bardzo ważne, aby zobaczyć, jak
daleko zaszliście. To jest jeden ze sposobów, w jaki jesteście osądzani. Dla wieśniaka jest to co innego. Spójrzcie, jeśli mu
powiem: "Jeśli chcesz, żebym jechała do tej wioski, weź wóz czy też wóz zaprzęgnięty w woły"... On go weźmie. A tam będzie
rów. "Tak czy inaczej ja go wezmę…" Zatem on powie: "Matko przepraszam, mogłem tego uniknąć". Zobaczcie. Więc bierze
odpowiedzialność na siebie. Bierze wszystko na siebie. "Ponieważ Ty mnie poprosiłaś, musiałem iść tą drogą, ale mogłem go
ominąć, gdybym był ostrożny". Więc na tym polega różnica, którą znacie - nie zrzucać odpowiedzialności. To częste, ludzkie
zachowanie, zrzucić odpowiedzialność na kogoś innego. A najlepiej na Matkę. Ale w ten sposób tracicie wszystkie wasze
punyas [łaski]. A więc ja jestem odpowiedzialny, musiałem popełnić jakiś błąd. Musiałem gdzieś popełnić jakiś błąd albo być
może Matka chce, abym się przez to czegoś nauczył. Za każdym razem, jak coś robicie, gdy wam coś mówię, to jest po to,
byście się czegoś nauczyli. Ja nie muszę niczego się uczyć. Jeśli myślicie w ten sposób, że muszę się czegoś nauczyć, teraz
wiecie, że to wy musicie się czegoś nauczyć. Jeśli to rozumiecie, wtedy pojawi się w was pewien rodzaj odwiązania oraz
poddanie. Będziecie zdumieni, do jakiego stopnia uwolnicie się od swoich nonsensownych, przyprawiających o ból głowy
problemów i ciężarów, które dźwigacie, jeśli zrozumiecie, że "cały ten żart, cała ta praca, całe to przedstawienie jest stworzone
przez Matkę, a ja tylko w tym gram". To takie proste. Trzeba to zrozumieć. I w tym tkwi cała radość. Nie w osądzaniu czy
znajdowaniu alternatyw. Spróbujcie tego. Ci, którzy spróbowali, bardzo się tym cieszyli. Tyloma rzeczami. Każdą minutą. Dam
wam na to przykład. Podam wam przykład Gregoire`a. Ostatnim razem, gdy poszłam do jego domu, zamęczał Mnie z powodu
swojej żony; kiedy urodzi, w jaki sposób, kto z nią będzie? Od rana do wieczora mówił tylko o jednym. "Dobrze" powiedziałam:
"Coś da się zrobić. Ta kobieta może zostać z wami". A potem: "A jak ja pojadę do Indii?" Chodzi Mi o to, że "ja" było takie ważne.
Wtedy tego nie zrozumiał i myślał, że to bardzo ważne, aby to zrobić. Ostatecznie, tuż przed wyjazdem, powiedziałam mu:
"Gregoire, tym razem sprawiałeś mi za dużo kłopotów. Ale to nie szkodzi". Wtedy on powiedział: "Przepraszam". Potem
zadzwonił do Mnie i powiedział: "Matko, moja żona będzie miała aborcję. Jest już w szpitalu, nie ma już szans". Powiedziałam:
"Zapomnij o tym. Wracaj do szpitala, wszystko z nią będzie dobrze". Pojechał do szpitala, a oni powiedzieli: "To jest cud.
Wszystko z nią w porządku, nie ma problemu. Ma się dobrze". Zrozumiał to, ponieważ powiedział Mi: "Och, Matka się o to
troszczy, więc dlaczego mam się martwić. Dlaczego mam się martwić?" To jest pierwsza rzecz. Następnie, dziecko urodziło się
przed czasem. I on przyszedł do Mnie, więc też go przekonałam, że co mówię i co robię - wiecie to, że się wami opiekuję. Jednak
gdy bierzecie odpowiedzialność na siebie i zaczynacie o tym myśleć, wtedy Ja nie mogę pomóc. Pamiętajcie tylko, aby zostawić
wszystko Bogu. Wszystko jest dla waszego dobra, dla waszego ‘hitha’. Wszystko jest dla waszego 'hitha'. Cokolwiek to jest,
czasem muszę na was krzyczeć, czasem muszę was skorygować, czasem muszę wam powiedzieć: "Nie przychodź tutaj".
Niektórzy ludzie, gdy mnie dotykają, wywołują we Mnie okropne reakcje, wtedy mówię: "Tylko tu nie przychodź. Nie stój przede
Mną, wyjdź stąd". To im pomaga. Ale jeśli zostaną, buce nigdy nie odejdą, ponieważ buce chcą sprawiać Mi kłopoty. Jeśli to
zrozumiecie, staniecie się całkowicie odwiązani i będziecie wiedzieć, że dla naszego dobra, dla naszej poprawy musimy
pilnować, żeby Matka była zadowolona. A jeśli robimy takie rzeczy, to przez to, że Ją urażamy, będziemy skończeni. Aby to
pojąć, nie ma znaczenia ani wiek, ani stanowisko, ani kwalifikacje, nic z tych rzeczy - potrzebny jest mądry umysł. Głęboka
osobowość. Widziałam, że bardzo młodzi ludzie są tak rozsądni a ich rodzice są głupimi, absolutnie głupimi ludźmi.
Potrzebujecie więc tylko mądrej, głębokiej osobowości, aby to pojąć i ją właśnie powinniście starać się rozwijać. To przychodzi
tylko wówczas, gdy trzymacie się Tattwy Shivy, która jest czymś solidnym, która jest Acharą [bezruchem] Shivy, która się nie
porusza, jest absolutem. Ona nie jest względna, ona w żadnym razie nie jest względna - nie jest powiązana z niczym, jest
absolutem. To daje wam głębię. Tę głębię, która jest niezbędna, aby ustabilizować się, aby iść głębiej. Shiva jest waszym guru.
Guru zaś jest tym, który daje wam grawitację, aby iść prosto w dół, w głąb tego. To bardzo ważne. A to wszystko, mam nadzieję,
że z tą dzisiejszą pują spróbujemy ustabilizować was w tej wspaniałej zasadzie Shivy. Niech wasza uwaga, każda cząstka
waszej uwagi, będzie wypełniona, niech błyszczy i raduje się poprzez błogosławieństwo Tattwy Shivy, błogosławię was
wszystkich! Niech was Bóg błogosławi. Więc zaczniemy najpierw od oddania czci Devi, a potem Shivie. Zatem najpierw
będziemy mieć Ganesha Avahanam, co znaczy, że musimy ustabilizować Shri Ganeshę. To jest bardzo ważne. A potem, musimy
recytować imiona Shri Vishnu, którekolwiek - ponieważ te imiona powinny być recytowane, te, które są związane ze wzrostem. A

następnie będziemy opisywać położenie miejsca, gdzie będziemy to robić, dlaczego to robimy, puję. Potem będziemy czcić Devi.
Recytujmy 108 imion Devi. Myślę, że wszyscy powinni znać te 108 imion na pamięć. Wydrukowaliście je - te imiona Devi? Gavin?
Macie kopie? Macie je? Macie je z sobą? Macie booklet?

1983-0301, Shri Ganesha Puja: On jest Potężną Oczyszczającą Mocą
View online.
Shri Ganesha Puja 01.03.1983 Perth, Australia Myślę, że jest to jakość mądrości, która wciąż przejawia się w wielu
Australijczykach, a którą wielu utraciło, ponieważ zwrócili się ku wulgarnej stronie materializmu. Shri Ganesha jest ogromną
oczyszczającą mocą, ponieważ nie może być skażony przez nikogo, czegokolwiek byście nie próbowali, On nie może zostać
zanieczyszczony. Jedynie może się wycofać, może się nie zamanifestować, w każdym razie, On jest w swojej Absolutnej Formie.
Jeśli wiecie, jak używać [mądrości], to możecie oczyścić każdego. Zatem odpowiedzialność Australijczyków, trzeba to
zrozumieć, jest bardzo jasna, ponieważ żyją oni w kraju, który jest rządzony przez Shri Ganeshę, więc przede wszystkim muszą
utrzymywać swoją czystość. Czystość swojej istoty. Wielu ludzi myśli czasami, że czystość jest ograniczona tylko do strony
powierzchownej, że czystość ich życia seksualnego jest wystarczająca, to nie jest tak. Dlatego Chrystus powiedział: "Nie
będziesz miał pożądliwych oczu", co oznacza, że twoje oczy powinny być czyste, a jak wiecie, oczy reprezentują zarówno wasze
ego, jak i super-ego. Więc kiedy On powiedział, że twoje oczy powinny być czyste, miał na myśli, że twoje myśli powinny być
czyste. Zatem, co jest generatorem waszej mocy, musimy zagłębić się w to i zobaczyć, jak powstają myśli. Mózg istot ludzkich,
jak wiecie, jest jak piramida. Jest wzniesiony poprzez centralny punkt w sposób stożkowy, taki ma zarys, to jest Brahmarandhra
[kość ciemieniowa], i kiedy ten umysł wznosi się do tego etapu u istot ludzkich, następuje ogromna zmiana jego reakcji na
otoczenie. Na przykład, zwierzę, jeśli widzi jakąś rzecz, nie myśli o niej, nie zachodzi w nim reakcja. Tylko u człowieka ma
miejsce ta reakcja, ponieważ jego mózg ma kształt stożka, możemy powiedzieć, że ta uwaga, która wchodzi, wchodzi w
równoległobok sił, ponieważ mamy dwa rodzaje gęstości w naszym mózgu. Istnieje również refrakcja [załamanie], a z powodu
refrakcji ten równoległobok sił działa w taki sposób, że wasza uwaga wychodzi na zewnątrz, a uwaga, która wychodzi, reaguje. A
kiedy reaguje, zaczynają do nas napływać fale myślowe. Na pewno widzieliście, że jak wrzucimy kamień do jeziora, pojawiają się
fale i dochodzą do brzegów jeziora, a potem od brzegu płynie kolejna fala, która wraca. W ten sam sposób, kiedy istoty ludzkie
patrzą na cokolwiek, kładą na to uwagę, wtedy zawsze pojawia się reakcja, która do was przychodzi. Według Chrystusa nie
powinniście mieć pożądliwych [adulterous] oczu, nie powinno się cudzołożyć. [nota edytorska: adulterant - rozcieńczacz,
dodatek fałszerski, środek rozcieńczający] W języku angielskim to słowo samo w sobie nie jest takie złe. Oznacza, że poprostu
nie powinno być żadnej mieszaniny tego, co to zawiera. Kiedy mówimy, że w mleku zaszła "adulteracja", mamy na myśli, że nie
jest to już samo czyste mleko, że jest w nim coś jeszcze. Więc kiedy patrzycie na coś, powiedzmy, że to jest ściana, ściana jest
ścianą i tyle, o czym tu myśleć? Ale osoba, która nie jest Duszą Zrealizowaną, natychmiast zacznie myśleć nawet o ścianie.
Teraz w zależności od uwarunkowań danej osoby, jeśli osoba jest bardzo perwersyjną duszą, nie wiem, co ona pomyśli o ścianie,
ponieważ nie mogę osiągać wszelkich granic myślenia, przepraszam, mam pewne ograniczenia. Ale osoba, która jest
powiedzmy normalnym człowiekiem, również może zacząć myśleć o ścianie, jak dużo będzie kosztować i co się może wydarzyć,
to i tamto, oraz [bierze pod uwagę] wszelkiego rodzaju uwarunkowania z punktu widzenia pieniędzy, jeśli jest zorientowana na
pieniądze. Jeżeli jest zorientowana na ego, wtedy jej myśli będą reagować w ten sam sposób. To jest właśnie zafałszowanie
[adulteration], że kiedy patrzycie na rzeczy, nie ma tam nic do myślenia – co tu jest do myślenia? Cokolwiek jest, to jest, ale nam
się wydaje, że myśląc rozwiązujemy problemy. Wśród istot ludzkich istnieje również taki mit, że jeśli na coś spojrzą lub o czymś
pomyślą, to rozwiążą problem. Nie jest to prawda. Jest to mit, ponieważ myślenie jest tylko pustym procesem umysłu. To tak,
jakby fala płynąca w kierunku brzegu myślała, że może go po prostu pochłonąć lub całkowicie rozpuścić. Zatem myśl jest tylko
pustym naczyniem, które niczego nie niesie. Nie może nic zrobić, nie może przynieść żadnego owocu. Czasami to stwierdzenie
może wydawać się bardzo poważne i możecie pomyśleć, jak to możliwe Matko, przecież tak wiele zrobiliśmy przez myślenie, i to
i tamto. Ale tak nie jest, cokolwiek zrobiliście, zrobiliście to spontanicznie, ponieważ Nieświadomość wam pomogła, dała wam
pomysły, inspirację, zrobiliście wszystko dzięki inspiracji, a nie dzięki własnemu myśleniu. Nie chcemy przyznać, że tak jest,
ponieważ musimy porzucić nasze ego, ponieważ myślimy, że osiągnęliśmy to dzięki naszemu myśleniu. Ale kiedy myślicie za
dużo, za dużo, za dużo, w ten sposób, to co się dzieje? Nieświadomość daje wam potrzebne informacje, ponieważ ma
współczucie, ma miłość do was i nagle coś tam znajdujecie. Zostajecie po prostu wepchnięci w ten kąt, gdzie to znajdujecie. I
dlatego też musicie wiedzieć, że to Einstein jest osobą, która mówi, że teoria względności pojawiła się u niego z nieznanego
obszaru, ponieważ to, co jest znane, już tam jest. A co jest nieznane, nie można dowiedzieć się tego przez mózg, który myśli, ale
przez mózg, który jest oświecony. Teraz, gdy On powiedział: "Nie będziesz miał cudzołożnych oczu" – oczywiście, jak
rozumiemy, cudzołóstwem jest to, że nie powinniśmy mieć pożądliwości w naszych oczach. Ale ja posunęłabym się jeszcze
dalej i powiedziałabym, że nasza uwaga musi być tak czysta, że nie powinniśmy mieć żadnego zamiaru, żeby uzyskać korzyść z

danej rzeczy, ale po prostu cieszyć się nią, po prostu czerpać z niej radość. Jeżeli widzę piękną rzecz, to po prostu cieszę się nią.
Nie reaguję tak, że "muszę ją mieć", zastanawiam się "czy ja tego potrzebuję" albo zaczynam obsesyjnie o tej rzeczy myśleć.
Powtarzam, po prostu cieszcie się nią taką jaka jest. Może jeśli będziecie się nią cieszyć, stworzycie ją ponownie. Taką zdolność
oczyszczania powinien posiadać człowiek. Tak więc, czasami ludzie myślą, że Sahaja Yoga jest bardzo wiktoriańskim rodzajem
Systemu, w którym nie możecie prowadzić takiego życia, a wolność, którą osiągnęliśmy, i porzuceniem, które osiągnęliśmy, nie
możemy cieszyć się w Sahaja Yodze. Ale ta czystość, czy ta cnotliwość, które do tej pory potępialiśmy, jest tak naprawdę
podtrzymaniem życia, jest naszą jakością, naszym złotem, jest naszym bogactwem, jest naszym dobrem jest naszym
bezpieczeństwem, które utraciliśmy, i po prostu musimy ponownie dokonać oczyszczenia. Ta czystość istnieje, ponieważ jest w
swojej istocie wieczną jakością, nie może zostać utracona, nie może zostać trwale zniszczona. To jest tak, jak widzieliście coś
mosiężnego lub coś podobnego, co pod wpływem warunków atmosferycznych czernieje, żółknie albo odbarwia się na
jakikolwiek inny kolor i wygląda na zniszczone. Ale jak się je wypoleruje, to powraca do pierwotnego stanu. I jeśli jest to złoto, to
jest ono nie do zniszczenia, ale jeśli się pozwoli, by złoto rdzewiało w brudnym rynsztoku lub czymś takim, trudno je [jego
jakości] wtedy dojrzeć, gdy jest pokryte wszelkiego rodzaju brudem, i wy myślicie, że jest już po nim, że już go nie ma, ale ono
istnieje cały czas, nasza niewinność istnieje w nas. Nie jest stracona, istnieje, tylko jest przesłonięta. Tak jak niebo może być
pokryte chmurami, jest ona [niewinność] teraz przesłonięta z powodu panujących warunków, z powodu sposobów w jakie
próbujemy ją uszkodzić i zrobić z nią różne rzeczy. Dlatego mówię nie czujcie się winni, bo jeśli czujecie się winni to macie słabą
rękę, słaby umysł, który jest chwiejny i niezdecydowany i wtedy nie chcecie się oczyszczać. Ale to istnieje w nas cały czas, to
niezniszczalne istnieje w nas. Musicie po prostu do tego dotrzeć. Shri Ganesha jest tym, który wykonuje tę pracę dla nas. On jest
tym, który to oczyszcza. On jest ucieleśnieniem czystości, a jednak wykonuje tę pracę. Tylko osoba, albo tylko Bóstwo, które jest
ucieleśnieniem czystości może to zrobić. Tak jak widzicie mydło, ma tę jakość, jest czyste i również oczyszcza. Zakładając, że
nie jest czyste, więc może zostać skażone. Na tej samej zasadzie nasza niewinność jest absolutnie czysta, więc to właśnie
nasza niewinność sama w sobie nas uzdrawia. Po prostu to zrozumcie. Ten, który leży poniżej, którego zawsze tłumiliśmy,
podważaliśmy, którego nie szanowaliśmy, przychodzi nam z pomocą i jaśnieje wewnątrz nas. To takie ogromne
błogosławieństwo, że mamy tak wiele wiecznych wartości istniejących w nas, w przeciwnym razie istoty ludzkie byłyby
skończone już dawno temu. Nie byłoby śladu po ludziach z powodu tego, w taki sposób, pogrywają ze swoją czystością, która
jest prawdziwą siłą ich charakteru. Tak więc, gdy w każdej religii zawsze podkreśla się, że należy prowadzić przyzwoite życie,
świadome życie, powodem jest to, że to złoto, które jest w was, musi zostać doprowadzone do lśnienia, a blask takiej twarzy
możecie zobaczyć. Możecie zobaczyć osobę, która prowadzi bardzo szybkie życie, jak to nazywacie, tę bladą twarz, to smutne
życie i wszystkiego rodzaju rysy niezadowolenia na jego twarzy. Ale osoba, która zaczyna lśnić swoją własną wewnętrzną istotą
z tą mądrością i tą czystością, która promienieje, absolutnie promienieje blaskiem Shri Ganeshy, tą niewinnością Shri Ganeshy,
Jego radością, sposobem w jaki On cieszy się radością, sposobem w jaki manifestuje radość. On jest źródłem wszystkich
radości tego świata. Teraz w języku angielskim nie ma nazw dla radości, jest tylko jedno słowo radość i czasami trudno mi
opisać różne rodzaje radości, które możecie mieć na różnych poziomach naszej ewolucji. Ale kiedy dotrzecie do swojej
Sahasrary, ta radość jest nazywana Nirananda. Nira to moje imię, wiecie o tym. Ananda oznacza radość. Nira oznacza, że nie ma
nic innego poza radością. Jest całkowita radość, żadnej reakcji, nic tylko zanurzenie w radości. Ta jakość również ewoluuje
poprzez jakość Shri Ganeshy. To Shri Ganesha rozwija w nas tę jakość Niranandy. Wchodzi On stopniowo w ewolucję, jak
widzicie aż do czakry Agnya, gdzie staje się Chrystusem. Nie oznacza to, że przechodzi On ewolucję, ale możemy zobaczyć, jak
nasiono wyrasta na drzewo, i ostatecznie okazuje się, że siedzimy w radości jak dzieci na szczycie tego drzewa. To radość, którą
niebiański Ojciec obdarzył nas w Sahasrarze. Teraz należy zrozumieć część związaną z pują. Jest ona bardzo ważna w Sahaja
Yodze, ale nie każdy powinien być na początku zapraszany na puję, z dwóch punktów widzenia. Czasami ludzie, którzy
przychodzą na puję, tak naprawdę nie są jej godni i wtedy mają reakcje, reagują przeciwko pujy. Myślą, dlaczego ta puja i to jest
czołobitne i co tam jeszcze, ponieważ nie są tego godni, muszą znaleźć jakąś wymówkę, aby usprawiedliwić swoją niegodność.
Musimy więc najpierw dowiedzieć się, czy dana osoba jest godna pujy czy nie. Jeśli dana osoba nie jest godna, lepiej zostawić ją
w spokoju do czasu aż stanie się godna pujy, ponieważ wątpliwości i wszystko to, mogą przeszkadzać w przepływie wibracji do
innych ludzi i taka osoba może stworzyć problem dla innych. Więc nie jest grzeczne ze strony tej osoby uczestniczenie w pujy jeśli ta osoba nie ma otwartego serca i zrozumienia czym jest puja. Wykonywanie pujy do któregokolwiek Bóstwa osamo w
sobie, nie jest łatwą rzeczą, a szczególnie do Shri Ganeshy. Ci ludzie, którzy wykonują puję do Shri Ganeshy powinni wiedzieć, że
oczywiście musi to być Swayambhu – czyli coś, co zostało stworzone przez Matkę Ziemię. Nie powinno się czcić nikogo innego
niż Ganeshę. A jeśli nie są to Zrealizowane Dusze, to nie mogą czcić Shri Ganeshy. Nie mogą nawet o Nim myśleć, nie mogą
nawet wymawiać Jego imienia, tak trudno jest osiągnąć Shri Ganeshę. Ale po Realizacji pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić

jest czczenie Shri Ganeshy, ponieważ jest to podstawa, na której otrzymaliście Realizację. On jest tym, który najpierw został
ukrzyżowany, a następnie zmartwychwstał i to On otworzył dla was ścieżkę Realizacji, więc z największym poświęceniem
musicie czcić Go przed jakimkolwiek innym bóstwem. Dla waszego dobra, największy ewolucyjny wzrost On osiągnął, stając się
człowiekiem, aby umrzeć i cierpieć jak człowiek, abyście nie mieli trudności z osiągnięciem waszej Realizacji. Dziś, gdy mówimy,
że osiągnięcie tego jest takie proste, zapominamy, że ludzie wykonali wiele pracy, by osiągnąć to dla was, by stworzyć ścieżkę.
Załóżmy, że przyjeżdżam do Perth. Powiedzmy, że kiedy uczyłam się w szkołach, czytałam słowo Perth i nie mogłem sobie
wyobrazić, że Hindusi mogą łatwo dotrzeć do Perth, po prostu wylatując i zaraz tam jesteście. Ale dzisiaj jest to możliwe, bo
osiągnęliśmy ten rodzaj ewolucji w podróżowaniu z Indii do Perth tak łatwo, ponieważ ludzie na to pracowali. Ludzie poświęcali
się. Ilu ludzi musiało umrzeć przy tworzeniu samolotu, ilu musiało doznać wstrząsów i tego typu rzeczy? Jesteśmy tak
uprzywilejowani, że możemy korzystać z ich poświęcenia dla naszego dobra. Nie doceniamy tego w pełni. Na tej samej zasadzie
w sprawach wzrostu duchwego, kiedy mówimy, że jest to łatwe, nie jest to takie łatwe jak myślicie, ponieważ jest to
wypracowane od wieków w bardzo głęboki sposób i nawet wasza Matka pracowała bardzo ciężko, by to osiągnąć. A więc ktoś
wykonał tę pracę. Więc jeśli jest to łatwe, powinniście dziękować swoim gwiazdom, że nie jest to dla was trudne, zamiast wątpić,
dlaczego jest to tak łatwe, że chcecie coś do tego wnieść, w porządku, możecie, ale najpierw skorzystajcie z tego, co jest
dostępne, a potem możecie wnieść coś więcej. Jeśli nie znacie zwykłego samolotu, jak zamierzacie zbudować skomplikowany
samolot? Więc najpierw wiedzcie, że cokolwiek jest osiągnięte, jest to Samorealizacja i oczyszczająca moc Shri Ganeshy.
Ustanówcie Shri Ganeshę w sobie. Przede wszystkim musicie Go ustanowić, a potem możecie tego użyć dla innych, dla siebie i
dla ulepszania i doskonalenia metod Sahaja Yogi, których się nauczyliście. Dlatego Shri Ganesha jest tak ważny dla wszystkich
Sahaja yoginów, aby Go zrozumieć we wszystkich jego aspektach, ale ta zasada jest ogromna, powinnam powiedzieć. Zasada ta
jest bardzo rozległa, bardzo subtelna, więc zrozumienie jej we wszystkich aspektach nie jest rzeczą łatwą. Jedyne, co możecie
zrobić, to stać się z nim Jednością, jak ocean. Jeśli staniecie się Jednym z oceanem, staniecie się oceanem. Po prostu
zjednoczcie się z Nim i tak to zadziała. Ale jeśli użyjecie swoich mózgów, aby to zrozumieć, wasz mózg nie jest w stanie
uchwycić nawet mrugnięcia okiem. Więc najlepszą rzeczą jest, abyście po prostu byli pokorni w stosunku do tego całego
procesu, po prostu spróbujcie stać się Jednym z Nim, a ci, którym uda się to osiągnąć, zdadzą sobie sprawę, że sami stali się
radością i mają te dające radość jakości, mają te cechy, dzięki którym dają innym błogość i spokój. Samo ich bycie tam jest
wystarczające, aby stworzyć to uczucie. Zawsze pokładam wielkie nadzieje w Australii i jestem pewna, że pewnego dnia stanie
się to tutaj na wielką skalę. A kiedy to się stanie tutaj, osiągniemy lepsze rezultaty w innych miejscach. Muszę ciężko pracować i
wy wszyscy musicie pracować bardzo ciężko, aby zrozumieć znaczenie tego kraju, wasze znaczenie jako Australijczyków..........
Tak więc wielkie przesłanie dla Perth, a to centrum, które jest bramą, to są drzwi Shri Ganeshy i musicie znaleźć więcej ludzi,
którzy są prawdziwymi poszukiwaczami, i nie kłóćcie się z ludźmi, którzy wątpią w Sahaja Yogę, po prostu nie kłóćcie się.
Stopniowo wszyscy oni muszą przyjść, a jeśli nie przyjdą, nie rozpaczajcie, to w porządku, taki jest ich los. Więc po prostu nie
kłóćcie się w tej kwestii. Nie marnujcie energii na spieranie się z nimi. Mamy inne metody przekonywania ich: robienie dla nich
bandhanu i cała Czysta Wiedza, której używacie. Więc nie rozpaczajcie i nie złośćcie się na nich, że są ignorantami i musicie też
wiedzieć o swojej przeszłości, wiedzieć, jak zachowywaliście się wobec Sahaja Yogi na początku i wtedy będziecie dla nich
łaskawsi. Bądźcie mili. Stopniowo wszyscy muszą przyjść, ci którzy są poszukującymi. Zadbamy o to, żeby wszyscy weszli
zanim zamkniemy drzwi. [wersja 1 – przed korektami wersji angielskiej, wrzesień 2021]

1983-0304, Devi Puja: "Matko przyjdź do mojego mózgu" (przed poprawkami)
View online.
Devi Puja, Adelaide (Australia), 4 March 1983. Bardzo miło przybyć tu do was wszystkich i przepraszam za to, co się tutaj
wydarzyło przed Moim przyjazdem. Ale, jak wam już mówiłam, przyroda również może zostać przebudzona w obecności Boskiej
osobowości. A kiedy zostanie przebudzona, to zaczyna zachowywać się w sposób, w jaki zachowywałaby się zrealizowana
dusza. Jakby złościła się na ludzi, którzy nie są religijni, na ludzi, którzy nie chcą poznać Boga, na ludzi, którzy robią złe rzeczy w
życiu, na ludzi, którzy nie są normalnymi ludźmi, w tym sensie, że nie chcą być nieodłączną częścią całości. Pustelnicy,
wszelkiego rodzaju ludzie. A kiedy przyroda zostanie doprowadzona do tego poziomu to zaczyna działać na własną rękę. Jak
wiecie, zgodnie z Sahaja Yogą, za każdym z elementów stoi Bóstwo. Na przykład agni [ogień] ma Bóstwo zwane Agni Devata. W
czystej postaci Agni Devata jest tym, który naprawdę nas oczyszcza. Oczyszcza wszystko, oczyszcza powiedzmy złoto, jeśli
włożymy złoto do ognia, to się nie zapali, tymczasem wyłoni się olśniewające, lepsze. Ale jeśli jest coś, co nie ma takiej wartości
to spali się. Zatem wszystkie łatwopalne rzeczy to w większości rzeczy o niskiej jakości, które można tylko palić. Ale
zdumiewające jest to, że te niższe rzeczy jak tylko zostają oświecone, albo można powiedzieć, że kiedy włożycie trochę drewna i
podpalicie je, innymi słowy kiedy do drewna dodany jest ogień, to ten sam ogień, który się pojawia, to w rzeczywistości podstawą
drewna jest to, że jest łatwopalne. A płomienie, które wydobywają się z ognia, kiedy są oświecone, zaczynają wiedzieć, co jest
prawdą, a co nieprawdą. Albo reagują w taki sposób, jakby wiedziały, jaką pracę należy wykonać. Różnica pomiędzy Sahaja
Yoginem a ogniem, który jest tak zainicjowany, polega na tym, że ogień o tym nie myśli. Po prostu całkowicie likwiduje wszystko,
to co musi spalić. A dzięki technice częstotliwości wie, gdzie iść i co spalić. I w ten sposób pali rzeczy, które musi palić. A
niektóre z niefortunnych rzeczy to takie, że ludzie czują, że ogień nie ma współczucia, i że on musi mieć trochę współczucia, aby
oszczędzić niektórych ludzi. Problem polega na tym, że musimy zrozumieć, że mamy w sobie tak wiele rzeczy. Mamy ogień,
mamy wodę, mamy Matkę Ziemię, wszystkie elementy są w nas. Ale w ogniu – jest tylko żywioł ognia, nic więcej. Działa więc
zgodnie z własną jakością, czyli ogniem. I jakakolwiek jest jakość ognia, kiedy jest oświecony, oddziela prawdę od nieprawdy i
zaczyna zachowywać się w ten sposób, choć pozostaje ogniem. Ogień nie może stać się współczuciem. W pewnym sensie, jeśli
zobaczycie, kiedy zaczynacie wybierać między złym typem osoby a dobrym typem osoby, jeśli zobaczycie w subtelny sposób, to
jest to współczucie, ponieważ to jest prawda, a prawda jest miłością. Więc cokolwiek ogień robi, to manifestuje miłość Boga, a
kiedy manifestuje miłość Boga, powinniście wiedzieć, że chociaż jest ogniem, to zachowuje się jak osobowość, która jest jak
istota ludzka. Ponieważ ma rozróżnienie. Wie, co palić, a czego nie palić. Pewnego dnia robiliśmy coś w rodzaju czyszczenia
drzwi tymi lampami, które macie, a pewnego dnia Linda, którą widzicie, przez pomyłkę, umieściła lampę bardzo blisko Mojego
ciała a płomień lampy był bardzo silny, ale on po prostu okrążył Mnie, nie dotknął Mnie. Była zaskoczona, powiedziała: „Matko,
Ty płoniesz”. Powiedziałam: „Nie martw się”, po prostu Mnie okrążył i odszedł. Zatem ogień nie pali człowieka, który jest czysty,
nie pali. Przykładem jest Sitaji. Sitaji, kiedy została przywieziona przez Shri Ramę z domu Ravany, wszyscy mówili, że mieszkała
z Rakszasem i należy sprawdzić, czy jest winna, czy nie. Rama od razu wszystkim powiedział „W porządku”, rozpalił ogień. Ona
sama powiedziała: „Wznieście ogień, wielki stos ognia” i usiadła na nim. A kiedy ogień zaczął się palić, nie mógł jej spalić. Nie
można było jej spalić i cały ogień wygasł. W tym momencie Agni Devata wie, co jest dobre, a co złe. Kto jest święty, a kto jest
bezbożny. Lecz ludzie potrzebują dużo czasu, aby to rozpoznać i zrozumieć, nawet w Sahaja Yodze, ponieważ wrażliwość musi
być znacznie bardziej rozwinięta. Zatem dlaczego tak jest, że wszystko, jak woda lub Agni lub którykolwiek z tych elementów
staje się dużo wrażliwszy niż istoty ludzkie? One po prostu posłusznie to robią, jakby znały pracę i były w niej tak szybkie, tak
wydajne. Powodem jest to, że są całkowicie pod kontrolą Boskości. Są pod kontrolą mocy Boga, absolutnie w stu procentach.
Kiedy są oświecone, cokolwiek Bóg chce, robią to. Ale istoty ludzkie wciąż gubią się między swoją ludzką świadomością a Boską
świadomością i jednością z Bogiem. Zatem wrażliwość u osoby rośnie bardzo, bardzo, powoli – nie ma znaczenia, bez różnicy –
a kiedy rośnie, czasami się porusza, dwa kroki do przodu i pięć kroków do tyłu, widzicie, znów tak samo. Kiedy minie około
dwóch lat, znajdziesz dżentelmena w tym samym miejscu, w którym zaczął. Jesteście bardzo zdenerwowani tym, jak to się
stało, pomimo Sahaja Yogi. Ale o to chodzi, że ludzie potrafią myśleć, mogą decydować i mają pełną wolność, by w każdej chwili
zrezygnować z tej wrażliwości. Więc musicie być całkowicie posłuszni Bogu, co oznacza, że czasami nie można tego zrozumieć,
jak być takim, ponieważ nie zostaliśmy tak wychowani. Nie wiemy jak to zrobić i jest to bardzo trudne. Tak wielu ludzi mówi:
„Matko, bardzo trudno jest się poddać”. Nie chodzi o to, że nie chcą się poddać, ale myślą, że: „Wciąż pojawia się skądś ego,
Matka mówi coś, ale my zaczynamy poddawać to w wątpliwość. Matka mówi coś, a potem myślimy, że powinniśmy, że możemy
zasugerować Matce, że jest inna alternatywa i to i tamto. Ale nie ma alternatywy, nie ma alternatywy dla osoby, która jest

rozsądną osobą. Jeśli wie, że Boskość myśli tylko o waszej hitha, o waszej pomyślności i cokolwiek widzi i robi, wie o wiele
więcej niż wy, o wiele wiele więcej. I w tak wielu wymiarach, że jeśli ktoś mówi: „Rób tak”, najlepiej jest tak zrobić. Czasami to
szokuje ludzi. Ludzie mają wyobrażenia o sympatiach, wyobrażenia o byciu, życzliwości dla innych i współczuciu innym. Ale
czym jest ludzkie współczucie, ono nic nie robi, tylko mówi. A współczucie Boga działa, ono działa. Działa na ludzi, nie mówi:
„Och, jestem bardzo współczujący, jestem pełen współczucia”, nie, po prostu działa, ono się manifestuje. Zatem trzeba
rozumieć, że należy być całkowicie pozbawioną ego osobowością, należy starać się być posłusznym Jaźni w sobie. Jak być
posłusznym sobie wewnątrz siebie? To dzięki świadomości wibracyjnej. Starajcie się być posłuszni poprzez swoją wibracyjną
świadomość. Każde pytanie, które chcecie zadać, cokolwiek chcecie zrobić, musicie być temu posłuszni poprzez swoją
wibracyjną świadomość. Niektórzy ludzie nie są tak wrażliwi, to prawda. Powodem, dla którego nie są wrażliwi, jest to, że o tym
myślą. Teraz myślicie mózgiem, w porządku. If your brain can be enlightened, wtedy będziecie myśleć tak, jak myśli Boskość, a
wasza wrażliwość poprawi się, ponieważ wrażliwość pochodzi z centralnego układu nerwowego. Otóż w ośrodkowym układzie
nerwowym, jeśli jest jakaś blokada, to w rzeczywistości jest ona w mózgu, ponieważ wszystkie ośrodki są reprezentowane w
mózgu. Najlepiej więc powiedzieć: „Matko przyjdź do mojego mózgu. Proszę zamieszkaj w moim mózgu. Proszę, stwórz pokój
dla siebie w tym mózgu. Bądź nadzorcą tego mózgu. Niech ten mózg będzie prowadzony przez Twoją boską mądrość”. I
przestajecie myśleć za siebie, a to słowo „ja myślę” powinno zostać całkowicie usunięte przez Sahaja yoginów. "Ja myślę”
oznacza, że dalej to w was w zabawny sposób, to może być cokolwiek. Na przykład kiedyś wyszliśmy i została u nas jedna z
moich bardzo głupich krewnych, dziewczyna. A jak wychodziłam – tego dnia nie było służby, więc gotowałam – ale w tym dniu,
w którym wychodziliśmy, powiedziałam do niej: „Wychodzę rano, więc możesz zrobić dla nas trochę khichdi, a kiedy wrócimy, to
zjemy”. To jedyna potrawa jaką robiła w swoim życiu, może nawet tego też nie robiła. Więc kiedy wróciliśmy, powiedziała Mi, że
nic nie ugotowała. Więc powiedziałem: „Dlaczego? Dlaczego nie ugotowałaś, zamierzaliśmy tu zjeść”. Powiedziała:
„Pomyślałam, że może nie przyjdziecie. Może nie będziecie głodni, może nie będziecie chcieli zjeść. Może smacznie nie
ugotuję". Zobaczcie te wszystkie cztery wymówki, aby nie gotować. Ale ja powiedziałam: "Dlaczego nie pomyślałaś, że możemy
być głodni, że będziemy chcieli zjeść. Dlaczego nie pomyślałaś w ten sposób?" „Ale pomyślałam”, widzicie, to jest wyjaśnienie
braku w mózgu, powinnam powiedzieć, że nie ma Boskiego przewodnictwa w mózgu. Wtedy przewodnictwo pochodzi z ego lub
z superego, które mówi: „Ja myślałem, że to może się zdarzyć”. Ale jak, dlaczego, dlaczego tak myślałeś? Dlaczego nie na
odwrót? Dlaczego nie pomyślałeś na odwrót? Ale tak właśnie jest, a kiedy takie rzeczy się zdarzają, naprawdę jesteśmy tak
bardzo przyzwyczajeni do tego rodzaju usprawiedliwień i wymówek, jakie mamy do zaoferowania, że to znów staje się nawykiem
mózgu i mózg zostaje oddzielony od Boskości. Więc powiedz swojemu mózgowi: „Ale dlaczego, dlaczego tak myślisz? Czy teraz
przestaniesz myśleć o tych rzeczach w ten sposób? Pomyślmy o pozytywnym myśleniu. Pozytywne myślenie to nic innego jak
myślenie – według Sahaja Yogi, które nie jest agresywnym myśleniem, i oznacza myślenie, które pomaga manifestować
Boskość. To właśnie jest pozytywne myślenie. Rezultatem tego jest to, że wasze nerwy zaczynają się otwierać i zaczynacie
odczuwać przejawy Boskiej Mocy na swoich palcach w swojej istocie. I to jest podstawowa rzecz, która nie zdarza się na
Zachodzie ani w zachodniej kulturze, ponieważ nam zawsze przychodzi do głowy świetny pomysł jak wszystko wyjaśnić. Teraz
możecie to zrozumieć, przypuśćmy, że idziecie do osoby, która jest opętana i zostajecie opętani, a następnie macie wymówki:
"Poszedłem do tej osoby myśląc, sądziłem, że wyleczę tę osobę." Ale rezultat jest taki, że teraz to ty jesteś chory. Zamiast
wyleczenia tej osoby, ty jesteś opętany. Więc jaki jest powód? Przyczyną jest to, że myślałeś w bardzo negatywny sposób, że
„Myślałem, że to mi pomoże lub że pomagałem tej osobie”. Wręcz przeciwnie, wpadłeś w tarapaty. Ten kłopot nie myślał, nie, po
prostu wszedł w ciebie bez myślenia. Jest tam, nigdy nie myślał „czy wejdę w tę osobę, czy nie”, po prostu wszedł, szedł prosto
przed siebie kiedy byłeś zajęty myśleniem, to weszło w ciebie i tam się usadowiło. Więc to jest jak złodziej, który grzecznie
wchodzi do twojego domu, kiedy jesteście zajęci, robiąc coś z roztargnieniem, dokładnie tak jest. Widzicie wchodzącego
złodzieja, nagle orientujecie się: och, złodziej stoi za tobą – teraz mówicie: „Myślałem”. Dokładnie tak samo dzieje się z nami,
kiedy wiemy, nasz umysł wie, że „może dawać wymówki." Za każdym razem jest gotowy do wyjaśnień, następnie umysł jest
przyzwyczajony do tego rodzaju zjawiska, że zawsze da wymówkę, zawsze coś powie. Więc nigdy nie jest w pogotowiu,
ponieważ nawet jeśli będziecie mieli kłopoty, to zawsze powiecie „to jest wyjaśnienie”. Ale wyjaśnienie nie leczy, nie pomaga
wam. Ponieważ poprzez mentalne wyjaśnienie. [Ona nie czuje się dobrze, daj jej coś uspokajającego…] Zatem nie należy być
ekstremalnie na falach myślowych i polegać na ich myśleniu, ponieważ, myślenie podsuwa alternatywę. Myślenie zawsze
podsuwa alternatywę. Możecie powiedzieć: "Ja myślałem to, czy myślałem tamto”. Ale kogo obwiniacie? To wy myśleliście, więc
jesteście za to odpowiedzialni. Więc jeśli weźmiecie odpowiedzialność za swoje myślenie, to może nie będziecie tak robić, nie
powiecie: „Pomyślałem, że gdybym to zrobił, byłoby lepiej”, ponieważ jesteście odpowiedzialni za swoje myślenie. Przypuśćmy,
że maszynista zdecyduje, że: „Pomyślałem, że lepiej pojadę inną trasą” i zdaży się poważny wypadek. Ludzie będą go pytać:

„Dlaczego tak pomyślałeś? Co sprawiło, że tak myślałeś?” Lecz w codziennym życiu widzę, że ludzie zawsze mówią: „Myślę,
myślę, myślę”, cały czas dostarczając alternatyw i dlatego idą w górę i w dół, w górę i w dół, w górę i w dół. Ale dla ognia, wody
lub Matki Ziemi nie ma alternatywy, nie ma już alternatywy. Jeśli tylko dotknę Matkę Ziemię i powiem: „Proszę, wchłoń ich
problemy”, Ona po prostu je wchłonie. Jeśli powiem ogniowi: "Chodź, zostałeś rozpalony”. Nawet nie muszę mówić, natychmiast
pochłonie. Można powiedzieć, że ich Kundalini wznosi się. Rozpalicie ogień przed Moim zdjęciem, to on zostanie nawibrowany.
Rozpalicie światło, zostaje nawibrowane, nie podsuwa alternatyw. Nie myśli o tym, nie podaje alternatyw. Jest po prostu
oświecony, ma swoją własną jakość oświecenia w najczystszym sensie, ponieważ myślenie czyni je nieczystym. Wasze
oświecenie staje się nieczyste poprzez wasze myślenie, przez udzielanie wyjaśnień, przez dawanie tych wszystkich
bezsensownych wymówek. Powinniście wiedzieć, że z Boskością nie istnieje alternatywa. W sanskrycie to słowo paryaya, nie
ma paryaya dla Boskiego instrumentu. Nic takiego nie ma. Przypuśćmy, że nie chcecie tego zaakceptować, to będziecie mieć
problemy, a potem powiecie: „Matko, dlaczego mieliśmy problemy?” Jak widzieliście w Delhi, wielokrotnie powtarzałam tym
ludziom „Proszę, przez osiem dni nie prowadźcie żadnego programu i pozwólcie wszystkim tym ludziom zostać z przyjaciółmi”.
Nie chcieli Mnie posłuchać. Mają program w tym firmowym mieszkaniu i myśleli, że będą mieli ogromny namiot, w którym dadzą
im jedzenie i tak dalej. Ale wiecie, co się stało, padało, padało i padało. Deszcz wiedział, czego chcę, bo musiał padać dla
występujących w tym czasie upraw. Widzicie, muszę opiekować się całym wszechświatem. I dlatego powiedziałam: „Że przez te
osiem dni nie pozwólcie im w tym zostać, ponieważ będzie im trudno się wyprowadzić, lepiej trzymajcie ich z innymi ludźmi, aby
mogli to nosić i tak dalej. Ale nie posłuchali. Ostatecznie okazało się to fiaskiem. Musieli zorganizować pobyt wszystkich osób w
różnych domach. Więc taka jest sytuacja. Teraz mogą powiedzieć: „Matko, lepiej powstrzymaj deszcz”. Nie zrobię tego.
Ponieważ muszą wiedzieć, że kwestia bieżących upraw jest dla Mnie równie ważna i muszą mieć swój udział. W końcu to
wszystko są istoty ludzkie i należy im pomóc. Ale dlaczego Mnie nie posłuchałeś? A potem przyszedł do Mnie i powiedział:
„Matko, czy możesz jutro powstrzymać deszcz?” Powiedziałam: „W porządku, jutro to zrobię”. Wrócił i powiedział do drugiego
dżentelmena: „Postawmy namiot i gotujmy tam”. Ten odpowiedział: „Nie, bo będzie padać”. A on powiedział: „Nie, nie będzie,
ponieważ powiedziałem o tym Samemu Bogu”. Powiedział: „Gdzie spotkałeś Boga?”. „Spotkałem Ją i teraz to jest załatwione”.
Następnego dnia wstał o piątej, ten drugi pan i zobaczył całe niebo tak czyste, że powiedział: „Spójrz na to. Powiedziałeś Bogu, a
Bóg cię wysłuchał”. A więc to jest to, kiedy jesteście tak bardzo z Bogiem, mam na myśli, że jeśli coś powiecie, to się uda.
Wszystko, o co poprosicie to zadziała. Ale my nie, my zawsze znajdujemy alternatywy. A te alternatywy to gra, wszyscy ci ludzie
bawili się z tobą, cały czas dając ci alternatywy. Zobacz, gdy poszłam na rynek, i zapytałam go, jaki masz dostępny samochód.
Powiedział mi, że jest tyle kombinacji, to i tamto, cylinder taki i taki, więc można oszaleć. „Dobrze Baba (bracie), daj mi któryś,
cokolwiek”. A potem to wszystko bawi się waszymi mózgami przez cały czas, dając alternatywy, czy chcecie to czy tamto. I
czujecie, że jesteście naprawdę świetną osobowością, bo możecie decydować: „Będę miał ten kolor i to coś”, ludzie bardzo
poważnie do tego podchodzą. Nawet widziałam na kolacji, jeśli ludzie siedzą w hotelu lub w czymś podobnym, będą bardzo
dokładnie studiować całe menu i każdy z nich powie: „W porządku, zjem to”, druga osoba powie: „Ja wezmę tamto”. A kelner jest
nieźle zdziwiony, za to właściciele są zadowoleni, że całkowicie was oszukali. Po prostu mieszają to z tamtym: „Och, to jest to, to
jest to” i po prostu próbują oszukać. Wszystko jest gotowane, trzymane tam, w porządku, taki jest wybór, to z masalą, to z
masalą, wszystko jest gotowe. Po prostu wymieszaj to, połóż to przed sobą: „Och, mam bardzo dobrą rzecz…” To nie jest, to nie
jest tak, że wasz Duch jest z tego zadowolony, nawet wasz żołądek nie jest z tego zadowolony, to nawet nie wasze podniebienie
jest z tego zadowolone, to tylko wasz mózg, to ego jest szczęśliwe. A ty powiesz. „Och, bardzo ładnie, och”. Ale to wciąż nie jest
dobre. To samo dzieje się z guru. Widzicie jak płacą za guru, no dobrze, więc satysfakcja z tego jest taka: „Zapłaciłem za guru”. A
kiedy tam idziecie, nawet oni czują, że skorpion ich szczypie, cały czas gryzie. Mówisz: „Co się stało?” „Nie, nie, wszystko w
porządku, nic nie poszło źle”. I kontynuują to: „Och, jestem bardzo cichy. Tak, wszystko w porządku, jestem bardzo spokojny,
nigdy nie jestem zdenerwowany, jestem całkowicie zrelaksowany." I widać, że jego nos podskakuje, jego oczy podskakują, jego
głowa podskakuje a ma być najbardziej zrelaksowaną osobą. „Och, czułem się bardzo spokojny, bardzo szczęśliwy, bez
wątpienia”. Jak to możliwe? Z bucami, w jaki sposób? To znaczy wiem, że to nie możliwe, ale widziałam wielu ludzi
opowiadających Mi tę historię, ach, czuli się bardzo miło z tym guru i czuli się bardzo spokojni u boku tego guru, a potem stajecie
się nieuczciwi. Tylko po to, by wspierać tego guru, stajecie się nieuczciwi. Wracamy więc do tego samego punktu, że wszystkie
te elementy są uczciwe, są absolutnie uczciwe. Cokolwiek jest ich jakością, deklarują to. Ogień nie powie: „ochłodzę cię”, nie
powie. Ale po Realizacji, tak wielu z was musiało zauważyć, że jeśli przyłożycie ręce do ognia, otrzymacie chłodny powiew
wydobywający się z niego. Ponieważ on wypala wszystko, co jest brzydkie, co jest w was złe i wtedy zewsząd pojawia się
chłodny powiew, ponieważ ta część jest wypalona. On wykonuje pracę polegającą na spalaniu i kiedy on spala, wtedy
przykładacie rękę do ognia i dziwicie się, że z płomienia wydobywa się chłód. Zamiast mnie palić, płomień mnie chłodzi. Zatem

cokolwiek reprezentują, mają w sobie wbudowaną jakość i są uczciwe. Nie są nieuczciwe, ponieważ są absolutnie jednością z
boskimi prawami. Ale istoty ludzkie takie nie są, płatają figle tu, tam.. Dlatego dawanie realizacji istotom ludzkim jest bardzo
trudną rzeczą. Teraz opowiem wam również o kwestiach swajambhu, które wyłoniły się z Matki Ziemi. Zobaczcie, Matka Ziemia
wysłała nad Swoją istotę pewne formy, abyście wy, ludzie, widzieli, że istnieją wibracje. Aby wypracować Jej duchową formę,
przez którą Ona sprawia, że duchowość promieniuje między wami, przez którą was prowadzi, przez którą tworzy zalążek dla was
do oddawania czci i tę pracę wykonuje w bardzo uczciwy sposób. Ale kiedy takie swajambhu – rzeczy wychodzą na zewnątrz,
nie możecie zrozumieć, dlaczego ludzi tak to przyciąga. Więc wtedy stajecie się w pewnym sensie odpowiedzialnym za tę rzecz.
Następnie chcecie zrobić sztuczne obrazy tego, taka jest ludzka natura, urzeczywistnić wszystko, co widzicie, uczynić
sztucznym. I to trwa i trwa, aż ludzie sami tak bardzo utożsamiają się ze swoją sztucznością, że nie rozumieją, czym jest
rzeczywistość. W rzeczywistości kimkolwiek jesteście, jesteście najwyżsi. Jesteście najwyższym uosobieniem wszystkich
stworzeń. Nawet to, co wyszło z Matki Ziemi, nie może wykonać tej pracy, którą wy możecie. Nie może podnieść Kundalini, nie
może, no może trochę, efekty mogą być, ale nie zadziała z taką siłą, z takim prowadzeniem. Mam na myśli, że jesteście jak
bardzo zaawansowana maszyneria Bożego dzieła, bardzo zaawansowana, niezwykle przenikliwa i nadzwyczaj skuteczna.
Problemem jest ten wasz mózg, kiedy się wtrąca, co jest niczym w porównaniu z tym wielkim mózgiem. Wasz mózg jest niczym
innym jak małym komarem, pojawia się tu i tam mówiąc: „Och, to, to, to, to, to” i wtedy zaczyna się problem. Ale jeśli naprawdę
zaczniecie używać tej mocy w wewnątrz… Bóg uczynił was najlepszym narzędziem, o jakim możecie tylko pomyśleć. A kiedy
zaczynacie używać swojego instrumentu z tą mądrością i poddaniem się lub pokorą, stopniowo ewoluuje on coraz bardziej i
bardziej i zaczynacie rozwijać coraz wrażliwsze strony, lub możemy powiedzieć, że rozwijacie w tym nową metodę i coraz lepiej
rozumiecie działanie Sahaja Yogi. Dlatego ważne jest, abyście przede wszystkim postanowili przerwać nadmierną pracę mózgu i
powiedzieli: „Matko, bądź w naszym mózgu”. Dzięki Bogu jestem we własnej osobie przed wami, to nie jest trudne. Po prostu
powiedzcie: „Matko, musisz być w naszym mózgu”. Zatem, jak wiecie, ten mózg jest wspierany przez pięć elementów, wszystkie
są w tym mózgu i jeśli możecie w jakiś sposób sprowadzić Mnie do tego mózgu, w ten czy inny sposób, mówiąc swojemu
mózgowi, żeby już nie przeszkadzał więcej, zdziwicie się, że natychmiast cały system zacznie działać jak dynamo. To będzie
taka delikatna sprawa, o nic się nie musicie martwić, o niczym nie musicie myśleć. Dotykacie czegokolwiek, to staje się złotem,
niczym dotyk Midasa, staje się tak wspaniałą rzeczą. Ale osiągnięcie tego jest trudne dla istot ludzkich. Trudno jest im osiągnąć
ten rodzaju doskonałości, kiedy całkowicie tracicie swoje ego i stajecie się bez ego. Jak ogień, Matka Ziemia, jak wszystkie inne
żywioły, one nie mają ego. Tylko istoty ludzkie zbudowali ego. A ego to taki wielki mit. Oczywiście, kiedy nic nie robicie, dlaczego
myślicie, że coś robicie i dlaczego powinniście być odpowiedzialni za to, co robicie? Rzecz w tym, że myślimy: „Nie, to nie Bóg,
my musimy to zrobić” i „Ja muszę zdecydować”. Zobaczcie, tak po prostu od rana do wieczora płatamy sobie figle psując nasz
mózg, całkowicie stając się wariatami. Najlepszą rzeczą jest poddanie się i zobaczenie rzeczy, które się pojawią przed wami,
będziecie zdumieni, och, jak to się stało, jak to się udało. Pewnego dnia powiedziałam do Kerry: „Lepiej idź i się zarejestruj."
Powiedziała: „Matko, uniwersytet jest teraz zamknięty, nie mogę się do niego dostać, to jest bardzo trudne”. Odpowiedziałam: „W
porządku, powiedziałam tak, zatem idź”. Potem zadzwoniła a oni powiedzieli: „To niemożliwe, po prostu nie możesz tego zrobić,
ale jeśli chcesz, możesz przyjść i się sprawdzić”. A kiedy weszła na uniwersytet w biurze, powiedzieli: „W porządku, chodź, jesteś
zarejestrowana." Tak jest, tak wiele razy to przydarzy się wam. Ale zajęło mi około dziesięciu minut, aby przekonać ją, żeby po
prostu spróbowała. Choć muszę przyznać, że nie była tak nieugięta, jak myślała: „Jeżeli Matka mówi, że mogę tego spróbować,
to się uda”. Ale jeśli powiecie: „W porządku, Matko, Ty mówisz, więc ja się zarejestruję, koniec." Wtedy cokolwiek się stanie,
nawet jeśli nie zostaniecie zarejestrowani to nie ma znaczenia. To nie jest ważne. Wasz mózg się poprawia. To ważne, żeby
mózg się poprawił, stał się bardziej wrażliwy. Nie jest ważne, żeby praca została wykonana, to nie jest ważne. Co jest ważne,
abyście w swoim mózgu musieli wpaść na pomysł: „Pozwól mi być naprawdę oświeconym”. W porządku? To właśnie trzeba
zrozumieć w bardzo subtelny sposób, że wszyscy jesteśmy bardzo wrażliwymi instrumentami stworzonymi przez Boga i
wszystkie nasze energie jeszcze nie działają. Więc musimy dostarczyć energię do wszystkich naszych nerwów, a jest to możliwe
tylko wtedy, gdy usuniemy blokady stworzone przez nasze ego i nasze uwarunkowania. Jeśli potraficie usunąć te blokady to
wszystkie nerwy staną się bardzo wrażliwe. I właśnie dlatego powiedzcie swojemu umysłowi: „Ani kroku dalej. Lepiej umieść
tam Matkę”. Jest to również wyrażane w sposobie, w jaki mówicie. Zobaczcie, gadacie, bla, bla, bla, bla, bla, bla i nie ma z tego
pożytku. Widziałam, jak gadałeś i mówię, w porządku, co teraz? Nie ma o czym rozmawiać, nie ma co o tym mówić, to po prostu
tam jest, a jeśli jest, to lepiej to zrobić i niech to zostanie wykonane, i to się wypracuje. Ponieważ jeśli wiecie, jak mówić za dużo,
to jest to trudne, to będzie trudne. Ponieważ nie absorbujecie niczego do siebie i zawsze będziecie udzielać wyjaśnień, zawsze
powiecie: „Och, myślałem, że może to, może tamto”. Prosty przykład, powiedzmy, że mówię: „Och, myślę, że przyniosłam…” Jeśli
mówię, że myślę, że przyniosłam, mam na myśli coś w związku z tym. Mówię: „Przywiozłam ze sobą sandały”. Druga osoba:

„Nie, ja myślę…” i koniec. Może to nie być prawdą, może wcale nie być prawdą, kiedy to mówię, może mówię to tylko po to, aby
was przetestować. A może by powiedzieć: „W takim razie zobaczmy, w porządku”. Spróbujcie. Raz lub dwa razy powiedzcie, że
cokolwiek wiedzieliście do tej pory, to tak musi być, jeśli tak mówi Matka, to tak musi być. Po prostu spróbujcie ćwiczyć swój
umysł w ten sposób. Próbowałam tych sztuczek i stwierdzam, że przeważnie im się nie udaje, więc się poddaję. Przeważnie
zawodzą. I po prostu nie mogą zrozumieć, jak to się dzieje, i jak spełnia się to, co mówi Matka, jak to działa w ten sposób i… Ale
teraz zrozumcie, że zwyczajnie płatam wam figle, żebyście zrozumieli, żebyście całkowicie uspokoili umysł i pozwolili wielkiej
Ahamkarze, Mahat Ahamkarze przejąć kontrolę. Mahat Ego, wielkie Ego Boga to przejmuje i to otrzymujecie. Niech Bóg was
błogosławi. Teraz jest lepiej, myślę, że aktywność mózgu w dużym stopniu się zatrzymała.
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Myślę, że powinniśmy zacząć od pytań...
Czym jest Samorealizacja i jak ją Pani daje?
Samorealizacja jest ukoronowaniem naszego procesu ewolucji, który jest żywym procesem, poprzez który można osiągnąć
wyższy stan świadomości. Nawet Darwin, który był ateistą powiedział, że istoty ludzkie zaszły tak daleko, że mogą osiągnąć
doskonałość. A osiągnąć doskonałość, oznacza otrzymać Samorealizację. Cel naszego życia, jego znaczenie, zostaje osiągnięty
wtedy, gdy jesteśmy połączeni z Wszechprzenikającą Boską Mocą. Nie trzeba wierzyć w tę Boską Moc, ale można dostrzec
manifestację żywej Boskiej Mocy widząc jak kwiat przeistacza się w owoc. Wszystkie życiowe procesy podlegają tej Boskiej
Mocy. Ale nie jesteśmy tego świadomi. Na ludzkim etapie rozwoju nie zdajemy sobie z tego sprawy. Lecz kiedy to wydarzenie
ma miejsce w waszej świadomości, to nie tylko sprawia, że stajecie się czymś wyjątkowym na poziomie mentalnym, ale to
doświadczenie jest odczuwane także w waszej świadomości na poziomie centralnego układu nerwowego. Możecie poczuć, że
stajecie się, powtórzę – stajecie się, nie jest to wmówione, ani nie jest to manipulacja, ale stajecie się świadomi na poziomie
kolektywnym. Jest to stan, w którym możecie poczuć swoje wewnętrzne "ja" i innych również. Wiedza o tym jest wiedzą o
korzeniach. To, co osiągnęliśmy do tej pory jest wiedzą o samym drzewie. Ale jeśli drzewo przerasta swoje korzenie, może
umrzeć. A zatem, nadszedł czas, abyśmy poznali korzenie, i aby tego dokonać musimy stać się subtelniejszą istotą. Nie możecie
tego zrobić na poziomie ludzkiej świadomości. Ale czasami to wystawia na próbę ludzkie ego. Myślicie: "Czemu nie? Jestem taki
to a taki. Czemu nie mam wiedzieć?" Ale nie możecie. Tak jak trzeba mikroskopu, żeby zobaczyć rzeczy w powiększeniu, w ten
sam sposób musicie rozwinąć w sobie tę nową świadomość, tę dynamiczną świadomość. Oczywiście, naturą "ja" jest to, że jest
ono kolektywnie świadome, że jest źródłem pokoju i szczęścia, że jest prawdą i miłością. Taka jest jego natura. I tym się
stajecie. Stajecie się. Nie tylko na poziomie mentalnym, ale naprawdę stajecie się. Bo wszystko co mentalne, zrobione przez
człowieka, jest sztuczne.
Czy można dostrzec tę kolektywną podświadomość lub tę kolektywną świadomość mentalnie?
Tak. Nieświadome staje się świadomym, to znaczy staje się częścią waszego centralnego układu nerwowego. To jest wewnątrz
was. Każdy o tym mówił. Chrystus o tym mówił, Mahomet o tym mówił, Buddha o tym mówił, Mahavira o tym mówił. Każdy
mówił o tym samym. Tak jak Lao Tse, system Zen można powiedzieć. Każdy mówił, że narodzicie się na nowo, że musi nastąpić
jakaś transformacja. Nie okłamywali nas. Ale problem w tym, że ludzie mogą tego używać do swoich własnych celów i
wprowadzać w błąd innych. Ale to jest inna kwestia. Logicznie ujmując, uczniowie lub poszukiwacze powinni zdawać sobie
sprawę, że muszą czuć swoje własne moce, muszą czuć swoje "ja". W przeciwnym razie, jaki jest sens w podążaniu za kimś bez
osiągnięcia czegokolwiek samemu? To co osiągnęliście jest sednem, które powinniście widzieć.
Jak daje Pani Samorealizację na masową skalę?
Jedyną nową rzeczą w dzisiejszych czasach jest to, że można to robić na skalę masową. Dlatego w Indiach jest to nazywane
Maha Yoga. Dawniej robiono to dla jednej lub dwóch osób, ale teraz można to robić na skalę masową. Kiedyś mieliśmy sześć
tysięcy ludzi w wiosce zwanej ... i wszyscy otrzymali Realizację. W Indiach jest to bardzo proste, ponieważ ludzie nie są tak
skomplikowani. Indusi uznają to za coś oczywistego. Wiedzą, co to jest Sahaja Yoga. Wiedzą, co to jest Realizacja. To znaczy, są
wychowani w ten sposób, lub powinnam powiedzieć, są uwarunkowani w ten sposób, że szybciej rozumieją te rzeczy. Ale kiedy
dostają to ludzie z Zachodu, czasami oni są trudni, ale jak już to się stanie, jest to bardzo głębokie. I myślą, że jest to jedyne
rozwiązanie, jedyne remedium na wszystkie nieszczęścia. Więc traktują to bardzo poważnie i naprawdę osiągają bardzo dobre
rezultaty.
Czy trudniej jest dawać Samorealizację ludziom z Zachodu?
Też tak myślałam, ale pewnego dnia w Adelajdzie byłam zdumiona, gdy oni dostali to bez żadnego problemu, tak wielu z nich.
Musiało być około trzystu osób w tamtej sali. Cała była wypełniona po brzegi i wszyscy to dostali. Więc moje przemyślenia na
ten temat ostatnio też się zmieniają, gdyż nagle spotykam właściwe osoby, tak sądzę.

Ale jak właściwie łączysz się z masami na tym poziomie świadomości? Jak to robisz, Matko?
Jak to robię? Tak jak powiedziałam, to jest spontaniczny proces. Tak jak nasionko, które zasadzacie w Matce Ziemi kiełkuje
samoistnie. Nie możesz powiedzieć jak to robisz, oprócz tego, że jesteś już na to gotowy. Podobnie jak od jednej zapalonej
świecy można zapalić inne. Nawet jeśli wyciągniesz ręce w moim kierunku w ten sposób, możesz dostać Realizację. To takie
proste. A potem możesz dawać ją innym. Jak już to dostaniesz, to możesz przekazywać to innym. Z całym szacunkiem, wielu
przybyszów ze Wschodu przyjeżdża do Australii z różnymi ideologiami lub wyznając różne rodzaje religii.
Skąd wiadomo kto mówi prawdę a kto wprowadza nas w błąd?
Do wszystkiego musicie używać logicznego myślenia. Bóg dał wam bardzo dobre narzędzie w postaci mózgu oraz zdolność
logicznego myślenia. I logicznie rzecz biorąc, musicie wyciągać odpowiednie wnioski odnośnie swojej Realizacji. Przede
wszystkim, musicie naprawdę odpowiedzieć sobie na pytanie czy chcecie dostać Realizację czy nie. Ponieważ, jeśli niektórzy
chcą latać w powietrzu, to ja nie mogę tego sprawić. Niektórzy pragną diamentów, tego też nie mogę zrobić. Różnego rodzaju
śmieszne cuda, które wyczyniają, wszystkie te sztuczki. Więc przede wszystkim musicie podejść do tego szczerze. Po drugie,
musicie wiedzieć, że to jest Boska Miłość i nie można Jej sprzedawać w sklepie. Nie można też Jej kupić. To jedna z
najważniejszych rzeczy, które powinniście wiedzieć. Ponieważ rozpieszczają wasze ego w ten sposób, że kupujecie waszego
guru, że on jest na wasze zawołanie. Tak to można odebrać. Ale guru nie może być na wasze zawołanie, on musi być wyżej.
Potem musicie dowiedzieć się o stylu życia takiego guru. Jaki jest, jak żyje, czy jest uczciwym człowiekiem? Czy jest
praworządną osobą? Czy jednak jest... Musicie sprawdzić wiarygodność takiej osoby. Poza tym, musicie również sprawdzić
wiarygodność jego uczniów. Co robią? Jest tak wielu guru, którzy mają uczniów od osiemnastu lat, szesnastu lat, którzy są
epileptykami. Jeśli taki guru nie może nawet zatroszczyć się o ich zdrowie, to jaki jest pożytek, aby mieć taką osobę jako
swojego guru? Ludzie bardzo współzawodniczą ze sobą w pewnych sprawach. Przepraszam, oni naprawdę... Bardzo
współzawodniczą ze sobą. To mnie bawi. Na przykład widzą osobę wychodzącą z pubu, przewracającą się do rynsztoka, a
jednak wchodzą do tego samego pubu. Tego typu rzeczy. To rodzaj współzawodnictwa, w które się angażują. I myślą: "Dlaczego
ten człowiek poszedł do tego guru? Ja też to zrobię". To jest moda. Ludzie rozmawiają: "Kto jest twoim guru?" A ten drugi mówi:
"To jest mój guru". Tak jest naprawdę. Nie rozumiem jak ludzie mogą tak postępować. No tak, to się w ten sposób objawia. Tak.
To co mówię dotyczy wyjątkowego momentu, czasu waszego zbawienia, czasu waszego sądu. Powodem jest, powodem jest ...
Jednak ludzie są tacy wrażliwi i tacy naiwni. Powiedziałabym, że bardzo naiwni nie wiedząc kto ma rację a kto nie. To bardzo
proste. Ludzie wychodzą z więzienia, dziwnie ubrani jadą do Ameryki, siadają w parku i zaczynają coś dziwnego śpiewać. Każdy
powie: "O, spójrzcie na niego, jaki on jest wspaniały". Co więcej, myślę że to rodzaj kompleksu niższości, który występuje u
zwykłych zjadaczy chleba. Myślą, że są bardzo samolubni wychowując swoje dzieci i zajmując się domem. Nic bardziej
mylnego. To jedno z najważniejszych zadań, zawrzeć właściwy związek małżeński i mieć grzeczne dzieci. Ale jeśli widzicie
kogoś ubranego w ten sposób, widzicie że porzucił wszystko na tym świecie, czujecie się tym tak zauroczeni. To
powierzchowne, nie możecie tego ocenić.
Zapytałem, czy wierzy Pani, że jest jedynym prawdziwym guru czy inne organizacje też oferują oświecenie?
Czy wierzy Pani, że jest jedynym prawdziwym guru i czy istnieją inne organizacje, które oferują oświecenie?
Jest również wielu prawdziwych guru. Nie jest tak, że ja jestem jedynym prawdziwym guru, ale jestem jedyną Matką. Ponieważ ci
prawdziwi guru, którzy są może w Himalajach albo w innych miejscach, w jaskiniach, nie chcą stamtąd zejść. Nie chcą mieszać
się z ludźmi. Wysłałam jednego człowieka z wielkim darem przekonywania i perswazji do Ameryki, uciekł stamtąd po trzech
dniach. Powiedział: "Oni sami siebie nie rozumieją. Wszystko mają postawione na głowie. Nie pojmują Boga. Znają się tylko na
dolarach". A zatem jest wielu guru i rozpoznają mnie całkiem dobrze. To dlatego kiedy mówią, że "Ona jest, jak to powiedziałeś,
największą Świętą albo czymś takim", to wszystko mówią ci guru, tylko kto im to powiedział? A na Zachodzie? Czy sądzi Pani, że
istnieją guru, a raczej nie guru, ale czy sądzi Pani, że istnieją organizacje religijne? Tak. Niektórzy ludzie ... To dobry interes, na
którym można zarobić dużo pieniędzy. Wyobraźcie sobie, że jeden guru zarobił sześć tysięcy krorów rupii. Kror to sto, jeszcze
sto i jeszcze... Sześć, tysiąc a potem... Multi milion... Tysiąc, sto tysięcy i jeszcze sto razy tyle, to jest jeden kror. Sześć tysięcy
krorów rupii, tyle zarobił w samych tylko Indiach. Bóg wie ile ma w banku w Szwajcarii. Inny ma pięćdziesiąt dziewięć Rolls
Royce’ów. Jeszcze inny, który uciekł z Indii kupił trzy samoloty i trzydzieści pięć Rolls Royce’ów. Wydaje się, że szczególnie
upodobali sobie Rolls Royce’a. A zatem trzeba zrozumieć, że jest to wielki biznes. Nawet ... nie może sobie na to pozwolić.
Zatem ma to wysoką wartość na rynku. Tak. Tak. Oni to wiedzą i są bardzo sprytni. Nie tylko zatrudnili ludzi, żeby o tym mówili,

zatrudnili także dział reklamy. Mają różnego rodzaju działy. To jest wielki biznes.
Bycie guru?
Słucham? Bycie guru to wielki biznes. Bycie guru to wielki biznes. Bardzo duży. Jeśli się zaryzykuje, naprawdę... To znaczy,
niektórzy Anglicy próbowali. I odnieśli sukces, chociaż nie jako liderzy. Myślę, że Indusi bardziej się do tego nadają. Nie
zrozumiała Pani pytania. Ona zapytała, czy są na Zachodzie jacyś oświeceni guru? Takie było pytanie? Czy są prawdziwymi
duchowymi przywódcami? Tak, tak. Tak myślę. Jest ich wielu. Tak, jest ich wielu. Na całym świecie, nie tylko w Indiach. Czy
uważa Pani niektóre z zachodnich organizacji religijnych za prawdziwe? Wszystkie są prawdziwe, ponieważ tak siebie
postrzegają, ale problem w tym, że nie tworzą prawdziwych efektów. Będąc ignorantem można wierzyć, że coś jest prawdziwe.
Przykładowo, można uwierzyć, że dany diament jest prawdziwy, nie posiadając wystarczającej wiedzy na temat klejnotów. Ale
jeśli zechce się go sprzedać to okazuje się, że jest inaczej. To właśnie dzieje się dziś z religiami. Chodzi o to, że religie powinny
zgłębiać siebie, żeby dotrzeć do Samorealizacji, a tego nie robią. Mają również nieruchomości, mają też organizacje, mają także,
jak to nazywacie, wielkie rynki zbytu. Wszystko to prowadzi znowu w stronę ekonomii, lub polityki, co najwyżej, ale nie do Boga.
Dlaczego niektórzy guru nie przyjadą na Zachód? Dlaczego Pani przyjechała na Zachód? Ja? Jest wielu takich, którzy na Zachód
nie przyjadą. Dlaczego Pani przyjechała na Zachód? Ponieważ jako jedyna jestem gotowa na ryzyko, tak myślę. Przepraszam, nie
usłyszałem. Powiedziałam, że jako jedyna jestem gotowa na ryzyko. Ale oprócz tego, muszę powiedzieć, iż tak się złożyło, że
mój mąż został wybrany i podjął pracę w Anglii. Został jednomyślnie wybrany na to stanowisko przez reprezentantów 134
krajów, czwarty raz z rzędu. Od jak dawna mieszka Pani na Zachodzie? Niezbyt długo. Jeżdżę także do Indii. Wiele
podróżowałam. Byłam w Indiach, w wielu innych miejscach, podróżuję także z mężem. Byłam w Rosji, w Chinach, w wielu
miejscach, w Argentynie. Oprócz materialnego aspektu życia, jakie są według Pani jeszcze inne znaczące różnice pomiędzy
Wschodem a Zachodem? Zapominając na chwilę o materialnym aspekcie, co według Pani jeszcze odróżnia... Ludzi z Zachodu?
...od ludzi ze Wschodu? Oprócz materialnego aspektu... Są bardzo uczciwi, bardzo uczciwi. Ludzie z Zachodu? Ludzie z
Zachodu. Bardzo uczciwi. Są bardzo uczciwi. Naprawdę, oni są uczciwi, niewątpliwie. Są również szczerzy wobec siebie. I mam
dla nich za to wielki szacunek. Prawdziwi indyjscy guru, tak można ich nazwać, boją się Indusów, a co dopiero ludzi z Zachodu.
Myślą, że będą ukrzyżowani lub skończą z poderżniętymi gardłami. Muszę przyznać, że... byli też torturowani. Jeden z nich,
generał Forbe, miał połamane nogi i ręce, ponieważ toczy się zacięta walka pomiędzy rzeczywistością a światem urojonym.
Ponieważ ci ludzie dostają propozycje biznesowe. Zrozumcie, to jest wielki biznes. Więc jeśli ktokolwiek ośmieli się wystąpić
przeciwko temu, może być prześladowany przez opłaconych do tego celu ludzi. Mogą cię zabić, mogą zrobić z tobą wszystko,
co tylko zechcą. To jest mafia. Nie jest łatwo stawić czoła tym strasznym ludziom. Wszyscy są multimilionerami. Czy
doświadczyłaś czegoś podobnego, czy próbowali Cię atakować lub...? Próbowali, ale im się nie powiodło. Na przykład wczoraj
na spotkaniu byli dwaj chłopcy z TM [Medytacja Transcendentalna], myślę, że byli opłaceni przez TM, czy coś podobnego.
Próbowali nam przeszkadzać i powiedziałam... Cała publiczność była przeciwko nim; oni uciekli. Oni powiedzieli: “Obecnie nie
możesz autorytatywnie dyktować głównej strategii, którą teraz masz. Nie możesz, więc przynajmniej pozwól nam". Próbowali. W
porządku. To znaczy powinnam się tego spodziewać. Opowiedz nam coś o swojej szkole Yogi, pochodzi od... To nie jest szkoła
Yogi. Otrzymujesz Realizację i stajesz się osobą, która jest Zrealizowana. Po prostu... Zaczęło się to od... pod wpływem... Nie,
nie przez wpływ. Dostałem Realizację, kiedy byłem w Indiach. Poszukiwałem, byłem u tych wszystkich fałszywych guru, w tych
wszystkich miejscach, gdzie widziałem różne okropne rzeczy i byłem całkowicie zaszokowany, zaszokowany i rozczarowany.
Miałem właśnie wracać do domu, ale dostałem od kogoś numer telefonu do Mataji. Była wtedy w Indiach, więc pojechałem, aby
zobaczyć się z Nią i pomyślałem: "Mój Boże, to wszystko jest takie inne". Zacząłem odczuwać niewiarygodny spokój, radość i
niesamowite rzeczy zachodziły wewnątrz mnie, które były tak wspaniałe a jednocześnie tak normalne. Zdrowotnie. Przede
wszystkim poprawiło mu się zdrowie.
Jaki był pana zawód?
Jestem lekarzem. Dlatego byłem nastawiony bardzo sceptycznie. Jest pan lekarzem pierwszego kontaktu? Nie, otrzymałem
takie wykształcenie, ale praktykuję medycynę naturalną, ponieważ jestem trochę rozczarowany dzisiejszą medycyną. Wielu z
moich pacjentów jeździło na duchowe pielgrzymki do Indii i wracało w gorszym stanie. A ja zastanawiałem się dlaczego,
ponieważ czytałem te wszystkie książki, które opisywały wielu wspaniałych guru, i które mówiły o Chrystusie, Mahomecie,
Krishnie i tych wszystkich sprawach. A oni wracali w gorszym stanie niż przed wyjazdem. Więc pomyślałem, że coś tu się nie
zgadza. Z jednej strony, wydawali się oni być duchowymi mistrzami, z drugiej zaś, ci ludzie wracali. Ale mieli bardzo dobre
wytłumaczenie. Mówili, że się oczyszczali albo że przechodzili różne karmy lub coś podobnego. Więc nie mogłem tego pojąć i

pojechałem do Indii. Przebywałem tam kilka miesięcy i w końcu spotkałem Matkę i wszystko wydało się takie logiczne,
odczuwalne i naukowe. Chodzi o to, że to współgra ze współczesną medycyną. Podtrzymuje współczesną medycynę. Również
studiowałam medycynę. To było niewiarygodne. A teraz wydaje się takie proste... Czy włączyłeś praktykowanie Yogi do swoich
codziennych zajęć? Medytację, w bardzo uproszczonej formie. Kiedy poczujesz chłodne wibracje na dłoniach ponad głową i w
ciele, to wiesz, że osiągnąłeś stan medytacji. To wszystko. Czy praktykujesz też surya asana? Nie za wiele. Tylko kilka i tylko
wtedy, gdy mam konkretny problem. Widzisz, to wszystko zależy. To można wytłumaczyć w sposób naukowy. Zależy gdzie
masz problem. Załóżmy, że w żołądku. A zatem musisz wykonywać odpowiednie ćwiczenia cztery razy przez krótki okres,
dopóki się tego nie pozbędziesz. Ewentualnie możesz dodatkowo wypowiedzieć odpowiednie mantry, żeby pobudzić albo
obudzić tę część w tobie, aby się ożywiła. W taki sposób można do tego podejść naukowo. Staje się to łatwiejsze, gdy stopniowo
to poznajesz. Wszystko staje się prostsze, ponieważ kiedy rozrastasz się ku obrzeżom, cała rzecz staje się skomplikowana,
natomiast kiedy przenosisz uwagę do centrum, wtedy wszystko jest bardzo proste. Musisz tylko używać kilku prostych zasad. A
jak już wiesz w jaki sposób to kontrolować... Na przykład stan równowagi. Równowaga jest... Stan równowagi nie jest czymś
najistotniejszym w zachodniej medycynie. Mamy jedną medycynę, poza tym mamy też psychologów. Macie to i tamto. Macie
jednego lekarza od jednego oka a innego od drugiego oka. Tutaj jest jedna osoba, która cię leczy, stawia diagnozę, daje
Realizację, robi wszystko. To laboratorium wewnątrz ludzkiego ciała jest kompletnym instrumentem i jest stworzone w nas
przez Boga. W cudowny sposób jest w nas i czeka, żeby być podłączonym do prądu. To wszystko już tam jest. Chodzi o to, że
dla mnie to nic nowego, bo wiedziałam o tym od dawna. Ale jak tylko to otrzymacie, będziecie zdumieni jak wszystko zacznie się
układać w jedną całość. Ponieważ nie jesteśmy świadomi samych siebie. Każdy z was może to dostać. Każdy.
Jak opracowała Pani Samorealizację? Czy urodziła się Pani z tym, czy...?
Urodziłam się z tym. A zatem, wiedziała Pani o tym od dnia narodzin? Tak. Od kiedy wiedziała Pani, że się z tym urodziła? Kiedy
Pani to odkryła? Widzisz, to tak jakbym zadała tobie pytanie, kiedy odkryłaś, że jesteś istotą ludzką. Nie umiałabyś
odpowiedzieć. Z tym jest podobnie. Po prostu byłam tego świadoma. Kiedy mówi Pani "ja", w znaczeniu "wiem, że jestem istotą
ludzką", co Pani rozumie przez Samorealizację? Każdy może ją dostać. Jeśli tylko jesteś istotą ludzką, możesz ją dostać. To
wszystko. To jest wyższy stan świadomości niż ludzka świadomość. Nie używa się do tego myślącej części mózgu. Ani jego
emocjonalnej części. Używa się tego, co można nazwać Wszechprzenikającą Boską Mocą. Nieświadomą część nas... Która jest
w nas odzwierciedlona. …o której mówił Jung. Ta Moc jest w was odzwierciedlona jako Kundalini, tak ją nazywamy. W
Sanskrycie nazywa się Kundalini. Ale to słowo także bardzo przeraża ludzi. Ci, którzy czytali o Kundalini, dostawali dreszczy. Ona
jest naszą Matką, tą, dzięki której rodzimy się na nowo. Istnieją ludzie, którzy napisali tyle grubych książek, a nie wiedzą, gdzie
znajduje się Kundalini. Wyobraźcie to sobie! Niewiarygodne. Można zobaczyć jak Kundalini pulsuje w niektórych osobach. Także
na nagraniach video, różnego rodzaju zakłócenia, które widoczne są na niektórych osobach, swego rodzaju pulsacje. Te pulsacje
można zobaczyć czasami na wysokości kości krzyżowej. Wyobraźcie sobie, że ta kość została nazwana sacrum, co znaczy
"święta". Zapytałam Greków, dlaczego nazwali tę kość sacrum? Odpowiedzieli, że dowiedzieli się o tym od Indo-Arian, zanim
jeszcze Aleksander Wielki przybył do Indii. Oni im powiedzieli, że ta kość jest święta. Ta kość jest tak twarda, że jeśli poddać ją
działaniu ognia, to spala się jako ostatnia. Trzeba bardzo wysokiej temperatury by ją spalić. Pracowała Pani z Gandhim, czyż
nie?
Jakie wrażenie wywarł na Pani? Jakie wrażenie?
Tak. Był wielkim człowiekiem, bardzo potrzebnym w tamtych czasach i gdyby dziś żył, bez wątpienia poparłby Sahaja Yogę, nie
ma co do tego wątpliwości. Gdyby żył, na pewno całkowicie poparłby Sahaja Yogę. Jak często spotykała się Pani z Gandhim?
Dosyć często. Jako dziecko byłam blisko niego i nazywał mnie Nepali, ponieważ mój wygląd oraz moja cera na to wskazywały.
Dlatego nazywał mnie Nepali. Był bardzo czuły w stosunku do dzieci, bardzo. Poza tym był bardzo surowym nauczycielem, w
stosunku do siebie oraz innych, ale był bardzo miłym człowiekiem jeśli chodzi o dzieci. Do tego stopnia, że można go było
skłonić do czegoś wbrew jego woli. Przykładowo, jeśli mówił: "Nie mam teraz ochoty na sok", a ja mówiłam: "Bapu, tylko trochę,
w przeciwnym razie też się nie napiję", od razu się zgadzał. Taki był słodki.
Czy widziała Pani film o nim?
Tak, widziałam. Co Pani o nim sadzi?
Film jest dobry, naprawdę. Czy opisuje dokładnie jego życie? Tak, bardzo dokładnie, ale niekiedy... Widzicie, przykładowo Gandhi
był Indusem, a styl w jakim mówią Indusi różni się od stylu w jakim mówicie wy, ponieważ jesteście bardzo inteligentni i bystrzy.

Macie duży zasób słów, jesteście oczytani, więc wypowiadacie się w bardzo błyskotliwy sposób. Natychmiast odpowiadacie w
sposób, powiedziałabym dokładny i precyzyjny. Ale on był Indusem a Indusi nie mówią w taki sposób... Nie wysławiają się w tak
inteligentny i precyzyjny sposób. Myślę, że są łagodniejsi. Mówią w sposób bardziej łagodny, subtelny i nie wprost. Nie potrafił
siedzieć na podłodze. Możecie się również dowiedzieć, że nie mógł właściwie siedzieć na podłodze. To dlatego... Ale to nie jest
takie istotne. Ale to, co czułam... To jest na filmie. Ja nie... To jest na filmie. To tylko jedna z rzeczy, a sednem tego jest, widzicie,
że cokolwiek by to nie było, w tak krótkim czasie pokazał taki głęboki temat. Myślę, że oddał mu sprawiedliwość, za wyjątkiem
jednej rzeczy, Gandhi nigdy nie chciał prowokować. Nigdy nie używał złych metod, żeby prowokować innych. Myślę, że był
bardzo autentyczną postacią. I sądzę, że tego trochę zabrakło. Jego działania nie miały na celu prowokowania innych. Nie, to nie
było w jego zamyśle. Wydaje się, że nie mógł obrać innej metody, ponieważ nie zdajecie sobie sprawy jakie to były czasy. Mam
na myśli to, że film tego nie mógł przekazać. To było aż 300 lat zniewolenia, możecie w to uwierzyć? Nie było wolności słowa.
Mój ojciec był w więzieniu wiele razy. Moja matka była w areszcie 5 razy. Oczywiście, później był członkiem Zgromadzenia
Ustawodawczego w Parlamencie. Mój brat jest teraz Ministrem d/s stali w Indiach. Ale w tamtych czasach było ciężko, bardzo
ciężko. Ludzie byli torturowani w znacznie większym stopniu niż to zostało pokazane. Szczuli nas.
Czy zna Pani panią Gandhi? Oczywiście, lubię ją. Czy poznała ją Pani osobiście?
Tak, spotkałyśmy się raz lub dwa razy. Ale nie wiem czy mnie jeszcze pamięta. Jest bardzo zapracowaną osobą. Jest naszą
nadzieją w dzisiejszych czasach, tak można powiedzieć. Jakie Pani zdaniem są obecnie największe problemy nękające Indie?
Jeśli ludzie zaczną się interesować Sahaja Yogą, wszystkie one mogą zostać rozwiązane, ponieważ daje ona materialną
niezależność. A także materialny dobrobyt. Widzicie, w naszym kraju jest za dużo czarnej magii i tym podobnych rzeczy. To
bardzo trudne. A kiedy już człowiek wpadnie w te rzeczy, spotyka go ubóstwo. Jeśli chodzi o ten punkt Matko, to kilka lat temu
pewien człowiek mówił o Samorealizacji i kładł wtedy duży nacisk na tak zwane grupowe cudowne uzdrowienia. Zauważyłem, że
w prasie kładzie się duży nacisk na uzdrowienia. Czy zrobiłaś to w celu wzmocnienia znaczenia twoich słów? Których? On mówi
o tym, że prasa wydaje się podkreślać znaczenie uzdrowień. Nie, nie robiłam tego. Tak to odebrałeś? Boże, nie robię tego.
Naprawdę. Czy kładłaś nacisk na coś innego – to jest jego pytanie? To co chcę powiedzieć dotyczy tego, co było przed 2 laty,
czego Pani nie podkreśla. Nie, nigdy. Lecz artykuł prasowy, który opisuje Pani podróż tutaj, ukazuje inną stronę tego zjawiska,
które oczywiście, spowodowało więcej sceptycznych opinii. To jest produkt uboczny. Uzdrawianie jest produktem ubocznym
Samorealizacji. Samorealizacja jest najważniejsza. Bóg nie jest zainteresowany uzdrawianiem byle kogo. Powiedzmy, że Hitler
chciałby być wyleczony. Czy powinien? Lepszym lekarstwem dla niego jest pójście do piekła, przynajmniej na okres jednego
życia, a potem wrócić, żeby zobaczyć ile ludzie wycierpieli. A zatem nacisk nie jest kładziony na uzdrawianie, robię to ze
współczucia, ponieważ to działa. Robię to, ale to nie jest najważniejsze. Nie wiem dlaczego odebrałeś to w ten sposób. Nie
wiem, co ci powiedzieli. Nie mam pojęcia, co zostało powiedziane i zaakcentowane, ale jeśli o mnie chodzi, dla mnie
Samorealizacja jest najważniejsza. To moja praca. Można nawet powiedzieć, że Matka nie jest zainteresowana uzdrawianiem
podczas publicznych wystąpień. Powiedziałam im, żeby przestali leczyć. Jeśli chcą leczyć, niech pracują z moją fotografią.
Niech fotografia absorbuje wszystkie złe energie. Nie bierzcie na siebie brzemienia związanego z leczeniem. Może lepiej
omówić tę sytuację z ludźmi od PR. Nie mamy takich. Nie mamy żadnego działu reklamy ani niczego takiego. Oni to robią sami,
spontanicznie. Jeśli zdadzą sobie sprawę z tego, że popełniają błędy to następnym razem się poprawią. Ja nie posiadam wiedzy
o tym, co się dzieje. Nic o tym nie wiem. Pracują na własną rękę. Niech się uczą. Stopniowo uczą się metod, jak najlepiej leczyć
itp. W końcu się nauczą.
Możemy wyjaśnić, czy prawdą jest, że twierdziła Pani, że potrafi uzdrawiać albo leczyć?
Nie twierdzę tego, ja to robię. Bez dwóch zdań. Robię to. Robiłam to. Ty też możesz to robić. Każdy może. Tutaj obecny dr
Warren to robi. Wyleczył już wiele osób. Wspomniała Pani, że można to robić przy pomocy zdjęcia.
Czy może Pani wyjaśnić w jaki sposób?
Tak, to zadziwiające. Byłam zaskoczona, tak jak ty, że moje zdjęcia również posiadają wibracje i ludzie zostają wyleczeni przy ich
pomocy. Kiedy przybyłam do waszego kraju, prasa była bardzo życzliwa w stosunku do mnie. Powodem tego była pewna
kobieta, która była w śpiączce. Powiedziano mi, że ma tętniaka mózgu. Tętniaka. Jeden z moich uczniów wziął moją fotografię i
włożył tej kobiecie pod głowę. I poczuła się lepiej, to znaczy zaczęła otwierać oczy. Lekarze się przestraszyli. Zaczęli mówić:
"Nawet jeśli wyzdrowieje, będzie sparaliżowana. Nie będzie w stanie chodzić". Ale dziś ta kobieta czuje się całkiem dobrze. Nie
tylko to, również bardzo udziela się w Sahaja Yodze.

Jak to działa? Słucham? Jak to działa? Jak to działa z tego zdjęcia? Z tego zdjęcia?
To zdjęcie jest prawdziwym obrazem mnie, a moje ciało ma składowe, które emitują wibracje. Tak samo jest ze zdjęciem. Ono
też ma takie same składowe. Oczywiście, nie jest trójwymiarowe, ale też emituje wibracje, ponieważ jego składowe są takie
same. Weźmy na przykład fotografię Jezusa, nie jest prawdziwa, ponieważ to wzięło się z nieświadomości, poza tym w dużej
mierze jest ona wytworem wyobraźni. Ze zdjęciem jakiejkolwiek osoby jest podobnie. Ale widziałam tyle rzeczy, które pochodzą
od Matki Ziemi, które emitują wibracje. Na przykład Stonehenge w Anglii. Wiele podobnych miejsc emituje wibracje, nie tak silne
jak moje, ponieważ ja jestem żywą osobą.
Jak Pani wyobraża sobie Boga?
Jak sobie wyobrażam... To nie jest tylko koncepcja, ale prawdziwe odczuwanie Boga. Boga trudno jest wyrazić w słowach. Jest
świadkiem gry toczącej się pod dyktando Jego mocy. Jest odseparowany od Swojej Mocy i jest tylko obserwatorem gry
tworzonej przez Jego Moc. A ta Moc tworzy, otacza opieką, troszczy się o wszelkie Stworzenie i rozwija je. Tak długo, jak gra
toczy się w świecie zwierząt, wszystko jest pod kontrolą. Ale żeby nadać temu większą wolność, muszą najpierw obdarować
wolnością istoty ludzkie. Zatem obdarzono was tą wolnością, żebyście się dowiedzieli na czym polega wasz błąd, co jest dla
was właściwe. Wy decydujecie. Dzięki temu się rozwijacie. Stwarzacie w sobie równowagę. A wtedy wznosicie się ku Duchowi,
dzięki któremu wiecie, że przepływa przez was Boska Moc. To jest cała gra. Mówię wam o tym w skrócie. A ten Bóg jest
świadkiem tej gry. Można powiedzieć, że On jest Ojcem a Jego Moc jest Duchem Świętym. I wysłał Swego Syna na Ziemię, żeby
zbawić ludzi, by odegrał bardzo ważną rolę w naszym życiu. I wszystkie inne inkarnacje mają swoje znaczenie oraz miejsce
wewnątrz nas. Chrystus także zajmuje specjalne miejsce tworzące bramę w układzie limbicznym. A zatem jest Pani
chrześcijanką będąc równocześnie Induską? Nie jestem chrześcijanką w takim znaczeniu, że należę do Kościoła. Nie jestem ani
prawdziwą Induską ani chrześcijanką, ani niczym takim, ponieważ one wszystkie bazują na tej samej zasadzie Boga. Widzicie, te
wszystkie kwiaty wyrosły z tego samego drzewa życia. Lecz ludzie ścięli je, mówiąc: "To jest moje. Ja jestem tym. Ja jestem
tamtym". A potem kwiaty zwiędły i... umarły. Dlatego ludzie uważają, że Chrześcijaństwo upada, Hinduizm was zawodzi, Islam
was zawodzi. To nie prorocy, to nie inkarnacje, to my przez posiadanie... Nie możemy posiąść na własność Boga. Nie możemy
posiąść na własność religii. To, że jesteśmy wyznawcami religii oznacza, że religia jest naszą wartościowością. Tak jak atom
węgla ma wartościowość 4, my mamy wartościowość 10. To jest w tej części naszego jestestwa, gdzie jest uwaga. I jeśli
jesteśmy zbalansowanymi ludźmi, jeśli żyjemy skromnie, to nasz wzrost będzie szybszy. Ale nawet najbardziej niezbalansowani
dostają Realizację, ponieważ łaska uzyskania tego, spływa bardzo hojnie, powiedziałabym. Nawet alkoholicy, którzy do mnie
przychodzą w stanie upojenia alkoholowego, z dnia na dzień stają się innymi ludźmi. Z dnia na dzień. Z dnia na dzień. Zdziwicie
się, ale z dnia na dzień. Są to narkomani, lekomani i palacze. Palacze papierosów? Tak, tak.
Czy uważa Pani siebie za świętą albo za proroka?
Jakie to ma znaczenie? Nie rozumiem. Każdy pyta: "Czy uważa Pani...?" Czy wykonywałabym tę pracę, gdybym tak nie uważała?
Czy myślę, że jestem złodziejem? Albo co sobie myślę? To dziwne pytanie, nieprawdaż? To ty mi odpowiedz. Nie widzę związku.
Bo wszyscy mnie pytają: "Czy uważa Pani...?" Co to jest? Muszę coś o tym myśleć. Muszę być świadoma siebie, inaczej nie
podjęłabym się tej roli. Mam męża, który mnie bardzo kocha, mam bardzo wygodny dom, mam dzieci i wnuki. Nic nie dostaję w
zamian oprócz satysfakcji, że mogę się podzielić moją radością z wami wszystkimi. A zatem myślisz, że robiłabym to co robię,
nie będąc świadomą siebie? Czy ktokolwiek z was robiłby to samo bezinteresownie? Powiedzcie, czy ktokolwiek na tym świecie
postępowałby podobnie? Nie mając w tym żadnego celu? Hmm, myślę, że ktoś właśnie nazwał Panią najwspanialszą żyjącą
świętą i... Tak. To znaczy, mogą mnie nazywać jakkolwiek. Ale co chcę powiedzieć, załóżmy iż moja odpowiedź brzmi: "Tak, tak
sądzę". Wtedy moglibyście powiedzieć: "Ma wielkie ego". Czyż nie tak? Jeśli powiem: "Nie sądzę", wtedy powiecie: "Wątpi w
swoje możliwości". A zatem to bardzo dziwna rzecz. To tak jak... To pytanie jest bez związku. Dopóki nie będę tego świadoma,
po co mam to robić? Zakładam, iż na Zachodzie myślimy, że święci mają aureole wokół głowy. Tak, również kiedy otrzymasz
Realizację można ją zobaczyć. Wielu może ją zobaczyć. Pokażę ci pewne zdjęcie. Spójrz na nie. Możesz to wytłumaczyć?
Słucham? Na tej fotografii... Siedzę w wiosce, na dworze. A to światło spadło na mnie siedem razy. Widziałeś Chrystusa
modlącego się w ogrodzie? Tak. A to jest to zdjęcie. Teraz widzisz? Jest wiele innych rzeczy, które ludzie widzieli na moich
zdjęciach. Na jednym z nich widzieli światło wychodzące z moich palców u rąk i nóg. Posiadają te zdjęcia. Zatem są dla was...
Czy to może być spowodowane jakimś odblaskiem? Nie. To się pojawiło siedmiokrotnie. A kiedy opuściłam głowę... Nikt nie

mógł tego wtedy zobaczyć. To nie odbicie. Zapytaj fotografa, czy może to wyjaśnić. Widzicie, wszyscy fałszywi prorocy
próbowali tej sztuczki. Rozumiem, że zaczęła Pani nauczać o Samorealizacji w 1970? Czy to prawda ... Nie, nie o Samorealizacji.
Daję ludziom Realizację. Wtedy zrozumiałam ludzi. Muszę przyznać, że są bardzo skomplikowani. Tyle permutacji i kombinacji,
musiałam dogłębnie ich poznać. Ponieważ mój ojciec, który sam był Zrealizowaną Duszą powiedział mi, że nie ma sensu
rozmawiać o Bogu, opowiadać o Nim. Powstanie z tego jeszcze jedna Biblia, druga Gita. "Musisz wynaleźć metodę dającą
Realizację na skalę masową. To musi działać na rzesze ludzi". Tak samo jak widzieliście wynalazki, które nie będąc używanymi
przez masy, przepadają. Powiedział też: "W przeciwnym razie, historia się powtórzy. Będziesz ukrzyżowana albo cię zabiją.
Będziesz skończona". A ja wiedziałam, że zostałam stworzona do tej pracy, żeby to osiągnąć. Więc zaczęłam studiować,
wypracowywać metodę, dzięki której ewolucja na skalę masową mogłaby zostać osiągnięta. A kiedy to zrobiłam,
powiedziałabym, że była to moja realizacja jako człowieka w tym sensie, że znalazłam właściwy czas, żeby zacząć.
Czy będzie Pani podróżować po świecie do końca życia, czy...?
Słucham? Czy będzie Pani do końca życia podróżować po świecie robiąc to co robi? To daleka przyszłość. Nie wybiegam
myślami tak daleko. Będę to robić tak długo, jak będę mogła, ale jeśli ludzie dostaną Realizację, to myślę, że dadzą mi chwilę
wytchnienia. Ja również muszę trochę odpocząć. Mam już 60 lat. To, jak długo będę żyła zależy od was. Jeśli przejmiecie moją
rolę, odejdę. Spędza Pani teraz dużo czasu w Londynie, jak sądzę. Tak, ponieważ mój mąż oraz rodzina tam są. A on jest bardzo
zapracowanym człowiekiem.
Z której części Indii Pani pochodzi?
Słucham? Z jakiej części Indii Pani pochodzi? Niedaleko Ahmednagaru skąd pochodzi nasza dynastia. Czy nie ma w pobliżu
jakiegoś większego miasta? Czy jest w pobliżu duże miasto? To jest miasto powiatowe. Ale Ahmednagar nie jest zbyt dużym
miastem. Jest bardzo blisko... Jakie jest największe miasto w pobliżu? Mieszkałam z mężem w Delhi, ponieważ był on
urzędnikiem w gabinecie poprzedniego premiera, Lal Bahadura Shastri'ego. Był jego sekretarzem. O! Tak. A potem mieszkałam...
pojechał z nim także do Taszkientu. Cały czas był przy nim. A potem mieszkałam w Bombaju, ponieważ mąż był w tym czasie
prezesem korporacji okrętowej [SCI]. Przez wiele lat mieszkałam w miastach. Studiowałam w akademii medycznej w Lucknow...
to znaczy, w Lahore. A więc mieszkałam w miastach, ale cała moja rodzina pochodzi z Ahmednagaru. Urodziłam się w
niewielkiej górskiej miejscowości, która leży na zwrotniku Raka. Matko, czy reinkarnacja jest częścią Twojej filozofii? Czy
reinkarnacja jest częścią Twojej filozofii? Reinkarnacja. Kogo? Każdego z nas. Kiedy nasze ciało umiera, czy wracamy jako
inni.... Tak. Masz na myśli istotę ludzką? Tak. Oczywiście. Czy mogłabyś przyjrzeć się następującej sytuacji. To jedna z wielu
zagadek tego świata. Jest wielu ludzi, którzy wydają się być uczciwi, szczerzy, którzy pracują ciężko a doświadczają
niewyobrażalnych tragedii itd. Ale są również ludzie, mógłbym przytoczyć kilka nazwisk, ale tego nie zrobię, którzy najwyraźniej
świetnie sobie radzą, ale nie są tacy jak ci pierwsi. Jaka jest tego przyczyna? Może to wpływ złych duchów lub tym podobnych
rzeczy? Chodzenie do fałszywych guru jest bardzo niebezpieczne. Bardzo. To nie jest tylko zewnętrzne niebezpieczeństwo.
Widzicie, nie chodzi o pieniądze. Jeśli są łotrami, trudno. Jest wielu bandytów na świecie, jest mafia, różnego rodzaju rzeczy. To
nie ma znaczenia. Niech sobie będą zbirami. To nie takie proste jak się wydaje. To sięga bardzo głęboko. Mogą sprowadzić
choroby, które są nieuleczalne. Powiedzmy polio, raka czy atak serca. Różnego rodzaju nieuleczalne choroby. Również depresje i
stres. Mogą oni także sprowadzać - bardzo wielu z nich - epilepsję i nienormalne zachowanie. Nawet lecąc samolotem, widuję
ludzi, którzy wykonują takie lub tym podobne ruchy. Większość z nich praktykowała TM [Transcendentalną Medytację]. Zapłacili
mnóstwo pieniędzy, żeby uzyskać coś tak dziwacznego w tym centrum, przez co ich szyja wychodzi w ten sposób, a oni sami
trzęsą się lub podskakują. Matko, on zapytał także o opętanie przez duchy. Oni zapytali o opętanie przez duchy. Oczywiście, że
ma to związek z opętaniem. To jest opętanie przez duchy. Oni nie...
Czy zna Pani metodę na odpędzenie tych duchów? Tak, znam.
Próbuję. Widzicie, nawet... A zatem to jest klucz do wyleczenia wielu z tych chorób. Tak, oczywiście. Ponieważ czasami warzywo
ma się lepiej niż oni. Ci biedacy są tak przytłoczeni, że nawet gdy im pokazać czosnek to się boją i zaczynają się trząść. Czosnek,
dacie wiarę? Boją się czosnku, boją się cebuli. Skąd oni się biorą? Niektórzy to tylko obiekty seksualne, bez żadnego seksu.
Straszne przypadki. Nie są ani ludźmi ani zwierzętami. Bez wątpienia strasznie opętani. Ale można ich wyleczyć. Uleczyliśmy
wielu takich. Można wskazać wielu... Nie uwierzylibyście, że zachowywali się w ten sposób. Jest tutaj jeden jegomość... Był
"lataczem" w TM. Kto to jest "latacz"? To znaczy... Lewitujący. Ponieważ lewitują, tak to nazywają. Trzeba podskoczyć, siedząc
na podłodze i wtedy myślisz, że latasz. Ale zostajesz opętany. Siadają na podłodze... I po prostu wyskakują z miejsca, jakby ich

ktoś wystrzelił. To ma być latanie. Słucham? Można popaść w histerię. W różne straszne rzeczy. W jednym z naszych ashramów
pojawił się człowiek, który będąc u fryzjera miał... Więc musiał poczekać trochę na zewnątrz. Zobaczył wtedy czasopismo z
artykułem o Sahaja Yodze. Czasopismo o Yodze. Ci ludzie mają powiedziane, że nie powinni czytać nic innego. Wszystko inne
jest złe. Wszystko jest tajemnicą. To jest jak mafia. A zatem ten biedny człowiek, wahając się wziął to czasopismo i zaczął je
przeglądać. W artykule było moje zdjęcie i podpis, który mówił: "Jeśli czujesz zimny powiew od tego zdjęcia to znaczy, że jesteś
Duszą Zrealizowaną". Spróbował wyciągnąć dłonie u tego fryzjera, spróbował i poczuł się okropnie ... Tak się przestraszył, że
zadzwonił do naszego ashramu, a człowiek, który odebrał, wcześniej zajmował się czymś podobnym do TM. Zapytał go: "Czy
czujesz gorąco?" Odpowiedział: "Czuję gorąco z tej strony". Na pytanie "Czy praktykowałeś TM?" Tamten odrzekł: "Tak, ale skąd
o tym wiesz?" Rozmówca odparł: "My wiemy". Kiedy się pojawił w ashramie i ktoś tylko wypowiedział moje imię, a ten człowiek
zaczął się tak wykrzywiać i szczekać jak pies, że obserwujący to Sahaja Yogini przestraszyli się i zawołali mnie na pomoc:
"Matko, prosimy przyjdź nam z pomocą!" Ale tego dnia spodziewałam się wielu osób na kolacji. Zapytałam: "Co się dzieje?"
Odpowiedzieli: "Jest tutaj jeden człowiek, który zachowuje się w taki sposób, że się go boimy". Powiedziałam im co trzeba
zrobić, żeby go uspokoić. Ten człowiek jest dzisiaj gorliwym Sahaja Yoginem w Londynie. Był menadżerem w bardzo dużej
firmie zajmującej się nieruchomościami. Stracił pracę, stracił pieniądze. Został bez grosza praktykując TM. Z tego co wiem, ten
Rajneesh [TM guru] ma przyjechać do Australii, żeby dać wam wszystkim błogosławieństwo. Ten sam Rajneesh, który został
wygnany z Ameryki. Są nazywani pomarańczowymi ludźmi. Pomarańczowi ludzie. Stara się o przyjazd do Australii, więc
strzeżcie się. Wasz rząd jest w trakcie opracowywania odpowiednich regulacji... Kupił sobie tylko 36 Rolls-Royce’ów i 3
samoloty. Nie wiem, jakie ma ambicje odnośnie Australijczyków. Został wyrzucony z Indii... Nie wyrzucony, uciekł...
Przepraszam, uciekł. W USA jest nakaz jego deportacji. A teraz ma zamiar przyjechać tutaj.
Jak się nazywa?
Rajneesh. To pomarańczowi ludzie. Co jest złego w tym Rajneeshu? Jest straszny. Ale co konkretnie? Widzicie, to co robi, robi z
człowieka obiekt seksualny. Uprawia zbiorowy seks, zbiorowy seks, macie pojęcie. Niektórzy sądzą, że to jest w porządku. Ci,
którym się to podoba, jadą tam i stają się szaleni. To wszystko. I tyle. I jeszcze za to płacą. Mamy film, tak mi się zdaje, który
możemy wam pokazać. Ktoś nakręcił z ukrycia co się tam dzieje. Jeden z nich, ktoś, kogo to rozczarowało nakręcił z ukrycia
film, pokazujący co tam robią. Został on zatytułowany "God Who Ran Away" i wyświetlony w Londynie. Pokazano w nim to
zbiorowe coś i wszystko inne. Robi z ludzi całkowitych impotentów. Oni stają się impotentami, ponieważ on opętuje ich na
punkcie seksu i cały czas mówi o seksie, więc całkowicie tracą spokój. A potem stają się obłąkani i dają mu tyle pieniędzy, ile
tylko zażąda. Wmówił wielu kobietom, że był ich mężem w poprzednich życiach, więc oddały mu wszystkie ozdoby. Jedna
Induska oddała mu wszystkie kosztowności, niektóre bardzo drogie. A więc ona, brat męża - ona była wdową - jej brat i jej
szwagier przyszli do mnie i poprosili, żebym ją wyleczyła. Zapytałam ją: "Dlaczego to zrobiłaś?" Odpowiedziała: "Ponieważ on był
moim mężem w poprzednim życiu". Zapytałam: "Kto ci tak powiedział?" Odpowiedziała: "On". Zapytałam: "Dlaczego w to
wierzysz?" Ona na to: "Czuję to samo". Powiedziałam wtedy: "A co z mężem, którego poślubiłaś, z którym masz dzieci, od
którego dostałaś te wszystkie kosztowności? Dlaczego miałabyś oddać to wszystko mężczyźnie, którego nigdy nie poślubiłaś?"
"Bo w to wierzę! Co w tym złego?" Była całkowicie pod jego kontrolą. A teraz nikt nie wie, gdzie ona przebywa. Istnieją jeszcze
innego rodzaju grupy religijne w Australii łącznie z sektą Moona i Hare Krishna. Co Pani o nich sądzi? Jeśli chodzi o sektę
Moona, to chyba wszyscy go dobrze znacie, nie muszę o nim opowiadać. Nie akceptuje Pani sekty Moona? Oczywiście, że nie.
Kiedy stajecie się Sahaja Yoginami zaczynacie kochać swoich rodziców, swoje dzieci, kochać każdego, rozwiązujecie swoje
problemy. Nie nienawidzicie nikogo, nie uciekacie przed nikim. Wręcz przeciwnie, jeśli coś takiego ma miejsce to jest to
działalność przeciwko Bogu, działalność absolutnie przeciwko Bogu. Całkowicie odwracacie się od swoich rodzin, nie chcecie
mieć z nikim nic wspólnego. To jest całkowicie przeciwko Bogu. Następną sektą są nasi wspaniali, ci tzw. Hare Rama.
Pierwszym błędem, który popełniają, jest mówienie, że wegetarianizm ma sprawiać radość Bogu, w szczególności Krishnie.
Ponieważ to Shri Krishna, w pierwszym rozdziale Gity powiedział Arjunie: "Musisz zabijać ludzi, a co dopiero zwierzęta". Tamten
zaś powiedział: "Jak mogę ich zabić skoro są moimi guru i moimi krewnymi?" Usłyszał w odpowiedzi: "Musisz ich zabić! Żeby
osiągnąć wyższy cel, powinieneś poświęcić niższe cele”. Dokładnie tak to powiedział. A potem w Gicie zostało napisane, że
wegetarianizm prowadzi do Boga, nie wiem w jaki sposób. Ponieważ mówi się, że ludzie, którzy są lewostronni, skłonni do
emocjonalnych zachowań, jedzą więcej mięsa, co jest nieprawdą z naukowego punktu widzenia. Ci, którzy są chorowici, którzy
są lewostronni, czyli którzy są, można powiedzieć, ludźmi uwarunkowanymi, oni rzadko jedzą mięso. Ludzie, którzy jedzą mięso
są pracoholikami, są osobami bardziej agresywnymi, bardziej aktywnymi. A zatem mniej aktywni ludzie jedzą mniej mięsa,
ponieważ białko wspomaga aktywność. To jest naukowo dowiedzione. Ale oni nie rozumieją nauki. Mają powiedziane: "Nie

wolno wam jeść mięsa". Koniec, kropka. W Indiach, z powodu biedy, mnóstwo ludzi nie je mięsa. Jeśli poprzez niejedzenie mięsa
idzie się do Boga, to znaczy, że Oni wszyscy się mylili, bo przecież sam Krishna jadał mięso, Rama również je jadł. Nawet Budda
jadł mięso, ponieważ zmarł na... Budda jadł mięso? Słucham? Jadł mięso? Tak, i umarł, ponieważ zjadł przez pomyłkę surową
wieprzowinę, a właściwie surowe mięso z dzika, z dzika, z dzika. A więc on jadał... W Indiach tylko tzw. Bramini nie jedzą mięsa.
Ponieważ uważają, że jest ono najlepszym sposobem na ogłupianie ludzi. Nie chodzi o to, że namawiam do jedzenia mięsa lub
jedzenia warzyw. To zależy od twojego usposobienia, jakiego rodzaju masz usposobienie. W przypadku, gdy jesteś osobą
agresywną, lepiej żebyś jadł warzywa. Marchewkę. Tak. Zieleninę. Ale jeśli nie jesteś osobą agresywną, jesteś zamknięty w
sobie, łatwo ulegasz wpływom, lepiej żebyś jadł mięso. Obawiam się, że musimy na tym poprzestać. Ci, którzy chcą, mogą się
umówić z Matką prywatnie na spotkanie. Możemy to zrobić później. A zatem możemy w tym miejscu skończyć czy są jeszcze
jakieś... Powiem o nich jeszcze tylko jedno, to, co ci ludzie wyprawiają w Indiach jest szokujące. Byłam w wielu miejscach,
czasami odległych i ludzie tacy jak wy, dziennikarze, przychodzili i pytali: "Matko, dlaczego prowadzisz tych ludzi ze sobą do
naszych wiosek? Mamy ich dość". Zapytałam: "Dlaczego? Co się stało?" Odpowiedzieli: "Mamy tylu żebraków włóczących się. Ci
ludzie chodzą po wioskach i żebrzą. I wszystkich męczą, ponieważ nasze wioski nie mają tylu pieniędzy, żeby się o nich
zatroszczyć. Na początku próbowali oczywiście. I wszyscy oni bombardowali mnie pytaniami typu: "Dlaczego prowadzisz te
osoby?" Oni też przyjdą tutaj jako żebracy". Odpowiedziałam: "Nie, oni wszyscy mają pracę, nie są żebrakami. Nie martwcie się".
Nie mogli uwierzyć. Mówili: "Najpierw przybyli jako agresorzy, teraz przychodzą, żeby nas nękać jako żebracy". I te osoby żebrzą
pod twoim domem... Hippisi. Tak, Hippisi, a także ci Hare Rama [Krisznowcy]. To ich specjalność i twierdzą, że są świętymi.
Ludzie mówią: "Nie możemy nawet zjeść w spokoju, bo stoją pod drzwiami prosząc o jałmużnę. Co tylko mamy, to im oddajemy.
Niech ktoś nas od nich uwolni". Wyobraźcie sobie! Na dodatek myślą, że prowadzą bardzo cnotliwe życie. Myślą, że są bardzo
święci, bo jedzą tylko wegetariańskie jedzenie. Ludzie Boga nigdy nie żebrzą. Muszą mieć więcej poszanowania i szacunku dla
samych siebie. Jeśli czują się urażeni to powinni zaprzestać to robić. Ci, którzy chcą się jeszcze widzieć z Matką, niech
skontaktują się z Ianem. Jest na zapleczu. I wtedy będziemy mogli kontynuować. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję wam
wszystkim. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że przekażecie usłyszane wiadomości i wielu ludzi dostanie Realizację, a wy nie
będziecie cierpieć więcej z powodu chorób ani niczego takiego. Jeszcze jedno. Dziś wieczór, jutro wieczorem i w czwartek
Matka będzie mieć wykład w hali wystawowej, w pawilonie wystawowym w ... Po programie daje Realizację. I to działa.
Najważniejsze jest to, że to działa. Pozwala doświadczyć Samorealizacji. Tak, to prawda. To działa. Przynajmniej taka jest
różnica między innymi a mną. Każdy może tego doświadczyć. To natychmiast zmienia cię w innego człowieka. Wczoraj
mieliśmy jedną osobę chorą na raka wątroby. Powinniśmy się przyjrzeć temu przypadkowi. Powiedział, że lekarze postawili
diagnozę: "Umrze pan w ciągu miesiąca", a ja odparłam: "Zobaczmy". Poprosiłam, żeby usiadł i skierował lewą rękę w moim
kierunku a prawą na zewnątrz. Poczuł się dużo lepiej. I jeśli wyzdrowieje, potwierdzi to prawdę. Zdarzyło się to wielokrotnie u
pacjentów będących pod kontrolą lekarza. Wyleczyłam również naszego prezydenta, pana Sanjeeva Reddy. Jeśli chcecie,
napiszcie do niego i sami się dowiedzcie o jego chorobie nowotworowej. Gdzie jest ta osoba chora na raka, którą widziałaś w
Australii? Tutaj w Adelajdzie. Przyszła do mnie wczoraj i od razu poczuła się lepiej. Wiele osób odczuło różnicę. Niektóre miały
problemy żołądkowe, niektóre odmrożenia rąk. Wszystkie poczuły się lepiej. Stan ich rąk automatycznie się polepszył. Kiedy
opowiadasz o tych przypadkach uzdrowień to czy lekarze tego nie kwestionują? Nie. Wielu z nich jest teraz moimi uczniami,
wielu lekarzy. Widzicie, jest wiele spraw, które ciągle jeszcze są domeną lekarzy. Nie jestem zainteresowana przyjmowaniem
pacjentów. Ale jeśli oni przychodzą na moje wykłady wtedy ich stan się poprawia. Nie odwiedzam szpitali. Jest to duże
wyzwanie dla naszej wiedzy. Nie, nie sądzę, żeby byli na mnie źli, ponieważ mają bardzo dużo pacjentów. Nie będą się złościć.
To prawda. Nie jestem zainteresowana uzdrawianiem, ale jeśli wyzdrowieją, to co zrobić? To efekt uboczny, automatyczny. Z
pewnością osoby, które otrzymują Realizację czują się lepiej. Nie ma co do tego wątpliwości. Mamy jedną kamerę. Tak ludzie
powinni to robić. Wyciągnąć ręce w ten sposób. Tak i ustawić stopy w ten sposób. I tak trzymać ręce. W ten sposób. Tak, to
może zadziałać. W porządku, zaczynamy kręcić. Palce powinny być rozłożone czy razem? Luźno, zrelaksowane. Tak jakbyś o
coś prosił. Dokładnie. Niedługo zaczniesz coś odczuwać. Trochę się trzęsą. To oznacza, że ciężko pracujesz. Tak, zbyt ciężko.
Twój system nerwowy jest przepracowany, ale teraz się uspokoi. Widzisz, drżenie pochodzi od zbytniego obciążenia układu
nerwowego, zwłaszcza jego prawej strony. Musisz przebaczyć. Przebaczyć wszystkim bez wyjątku. Po prostu przebacz, tylko
przebacz. Ciągle się trzęsą. Muszą przestać się trząść, wtedy to zadziała. Przywracam ci teraz równowagę wewnętrzną,
działając na twoją lewą stronę, odpowiedzialną za emocje. Prawa strona, odpowiedzialna za działanie jest teraz równoważona.
Zamknij oczy, czy czujesz spokój? Czy moje ręce przestały się trząść? Tak, trochę, ale nie całkowicie. Teraz lepiej. Trochę
przesadzamy, nie powinieneś tak robić. Teraz lepiej. Widzisz, przestały. Ile czasu muszę siedzieć w tej pozycji? Czujesz zimny
powiew na dłoniach? Czy w ogóle odczuwasz gdzieś chłód? Czuję się zrelaksowany. Zrelaksowany? Spokojny. Nie czujesz

zimna na dłoniach? Widzę pulsowanie tutaj, na czubku twojej głowy. Pomódl się. Zajmie to dosłownie chwilę. Ciągle się
trzęsiesz. W porządku, powiedz po prostu: "Matko, daj mi moją Realizację". Daj mi moją Realizację. Jeszcze raz. Daj mi moją
Realizację. Powtórz. Daj mi moją Realizację. Daj mi moją Realizację. Daj mi moją Realizację. Lepiej. Daj mi moją Realizację.
Czujesz się zrelaksowany? Lekki, czujesz się lekki. Lżejszy. Hmm. Musisz przebaczyć. Zbyt dużo pracujesz. Od ilu lat pracujesz
w ten sposób? Martwiąc się dniami i nocami, po co? Wszystko robi Bóg. To On wykonuje całą pracę. Teraz jest lepiej. Czuję
mrowienie na dłoni. Mrowienie to nie jest zły znak. Oznacza, że to się zaczęło. Ten ruch jest właściwy. Tak jest w porządku. Tak
ma być. Tak jest w porządku. A tu jest jeszcze mrowienie. Ale przestała się trząść. Lepiej. Teraz jest lepiej. W porządku? To
działa. To działa. Teraz nie myśl, po prostu patrz na mnie. Nie myśl. Mogę myśleć. Jeśli chcesz możesz myśleć. O tak. Lecz
także możesz nie myśleć. Naprawdę? Dokładnie tak, nie martw się. W porządku? Tak. Czujesz zimny powiew? Przeprowadźmy
wywiad, a potem zobaczymy czy się zrelaksuję. O tak. Będziesz jeszcze bardziej zrelaksowany. Kiedy tylko będziesz gotów,
Chris. Matko, jeśli chodzi o ludzi oglądających nas w tej chwili, co oni z tego mogą wynieść dla siebie? Co oni...? Co możesz
powiedzieć ludziom oglądającym nas w tej chwili w telewizji? Osoby, które nas w tej chwili oglądają mogą wyciągnąć w ten
sposób dłonie w kierunku ekranu i sprawdzić czy czują chłodny powiew na dłoniach. Jeśli tak, powinni wiedzieć, że to co czują
to Moc Boskiej Miłości. To Wszechprzenikająca Moc, o której wszyscy mówili. Teraz nadszedł czas, żebyśmy wszyscy Jej
doświadczyli. To jest ukoronowanie naszego procesu ewolucji, procesu, dzięki któremu odnajdziemy siebie, nasz Absolut,
znaczenie i cel naszego istnienia. Po raz pierwszy możemy poczuć Wszechprzenikającą Moc, która wykonuje całą żywą pracę,
np. zmieniając kwiat w owoc. Wszystko to jest tworzone przez Boga. To, co my tworzymy jest martwe, przetwarzamy jedną
martwą rzecz w drugą. Jedynie Bóg wykonuje całą żywą pracę. Kiedy zaczynamy odczuwać tę Moc po raz pierwszy, musimy się
uczyć, jak jej używać do tworzenia żywego dzieła na Ziemi. Czy mogę spodziewać się, że osoby przed telewizorami, które teraz
wyciągną dłonie w Pani kierunku, otrzymają Samorealizację? Oczywiście. I czy przy okazji może polepszyć się ich stan zdrowia?
Tak. Oczywiście, że może. Mogą być uzdrowieni? Tak, oczywiście. Ale muszą dostrzec, która dłoń jest cięższa, a która nie.
Wszyscy mogą otrzymać Realizację w sposób spontaniczny, ale powinni potem się ze mną spotkać, żeby zrozumieć jak ten stan
podtrzymywać, jak go rozumieć oraz jak przekazywać go innym. Ponieważ Bóg jest zainteresowany tymi z nas, którzy będą
kontynuować to dzieło, którzy są jak światło. Nie trzyma się światła pod stołem. A zatem takie osoby otrzymają Realizację
bardzo szybko, jeśli będą tego chciały. Bardzo ważne są chęci. A zatem są teraz wśród oglądających nas telewidzów osoby,
które to otrzymały? Tak, oczywiście. To jest wszędzie, jest wszechprzenikające. Tak jak eter, dzięki któremu oglądają teraz
telewizję. Na tej samej zasadzie Moc Boga jest wszędzie. Można ją poczuć. I te osoby wcale nie muszą być w Pani obecności.
Mogą to osiągnąć przez wyciągnięcie rąk w kierunku telewizora lub Pani zdjęcia. Tak, moje zdjęcie tutaj jest. To wystarczy, aby
to zadziałało. To wystarczy, aby to zadziałało. Ale powinni się ze mną spotkać, żebym pomogła im w interpretacji tego, czym to
jest, w jaki sposób to odczuwać, i jaki jest problem. Ponieważ na samym początku, z tego co zaobserwowałam, ten proces
przebiega bardzo gwałtownie i można bardzo szybko coś poczuć. Ale potem następuje powrót do problemów, które macie. Więc
lepiej jest zrozumieć, że się wszystkiego o tym uczycie. I nie trzeba za to płacić, nic z tych rzeczy. To jest bardzo proste. Nie ma
w tym nic trudnego ani skomplikowanego. Dobrze. Bardzo dziękuję. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Co teraz?
Wystarczy? Jeszcze jedno ujęcie. Ostatnie ujęcie. Jedna minuta. Prawdopodobnie trwało to dłużej. Trochę dłużej. Lepiej
sprawdźmy czy moje dłonie znowu drżą. Ciągle się trzęsą. Widzisz co sobie robisz? Musisz się nauczyć relaksować. Hmm, zbyt
dużo pracy. Tak, za dużo. Zbyt ciężko pracujesz. Teraz to widać, wyraźnie. Czy jest powód, żeby się tak trzęsły? Jesteś młodym
mężczyzną a ja starą kobietą. Zobacz jak bardzo się trzęsą. Popatrz tylko. Niedobrze. Najlepiej, jeśli nauczę się choć trochę
relaksować. Teraz powinieneś używać mojego zdjęcia. To najlepszy sposób na relaks. Możesz je gdzieś postawić, zapalić przed
nim świeczkę i wyciągnąć dłonie w jego kierunku. Włożyć stopy do wody z solą. Cała negatywna energia zostanie w wodzie,
którą należy wylać. Wszystko będzie dobrze. Myślę, że on to dostał. Na czubku głowy, on to dostał, ale jego ręce nadal są
ciężkie. Na początek, powinniśmy rozmawiać z różnymi ludźmi, nauczyć się również czegoś od nich. Palisz? Nie. Hmm, w takim
razie to nie powinno mieć miejsca. To tylko zdenerwowanie. Hmm. Lepiej. Czujesz to? Tak, już jest. Trochę cię zrównoważyłam.
Za dużo pracujesz umysłowo i bardzo wybiegasz w przyszłość, jesteś również osobą, która jest wiecznie w ruchu. Dobrze? Teraz
lepiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Mam nadzieję, że przekażesz to ludziom. Niech Australijczycy tego doświadczą.
Mają prawo to dostać. Tak jest. Powiedziała nam to. W porządku.
Bardzo dziękuję.
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Devi Puja. Sydney (Australia), 14 Marca 1983.
Teraz wszyscy zdaliście sobie sprawę przez ten czas, że w nas znajduje się spokój, piękno, chwała naszej istoty. Jest ocean
tego wszystkiego. Nie możemy go szukać na zewnątrz. Musimy iść do środka, jak nazywają "w stanie medytacji" szukasz tego,
cieszysz się tym.
Jak, kiedy jesteś spragniony, idziesz do rzeki albo idziesz do oceanu i starasz się ugasić swoje pragnienie. Ale nawet ocean nie
może ci dać słodkiej wody, więc jak coś może co rozprzestrzenia się zewnątrz dać ci tak głęboką rzecz która jest w tobie?
Próbujesz to znaleźć na zewnątrz gdzie to nie kłamie(tu nie rozumiem). To jest w nas, absolutnie w nas.
To jest takie proste, ponieważ jest wasze własne. To jest w twoim zasięgu, właśnie tam. Cokowiek robiłeś; wychodzisz aby
znaleźć radości, tak zwanej radości, tak zwanego szczęścia, tak zwanej chwały światowych mocy i światowych opętań, musisz
odwrócić to z powrotem całą sprawę. Musisz wyświetlić w sobie. To nie było złe, że wyszedłeś ale to nie było poprawne, że
wyszedłeś. Nie powinieneś żałować za to co do tej pory zrobiłeś. To nie był poprawny sposób aby dostać prawdziwą radość
życia, prawdziwą chwałę swojej istoty.
To pracowało w tak wielu ludziach że wszedłeś w subtelniejsze zrozumienie. Niektórzy ludzie są tylko na mentalnym poziomie,
może, nie ważne. Może, niektórzy są tylko na fizycznym poziomie że mogą to czuć – nie ważne. Ale jesteś na właściwej linii,
poruszasz się prawidłowo.
Spróbuj medytować. Medytuj więcej aż dotrzesz do wewnętrznej istoty. I ta wewnętrzna istota, jest ogromnym Oceanem
Błogości, który istnieje w każdym z nas; (jest to że ogromne wielbienie przypływu światła które zalewa każdego wewnętrzne
piękno?). Więc aby się zbliżyć to musisz iść w sobie przez zaprzeczenie rzeczom które są przeciwko temu, przeciwko twojemu
ruchowi. Czasami wiatr może być bardzo, bardzo silny dla ciebie aby źle zrozumieć że chwała Boga jest w nas ale zawrócić.
Pamiętaj każdą chwilą że ruch musi być wewnętrzny.
Kiedy poruszasz się wewnątrz zapominasz o pomysłach zewnętrznych chwał. Osoba która jest o bardzo podstawowej naturze
myśli że jeśli zarobia dużo pieniedzy wtedy osiągnęła radość ale nie zrobiła tego; ona jest najbardziej nieszczęśliwą osobą, jeśli
idziesz i widzisz ją. Ona się martwi o małe, małe rzeczy życia. Musiałeś słyszeć że ludzie którzy są bardzo bogaci są
kleptomanami. Oni się martwią, są bardzo skąpi. Oni są martwią o igłę tu i tam.
Gdy brakuje małej rzeczy – oni się złoszczą. Mają tak wiele nawyków że nie potrafią żyć bez tego. Więc bogactwa przynosiły
zawsze przekleństwo istotom ludzkim. Więc ci, którzy szukają tylko bogactwa nie mogą się nim cieszyć.
Następnie jest kilku lepszych ludzi którzy myślą że przez żądzenie innymi, przez zdobywanie mocy, możemy osiągnąć bardzo
dobrą pozycje w życiu. Oni także wkrótce doznają niepowodzenia. Widzieliście co się z nimi dzieje. Ludzie nawet nie chcą
rozmawiać o nich.
Teraz są ludzie którzy przywiązują się do kogoś, do jednej osoby czy do rodziny, do swoich dzieci, do ich relacji – bardzo
powszechne w Indiach – to także nie jest sposób aby dostać się do Boga. To jest także tak ograniczone. Trzyma ciebie
wiszącego wokół nich i całkowicie tracicie swoją energię.
Ale jeśli wejdziesz do swojej istoty w pełni wtedy wszystkie te rzeczy mają takie znaczenie; wtedy wszystko ma znaczenie. W
tym sensie że jeśli coś posiądziesz, i jeśli jesteś takim rodzajem osoby która ma być zaborcza: on nigdy nie opęta, o jest tak
oderwany. On nigdy nie jest zaborczy, o jest tak odwiązany w tym. Ale on może grać wokół, ponieważ jest tak odwiązany. Może
tworzyć dramat z tego. Moze się bawić z opętaniem i uczyć się dużo z lekcji o ludziach. Jest tak odwiązany, tak hojny. Cieszy się
swoją hojnością.

Cała sprawa staje się tak różna, tak dynamicza. Całe piękno które jest tworzone przez istoty ludzkie, jak opętanie, jest odsłonięte
przed wami i zaczynacie cieszyć się wszystkimi tymi rzeczami bez opętania ich. Rozumiesz mit opętania. To samo z waszymi
mocami że ludzie mają ponad innych ludzi. Ci którzy starają się zarobić pieniądze na Sahaja Yodze albo chcą miec rodzaj
przywileju nad Sahaja Yogą, która może być bardzo subtelna, to może iść bardzo daleko.
Ta subtelność idzie do tego stopnia że widziałam ludzi próbujących ocalić pieniądze na rachunek Sahaja Yogi. To jest także
uwaga na pieniądzach. Aby zarobić pieniądze albo zaoszczędzić pieniądze, robić interes na Sahaja Yodze jest absurdem, ale
jeśli tak mówisz, Powiedziałam, "W porządku idź na trochę, spróbuj."Dowiesz się że Sahaja Yoga nie jest interesem! Oczywiście
Sahaja Yogini mogą razem pracować, mogą robić jakieś interesy, ale Sahaja Yoga nie jest interesem: jest interesem Boga, gdzie
musisz dać wszystko co masz; nie być przywiazanym do czegokolwiek, nie być przywiązanym. Nie ma pieniedzy aby zapłacić
jako tako, ale całe twoje serce ma być wlane w to. Jeśli nie potrafisz wlać serca w to nie potrafisz osiągnąć tego.
To samo o mocy: niektórzy ludzie myślą że mogą nawet obezwładnąć Sahaja Yoginów, zaimponować im, kontrolować ich. Tacy
ludzie są wyrzucani z Sahaja Yogi, całkowicie. Masz się cieszyć mocą miłości; że ludzie widzą cię jako ich obrońcę, jako ich
pomoc, jako ich wsparcie, jako ich przyjaciela, niż kogoś kto jest dominującą osobowością. Masz być (father head?) a nie
demoniczną destrukcyjną siłą która jest groźna dla każdego. Tacy ludzie będą wyrzuceni z Sahaja Yogi błyskawicznie. Musicie
to znaleźć. Nie mieć współczucia dla takich ludzi! Nic!
To powali cię na ziemię. W żaden sposób (powinieneś). Trzymaj się z dala od nich. W przeciwnym razie kiedy oni są wyrzucani
jako styczna z Sahaja Yogi możesz wyjść z nimi, więc bądź ostrożny. Wtedy ci ludzie którzy marnują cały swój czas tylko myśląc
o swoich rodzinach, albo tych którzy nigdy nie myśleli o swoich rodzinach także przychodzą do Sahaja Yogi. To jest bardzo
subtelny grunt na którym mogą stracić ich uwagę do swojego Ducha.
Oni psują swoje dzieci, psują swoich mężów, psują swoje żony. Cała uwaga idzie w złą stronę i to staje się bardzo poważnym
problemem z nimi, jak małżeństwa są udane, jak dzieci są tą rzeczą tamtą rzeczą. Oni nie zostawiają tego Bogu. Oni muszą
zostawić to Bogu. Wszyscy jesteście Świętymi, musicie wszystko zostawić Bogu. Na samym początku w Sahaja Yodze każdy
mówi, "Mój mąż jest taki, moja żona jest taka, mój brat jest taki, moje dzieci są takie. Matka się o nich troszczy" W porządku na
samym początku, jest w porządku, ale kiedy wzrastasz musisz się tego pozbyć. To jest indywidualna podróż do Boga kiedy
medytujesz. I kiedy dotrzesz tam wtedy staniesz się kolekwtywny. Przed tym to jest absolutnie indywidualna podróż wewątrz,
absolutnie indywidualna podróż.
Powinieneś być w stanie zobaczyć to tamto, w tej podróży, nikt nie jest twoim związkiem , nikt nie jest twoim bratem, nikt nie jest
twoim przyjacielem. Jesteś absolutnie sam, absolutnie sam. Musisz poruszać się sam w sobie. Nie nienawidź nikogo, nie bądź
nieodpowiedzialny. Ale w medytacyjnym nastroju jesteś sam. Nikt tam nie istnieje, ty sam. I jak raz wejdziesz do tego Oceanu
wtedy cały świat stanie się twoją rodziną, cały świat jest twoją własną manifestacją, wszystkie dzieci stają się twoimi dziećmi i
traktujesz ludzi z równym zrozumieniem. Cały rozwój odbywa się kiedy wejdziesz do środka swojego Ducha i zobaczyć przez
oczy Ducha. Jest taka cisza, taki spokój, taka błogość istnieje w tobie.
Musisz być gotowy do tej podróży. Ta podróż jest samotna w swojej refleksyjności. I im więcej znajdziesz coś w swojej
medytacji tym więcej chcesz iść i rozdawać innym. Tak musi być. Jeśli to do ciebie nie przychodzi, to nie udało się. Nie ma
czystości. Jest pewien rodzaj uprzedzenia. W tym indywidualnym pościgu, cokolwiek znajdujesz chcesz się cieszyć tym z
innymi, chcesz dać to innym. To jest oznaką osoby która musi być naprawdę medytacyjna (musi być naprawdę w medytacji).
Ten kto jest medytacyjny i nie jest w stanie rozdzielać tym co znalazł oszukuje siebie i oszukuje innych także. Ponieważ ta
radość którą otrzymujesz w medytacji musi być rozprowadzana, musi być dana, musi być pokazana. To powinno płynąć w twojej
istocie jak światło promieniujące z każdej oświetlonej lampy.
Nie musisz składać przysięgi aby powiedzieć że, " To jest oświecone światło". W ten sam sposób, święty nie powinieć
potwierdzać że jest świętym. Ale głębia jaką osiągasz w sobie rozprzestrzenia sie wszędzie. To jest takie działanie i reakcja. Im

bardziej głębszym się stajesz promieniowanie jest znacznie większe. I prosta osoba, bardzo zwykła osoba, niewykształcona
osoba może taka być. Mamy, wiecie, jednego pana zwanego Varick z Bombaju, o jest starym mężczyzną i tak głębokim. On
emituje. Ludzie polegają na nim. On emituje miłość. On jest tak medytacyjny. Nie mususz poświęcać zbyt dużó czasu na
medytację ale jakikolwiek poświącasz czas, cokolwiek zyskujesz, musi być widoczne na zewnątrz: jak emitujesz i jak dajesz to
innym.
To jest jakość świętych którymi musicie być. Dopóki nie staniecie się głębsi nie możemy ocalić innych Sahaja Yoginów i nie
mozemy ocalić tych którzy nie są Sahaja Yoginami. Musicie wzrastać wyżej i wyżej aby pociągnąć całą kurtynę do góry. Ci którzy
próbują wzrastać wyżej ciągną całą sprawę w górę i dają ciągnięcie każdemu kto wzrasta z nimi. Więc tylko staraj sie utrzymać
czysty cel, wyraźny. Musisz rozumieć jaki jest twój cel w zyciu jako Sahaja Yogin. Teraz zmieniacie ludzi. Nie jesteście więcej
ludźmi którzy mają do czynienia z opętaniami czy martwić się o nich; o przyziemnych rzeczach, o utrzymanie.
Nie jesteście już ludźmi którzy muszą się martwić za bardzo o swoje zdrowie i rzeczy czy wasze osobiste życie. Nie martwicie
się, także, o swoje prace za bardzo, to nie jest ważne. I na końcu nie martwicie sie o swoją rodzinę, dzieci, męża, żonę i
szukaniem kieszeni dla siebie aby się ukryć w niej. Ponieważ jedyną rzeczą gdzie mozesz naprawdę ukryć siebie jest
miłośćBoga, gdzie możesz naprawdę otrzymać wielki spokojny, błogi, czując jego całkowitą ochronę.
Sydney zrobiła bardzo dobrze przed i rozwija się lepiej, ale tempo nie jest takie jakie powinno być, więc musimy myśleć o nowych
drogach i metodach jak mozemy to rozprzestrzenić. Ale najpierw musicie przyjąć swoje pozycje gdzie jesteście. Musicie przyjąć
ze wszyscy jestescie świętymi, że musicie zrobić wielką pracę. Nie część ego, ale manifestacją tego. Każdy z was musi
zdecydować za siebie. Jestem pewna to jest do wypracowania, i tym razem moja wizyta pomoże wam bardzo przez zrozumienie
co jest najlepsze, aby rozprzestrzenić to światło dookoła.
May God bless you.
Niech Bóg was błogosławi
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https://youtu.be/7N4gQHrbITY (Fragment z wykładu: Mowa do Sahaja Yoginów, Warsztaty dla początkujących, 20.03.1983,
Sydney, Australia) W pewnym sensie musimy tak dbać o siebie, żeby zachować dobre zdrowie. Aby zachować zdrowie w Sahaja
Yodze, jest tysiąc i jeden rzeczy, które musicie wiedzieć, a które są bardzo łatwe do zrozumienia, i opowiemy wam o nich
zupełnie bezpłatnie. To Boskość pragnie, abyście to otrzymali, żebyście się ustabilizowali i radowali się tym. Więc nie musicie
się o to martwić. Te zmartwienia musicie porzucić, po prostu spróbujcie zrozumieć swoje centra [energetyczne]. Teraz wielu z
was poczuło chłodny powiew. Ale możliwe, że po jakimś czasie możecie go stracić, nic nie szkodzi. Będziecie poruszać się w
górę i w dół, nie ma to znaczenia. To nie znaczy, że to straciliście, wcale nie. Teraz załóżmy, że spróbujecie metody, prostej
metody, i najpierw skierujcie lewą rękę w stronę mojego zdjęcia - teraz możecie spróbować - a prawą rękę do Matki Ziemi,
zobaczmy. Prawa ręka do Matki Ziemi, dlatego chciałam mieć to na zewnątrz [budynku], ale teraz nie ma znaczenia, ten deszcz
jest dobry dla was i dla rolników, Miejmy to. Więc teraz połóżcie lewą rękę w ten sposób [na kolanie}, a prawą rękę [do eteru]. Ci,
którzy siedzą, mogą ją położyć w ten sposób [do góry]. W ten sposób. Do tyłu. Prawa ręka w ten sposób, dobrze. Nie lewa,
prawa. [Yogin]… do ziemi. Nie tak. Do tyłu. Tak, prawa ręka [do eteru]. Teraz, moc lewej strony jest mocą emocjonalną. Teraz,
jeśli macie jakiś problem emocjonalny - powiedzmy, że ktoś zażywał narkotyki, jest on osobą lewostronną. Niektóre narkotyki,
jak LSD i wszystkie te prawo-stronne, ale większość narkotyków przenosi was na lewą stronę. Guru są lewostronną częścią.
Większość tych problemów to problemy psychiczne, są to problemy po lewej stronie. Ale problem intelektualistów jest
problemem prawej strony, futurystyczni ludzie są prawostronni. Ludzie uczestniczący w wyścigu szczurów są prawostronni,
widzicie, ten rodzaj nadmiernej aktywności, tego typu rzeczy. W przeciwieństwie do tych, co zażywali narkotyki, lewostronnych.
Więc najpierw spróbujcie z lewą, zobaczmy. Teraz skierujcie prawą rękę do Matki Ziemi. Skierujcie prawą rękę do Matki Ziemi.
Teraz skierujcie lewą w moją stronę. Stopniowo zauważycie, że [wibracje] zaczną płynąć w waszej lewej dłoni. Czy płyną?
Połóżcie prawą rękę na Matce Ziemi. ponieważ Matka Ziemia odbiera; widzicie, wy tylko uziemiacie się, połóżcie dłoń na niej,
dotykając jej, dotknij, dotknij jej, widzicie, uziemiacie się, to bardzo proste. Teraz problemy z lewej strony łatwo przejdą do Matki
Ziemi, to prawda, ale najlepiej jest mieć światło. Teraz powiedzmy, że jeśli macie świecę, świeca jest najlepsza na problemy
lewej strony, świeca jest najlepsza do usunięcia ich. Ponieważ problemy lewej strony, można powiedzieć, są zimnymi
problemami, lub problemami wynikającymi z zimna. Widzicie, osoba, która staje się nieaktywna. Teraz zobaczmy. Po prostu
skierujcie lewą rękę w moim kierunku w ten sposób, a prawą rękę w stronę świecy. Będziecie zdumieni, że czasami świeca
zaczyna się palić ‘tak’ i strzelać w ten sposób a czasami tworzy taki czarny dym, który jeśli znajduje się obok ściany, zauważycie,
że cała ściana stanie się czarna. To jest bardzo ciekawe widzieć, jak świeca reaguje, ale musicie mieć [moje] zdjęcie przed sobą.
I przed fotografią powinna być świeca i jedna świeca w ten sposób, żeby wyciągać [negatywności]. Dobrze, czy teraz lepiej
widać? W porządku? Poczujecie, że to schodzi w dół. Poczujecie od głowy, poczujecie, widzicie, nacisk zmniejsza się. Lepiej
teraz? W ten sposób. Połóżcie rękę w ten sposób, do tyłu, nie w moją stronę, w ten sposób, tak, tak. Teraz połóż lewą rękę, jeśli
siedzicie na ziemi, lepiej jest skierować w moją stronę, lewą rękę. Nadchodzi, płynie, to działa. To jest jak energia przechodząca
poprzez fotografię, spycha to w dół w stronę światła, a światło to spala - światło się budzi, przez was. To zaskakujące, ale tak się
dzieje. Czy teraz lepiej? Zobaczmy. Sprawdźmy, poczujemy to. Sami to poczujecie, nie trzeba żadnych potwierdzeń. Sami to
poczujecie. Skierujcie lewą rękę w moją stronę, lewa ręka do Mnie, w ten sposób, tak. Wszyscy to poczujecie. Teraz ludzie, którzy
byli u jakichś guru, którzy mają jakiś rodzaj schizofrenicznej postawy, którzy są osobami o zmiennych nastrojach, szalonymi,
napastliwymi, wszelkiego rodzaju, co najmniej skrajni, którzy są emocjonalni, niektóre kobiety, które za dużo płaczą, histeryczki,
wszystkie te rzeczy można opanować za pomocą tej prostej metody skierowania lewej ręki w stronę zdjęcia a prawej ręki w
kierunku świecy. Widzicie to, działa? Poczujecie ruch w swojej głowie, który poczujecie. [Yogin] Tak. Czujecie to teraz. Nie?
[Yogin] Więc nie ma tam tego. Teraz z prawą ręką do góry, ci, którzy biorą udział wyścigu szczurów, widzicie wielkich ludzi, którzy
myślą, że muszą zarabiać pieniądze, ścigają się w polityce i wszystko to - kolejne szaleństwo, które mają. Widzicie, to także
pewien rodzaj szaleństwa. Więc tacy ludzie, którzy z tego powodu mają wysokie ciśnienie krwi, będą mieli cukrzycę, będą mieli
problemy z wątrobą. Teraz, nawet dla jakiegokolwiek organu, widzicie, każdy organ jaki wymienimy, np. serce, w Sahaja Yodze
każdy organ ma naturę dwojakiego rodzaju. Jeden jest letargiczny a drugi nadaktywny. Więc przypuśćmy, że jesteście osobą
nadaktywną. Jeśli jesteście osobą nadaktywną, bardzo dużo się uczycie albo myślicie o przyszłości lub planujecie coś, wtedy
macie serce, które jest nadaktywne. Albo macie jelito, które jest nadaktywne. Wątroba jest nadaktywna, cały system jest

nadaktywny, będziecie mieli wysokie ciśnienie krwi i wszystkie problemy związane z wysokim ciśnieniem krwi, zaparcia,
wszystkie te rzeczy idą w parze przy takiej osobowości. Następnie, inna osobowość może być letargiczna. Osoba, która ma
letargiczne serce, może dostać...musi dostać bajpasy lub coś takiego, ponieważ serce nie pompuje. Możecie mieć letargiczne
jelito, taka osoba może - cokolwiek zje, od razu idzie do łazienki, coś w tym rodzaju, lub może być letargiczna wątroba. Kiedy
macie letargiczną wątrobę, możecie mieć alergie. Alergie są spowodowane letargiczną wątrobą. Ale jeśli jesteście osobą
nadaktywną, jeśli jesteście nadaktywni, wtedy ta sama wątroba, która dawała wam te alergie, daje wam mdłości, złe
samopoczucie, migrenę, wymioty i torsje. Zatem istnieją także dwa rodzaje wątroby. Mamy dwa rodzaje nerek, dwa rodzaje,
wszystko ma dwa rodzaje. Jeśli jesteście osobą letargiczną, jeśli macie letargiczny problem, wtedy musicie używać światła. Dla
wszystkich letargicznych problemów najlepsze jest światło, należy użyć światła na letargiczne problemy, jest to lewa strona. A
dla prawej strony, możecie użyć Matki Ziemi. Matka Ziemia jest najlepsza albo woda i sól. Woda i sól są bardzo dobre dla ludzi
cierpiących z powodu nadaktywności. Teraz, jak to robić? To dobrze dla wszystkich, ale specjalnie dla nich. Musicie położyć obie
ręce najpierw w kierunku zdjęcia, obie stopy w wodzie z małą ilością soli. Teraz, jeśli czujecie wibracje płynące na obu dłoniach,
jednakowo, wszystko jest w porządku, nie musicie się martwić. Przypuśćmy, że na jednej ręce czujecie mocniej, a na drugiej
słabiej. Ręka, w której jest słabiej, musi zawsze być w stronę zdjęcia. Ręka, która czuje słabiej, musi być skierowana do zdjęcia a
druga musi być do góry. I będziecie zdumieni przepływem [energii], poczujecie wewnątrz sobie te balony poruszające się w ten
sposób. I możecie poczuć, że coś porusza się w waszej głowie, jesteście zrelaksowani. I stopniowo staniecie się mistrzem,
będziecie wiedzieli, jak poradzić sobie z tym ciałem, z pewnością, staniecie się mistrzem. A kiedy staniecie się mistrzem - ludzie
stali się mistrzami w ciągu ośmiu dni, w ciągu ośmiu dni. Kiedy staniecie się mistrzem, będziecie mogli zajmować się również
ciałami innych i pomagać innym ludziom. To takie proste.
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Jakże wspaniale być dzisiaj z wami w ten pomyślny dzień; z Australijczykami, którzy dowiedli, że są bardzo dobrymi Sahaja
yoginami, którzy w bardzo szybki sposób zrobili postępy w życiu duchowym. Bycie z Moimi dziećmi tutaj daje Mi największą
przyjemność.
Jak wiecie, mam tak wiele dzieci na całym świecie, oprócz tych, które rzeczywiście fizycznie urodziłam. Dziś musimy myśleć o
tych wszystkich, którzy są daleko od nas, tysiące mil, modlących się do Boga Wszechmogącego o wzrost duchowy. Należy
modlić się tylko o wzrost duchowy, bo gdy wzrastacie, otrzymujecie całą resztę, a ponieważ nie wzrastacie, nie otrzymujecie
tego, co potrzebne. To dlatego są problemy.
I nawet dzisiaj musiałam rozwiązać pewne problemy zanim mogłam przyjść na puję. Ale jeśli zdecydujecie, że musicie wzrastać
duchowo wewnątrz siebie, wtedy dostaniecie wszystko to, co wam jest potrzebne, wszelkie błogosławieństwa, którymi Bóg chce
was obsypać, aby uczynić was obywatelami Jego wspaniałego Królestwa, gdzie nie jesteście już więcej oceniani, nie jesteście
więcej karani, nie jesteście już więcej poddawani testom, gdzie będziecie przebywać w wiecznej miłości Boga i Jego chwale.
Dziesięć lat temu nawet nie przypuszczałam, że w ciągu tych dziesięciu lat będę w stanie osiągnąć taki wynik. Nie powinniśmy
osądzać rozwoju Sahaja Yogi w relacji do innych plastikowych guru. Nawet, żeby stworzyć jednego świętego, wymagać to
będzie przeminięcia tysiąca żyć, a teraz tak wielu stało się prorokami, to jest dla was coś wielkiego. Zapomnijmy o tym, jakie
skazy mamy w sobie. Musimy wiedzieć, że jesteśmy prorokami. To założenie że jesteśmy prorokami, musi być ustabilizowane.
Gdybyście mogli tylko uznać, czym jesteście, czym się staliście, to będziecie emitować chwałę Boga!
Tak jak kwiat, kiedy kwitnie ma swój zapach, który wydobywa się automatycznie, ale tylko istoty ludzkie mają wolność nawet nie
uznawać, dramatyzować lub uznawać, kim są. Nawet jeśli stali się prorokami, wciąż trwają w tym, czym nie są - w wyobraźni i
wciąż są przerażeni, wciąż są zorientowani na ego. To jest fałsz. To nie jest wasza prawdziwa natura. To jak granie w
przedstawieniu, stawanie się aktorem. Na przykład, gdy ktoś gra Shivaji, wtedy staje się jakby był Shivaji. Cały styl życia,
wszystko się zmienia - on staje się Shivaji. Ale ta sama osoba, jeśli gra Hitlera, staje się jak Hitler. Obaj są sztuczni. Stają się
sztuczni.
Teraz, kiedy naprawdę jesteście prorokami, jest to dla was trudne być prawdziwą osobą, którą jesteście, a nie sztuczną, która
odeszła, której już nie ma. Wszystko skończone, grzesznik umarł, egoisty już nie ma, przerażony odszedł na zawsze, jesteś
prorokiem. Powstańcie w chwale tej osobowości.
Ludzie, którzy nie są prorokami, którzy nie są boscy, którzy zajmują się anty-Boską działalnością, mogą zakładać, że są
prorokami. Ale ci, którzy naprawdę są prorokami nie chcą uznać takiej sytuacji - że nimi są. Jak tylko to założycie, stajecie się.
Musimy dzisiaj pozbyć się tego rodzaju gry, którą nasz umysł wykonywał do tej pory. Cały fałsz musi odpaść. Oczywiście, jak
powiedziałam, nigdy o tym nie śniłam, że w ciągu 10 lat osiągnę takie rezultaty, mając tak wiele diabłów wokół nas, aby was
kusić. Tak jak powiedziałam, to jest również wasza zasługa, że pomimo wszystkich przeszkód i problemów, które mieliście,
wzrośliście, wzrośliście tak bardzo i staliście się pięknymi prorokami. Jesteście tak przetransformowani, że odrobina więcej - już
samo przypuszczenie kim jesteście, sprawi, że poczujecie się tak słodko.
Rozmawiałam z Moją starszą wnuczką, ona jest tylko małą dziewczynką, ma dopiero jedenaście lat, ale powiedziała swojej
matce: "Nie mogę rozmawiać z babcią, ponieważ Ona jest Boginią. Jak mogę z Nią rozmawiać! Wstydzę się". W tym wieku!
Podczas gdy w jej własnym życiu jest najlepsza w klasie, jest redaktorem w szkolnym czasopiśmie. Jest wspaniała. I jest tak
skromna, że powiedziała swojej matce: "Wstydzę się rozmawiać z babcią, Ona jest Boginią, jak mogę z Nią rozmawiać". A
Rustom powiedział Mi, że płyną od niej wibracje.
Oto, jak musicie wzrastać. Po pierwsze musicie wiedzieć, że jesteście prorokami i musicie wiedzieć, że Ja jestem Duchem
Świętym. Ja jestem Adi Shakti. Ja jestem tą, która przyszła na tę Ziemię po raz pierwszy w tej formie, aby wykonać to olbrzymie

zadanie. Im więcej z tego zrozumiecie, tym będzie lepiej. Niesamowicie zmienicie się. Wiedziałam, że będę musiała powiedzieć
to otwarcie któregoś dnia i powiedzieliśmy to. Ale teraz to wy ludzie musicie udowodnić, że Ja jestem tym.
Chrystus miał uczniów, którzy nawet nie byli Zrealizowanymi Duszami, a oni rozprzestrzenili Chrześcijaństwo - czymkolwiek ono
jest. W sytuacji, kiedy ukrzyżowano Chrystusa, oni zostali pozostawieni sami sobie, tylko dwunastu zmagających się ludzi, ale
zrobili to. Byli bardzo skromnymi ludźmi, ich przymiotem była niezmierna pokora i znali różnicę pomiędzy nimi a Chrystusem i
Matką. Znali także różnicę pomiędzy nimi a innymi. Zaczęli prowadzić życie, które było czyste, oświecone imieniem Chrystusa.
Nie byli Zrealizowanymi Duszami. Oczyścili się i utrzymywali swoje życia w pięknie.
Więc Sahaja yogini nie mogą sobie pozwolić na posiadanie tych 6-ciu wrogów. Po pierwsze gniew, który naprawdę jest
niestosowny. Współczucie. Zastąpcie gniew współczuciem. Dziś są sześćdziesiąte urodziny a my musimy po prostu walczyć
tylko z sześcioma wrogami w nas. Drugim jest ten, z którym większość z was już sobie poradziła, czyli odciągnęliście uwagę od
perwersji. Większość z was to zrobiła. Wasze oczy są teraz lepsze, ustabilizowane. Ale wciąż jesteście egoistyczni.
Próżność. Ludzie wciąż są zazdrośni, współzawodniczą. Wciąż macie nieco skrytego materializmu. Nową rzeczą, która się
pojawia, jest to, że stajecie się przywiązani do waszych rodzin. Zatem teraz musimy to zmienić, aby to inaczej wykorzystać. Te
same rzeczy mogą być użyte do wykonywania pracy Boga. Mogą być użyte jako sześć rąk Sahaja yoginów. Pierwszą jest gniew.
Musicie być źli na siebie, kiedy robicie niewłaściwe rzeczy. I nie czuć się winnym, lecz złym na siebie za robienie złych rzeczy.
Wina to najlepszy sposób, żeby nigdy się tego nie pozbyć. To jak magazyn do trzymania osobistych archiwów, zamknięty.
Bardzo cierpiałam z powodu waszego poczucia winy, bardzo. A one wychodzą jedno za drugim. Więc musicie być źli na siebie,
kiedy czujecie się winni "Jak mogę czuć się winny? Dlaczego zrobiłem coś takiego? Więcej już tego nie zrobię".
Zatem wzbudźcie swój gniew przeciwko sobie, a nie przeciwko innym. Gniew może być zarezerwowany na dzień wojny. W
przeciwnym razie, kiedy wybuchnie wojna wszyscy Arjuni porzucą swoje bronie i będzie powiedziane, że "Arjuna był wielkim
wojownikiem - dopóki nie zaczęła się wojna". Więc nie traćmy naszej energii na walkę z rzeczami, które są po prostu jak cienie.
Nie walczy się z cieniem. Seks, perwersja - muszą być odwrócone od waszych rodzin, waszych żon i musicie teraz szanować
swoją czystość, wszystko staje się niczym innym, jak czystością, prowadzicie czyste życie. Nie bądźcie jak pies, ale jak istota
ludzka.
Cała ta uwaga musi stać się czystością, która jest waszą mocą, która jest wasza ochroną, która jest waszym połączeniem z
Boskością. Czystość, która nie jest wymuszona, ale czystość równowagi i zrozumienia. W waszych rodzinach, z waszymi
żonami, możecie żyć w bardzo czysty sposób. To samo z kobietami - to bardziej dla kobiet, powiedziałabym, że nie powinny
wchodzić w układy z innymi mężczyznami, którzy mówią przeciwko waszym mężom, albo którzy instruują was przeciwko
waszym mężom. Wszyscy tacy mężczyźni, którzy próbują mówić do kobiet przeciwko ich mężom, powinni być wyrzuceni z
Sahaja Yogi. To jest sanctum sanctorium - święte miejsce, gdzie nie powinniście występować przeciwko mężom. Nikt nie ma
prawa. Jeśli jest jakikolwiek problem powinniście dać Mi znać. To objaw głupoty.
Następnie próżność musi być przekształcona w dumę. Powinniście być dumni, że jesteście Sahaja yoginami, naprawdę dumni.
Podnieście głowy z dumą, że jesteśmy Sahaja yoginami. To chwalebna rzecz być dumnym, duma nigdy nie jest uciążliwa a
próżność jest. W rzeczywistości duma jest wyłącznie wyrażeniem poczucia własnej godności. Żebranina, zadłużanie się,
naśladownictwo, wszystkie te rzeczy pochodzą ze zbyt małego zrozumienia siebie. Więc próżność powinna stać się dumą, a
duma powinna być wyrażeniem poczucia własnej godności.
Poczucie własnej godności jest bardzo odmienne od ego. Jedno to rzeczywistość a drugie to całkowita sztuczność. Mężczyźni
powinni zachowywać się jak mężczyźni a nie jak kobiety, ulegli jak krowy na postronku, kiedy tylko ich kobiety tego chcą. Muszą
prowadzić społeczeństwo. O prawa kobiet w Indiach kobiety nigdy nie walczyły. To byli mężczyźni. Nigdy nie walczyły. To
mężczyźni, ponieważ mężczyźni są także ojcami, braćmi i obchodzi ich dobro kobiet. Kobiety rzadko tam walczyły, bo wiedziały,
że jak już zaczną politykę walki z mężczyznami, nie ma temu końca. To jest podstawa, wiedziały, że muszą żyć z mężczyznami,
nie mogą z nimi walczyć. Ale mężczyźni sami walczyli - nawet w Ameryce był Abraham Lincoln, który walczył o wolność dla
kobiet, a nie kobiety.

Więc musicie być dumni a nie egoistyczni. Dumni, że jesteście Sahaja yoginami, że urodziliście się w takich czasach, gdzie
musicie nieprzerwanie wypełniać obowiązki Boskiej pracy, że Bóg was wybrał! Więc powinniście wznieść się na ten poziom. Jak
na przykład nagle okazuje się, że niektórzy ludzie stają się przygnębionymi odludkami w Sahaja Yodze. Nigdy nie będzie im
wybaczone, ponieważ Bóg dał wam tak dużo. Przypuśćmy, że ktoś daje wam diament. Jesteście dumni, zakładacie go i
pokazujecie. Ale kiedy dano wam waszego Ducha, powinniście być dumni i nie zachowywać się jak odludki.
Niektórzy ludzie czują: "Nie powinienem teraz podejmować żadnej pracy. Nie będę wychodzić. Będę siedzieć w domu i
medytować". Nie ma miejsca dla takich ludzi w Sahaja Yodze. "Nie potrafię tego zrobić". Słowo "nie potrafię" powinno zniknąć ze
słownika ludzi, którzy mają być Sahaja yoginami. Po prostu nie możecie powiedzieć: "Nie potrafię tego zrobić".
Więc poczucie własnej godności da wam ten rodzaj dynamizmu, który jest potrzebny Sahaja Yodze, roztropnego dynamizmu,
mądrego dynamizmu. Nie będę musiała rozwiązywać już więcej waszych problemów. Cecha współzawodnictwa i zazdrości
powinna zostać przekształcona. Powinno być współzawodnictwo pomiędzy wami samymi, tymi, którymi byliście a którymi
jesteście. Kto wygrywa? Wasza przeszłość czy teraźniejszość? Wasza teraźniejszość powinna iść szybko, szybciej i szybciej,
zostawiając tę przeszłość z tyłu, tak jak to tylko możliwe.
Nie powinno być żadnego współzawodnictwa pomiędzy Sahaja yoginami, w zdobywaniu. Czasami widziałam także
współzawodnictwo w krzyczeniu, wrzeszczeniu i byciu niemiłym dla innych - w tym jest wielkie współzawodnictwo. Miejmy
współzawodnictwo we współczuciu, w łagodności, w słodkości, w pięknym zachowaniu. Kto jest bardziej kulturalny, kto jest
lepiej wychowany, kto jest głębszy.
Miejcie kogoś jako ideał, w ten sposób, że postrzegacie go jako dobrze wychowaną osobę, albo damę, która jest naprawdę
damą. Ale przeciwnie, jeśli jako wasz ideał macie damę, która zachowuje się, jak mężczyzna, to także nie jest w porządku. Albo
mężczyznę, który zachowuje się jak kobieta, to także nie jest ideał. To jest na odwrót. Kobieta, która stara się dowieść, że kobiety
są inne od mężczyzn i kobiety muszą dostać to… W Sahaja Yodze nie ma czegoś takiego jak kobiety i mężczyźni, że kobiety
muszą dostać to, a mężczyźni tamto - bo jesteście Duchem. Ale powłoka, którą macie, ciało, które posiadacie, światło, które
posiadacie, lampa, którą macie, to inna rzecz i aby utrzymać to światło, kobieta musi być kobietą, a mężczyzna musi być
mężczyzną.
Jak wam wczoraj mówiłam, jabłko nie powinno starać się być mango, a mango nie powinno próbować być jabłkiem. Miło być
najlepszym jabłkiem i miło być najlepszym mango. Więc odludki, ci którzy mówią, że musicie się z tego wydostać, zachowują się
naprawdę nie jak istoty ludzkie, ale jak - sama nie wiem, jakie zwierzęta zachowują się w taki sposób. Na przykład, kiedy
dostajecie swoje zasiłki, nie możecie stać się leniwi, nie możecie. Jak to tylko możliwe, nie lubię ludzi biorących zasiłki. To nie
jest oznaka dobrego Sahaja yogina. Wszyscy powinniście ciężko pracować, musicie mieć kwalifikacje, powinniście przodować
we wszystkim. Dobrzy uczniowie, dobrzy kucharze, dobre matki, dobrzy ojcowie, dobrzy administratorzy - skąd mamy brać tych
ludzi. Nie możemy być pomywaczami, czyż nie?
Więc współzawodnictwo pomiędzy kobietami a mężczyznami musi się zakończyć. Kobiety muszą mieć własne miejsce i
mężczyźni muszą mieć własne miejsce. Kobiety muszą wiedzieć, że mężczyźni są ich rękami. Jeśli jesteście shakti, oni są
maszynami - nie zabijajcie swoich maszyn krzycząc na nie, wrzeszcząc na nie, uciskając je, umniejszając ich wiarę we własne
siły. Nie będziemy miały miejsca. Musimy zachęcać ich do wykonywania pracy Boga. Musicie ich wspierać, opiekować się nimi,
ponieważ oni są maszynami, oni są rękami, a wy jesteście mocą. Oczywiście, jeśli te ręce obrócą się przeciwko mocy, będą
cierpieć. Więc nie powinno być żadnego współzawodnictwa pomiędzy dziećmi a wami; moje dziecko i jego dziecko, nie powinno
być takiego współzawodnictwa, przestańcie tak myśleć. Powinno być całkowite dzielenie się. Współzawodnictwo ma skończyć
się w dzieleniu. Jak bardzo się dzielimy? Do jakiego stopnia jesteśmy w stanie się dzielić?
Spójrzcie na pijaków, oni nie mogą siedzieć i pić sami. Muszą mieć jakichś ludzi, żeby się dzielić. Złodzieje muszą mieć 10-ciu
ludzi, żeby kraść. A gdy chodzi o nektar Boskiej miłości, jak możemy trzymać go tylko dla siebie? Nie możemy się cieszyć. Nie

ma w tym żadnej radości. Więc bądźmy łagodni i uprzejmi w stosunku do siebie. Ludzie, którzy będą cieszyć się nektarem
powinni współzawodniczyć w dzieleniu się tym nektarem, przez co otrzymują go coraz więcej. Kto dzieli się bardziej? Kto jest
bardziej hojny? Z materializmu powinno się wydobyć jego piękno. Możecie mieć jedną rzecz zrobioną własną ręką. To dużo
piękniejsze niż uganianie się za pieniędzmi, liczenie pieniędzy, naprawdę oszalejecie. Ci, którzy liczą swoje pieniądze od rana do
wieczora to prawdziwi szaleńcy. Zawsze tracą pieniądze, coś jest nie tak z ich mózgami.
Liczcie swoje błogosławieństwa. Zobaczcie życie, piękno w materii. Jak życie pracowało. Spójrzcie na drewno, widzę wzór, który
życie na nim stworzyło. Ale ono nie jest smutne, nie jest martwe, nie jest nudne, ono tętni. Możecie zobaczyć w sztuce, możecie
zobaczyć we wszystkim, co jest piękne, odbicie twórczej mocy Boga i radość, którą chciał emitować, aby was uszczęśliwić.
Podczas gdy wy stajecie się niewolnikami materii. On nigdy tego nie chciał. Jesteście mistrzami.
A ostatnie ze wszystkich, to przywiązanie do waszych dzieci, waszych żon, waszych, waszych, waszych… Cokolwiek jest moje,
nie jest "Ja". Mój dom, to nie jestem "Ja". Moje to, moje, moje, moje, musi być porzucone. "Mamatva" musi być zniszczone.
Zamiast tego, powinniście mówić "my". "My", to dobre słowo. Ja tyle razy mówię "my". I ludzie zaczynają zastanawiać się.
Pewnego dnia ktoś Mnie spytał: "Matko, kiedy mówisz ‘my’, co masz na myśli, jak możesz sprawiać, że czujemy się w taki
sposób, że wszyscy jesteśmy jednym, sposób, w jaki mówisz ‘my’". Powiedziałam: "Czemu nie"? Jesteście nieodłączną częścią
Mojego ciała. Czyż nie jesteśmy "my"? Czy Ja oddzielam Mój palec od Mojego serca? Jeśli jesteście nieodłączną częścią
Mojego ciała, wtedy muszę mówić "my", ponieważ jestem świadoma tej kolektywnej istoty siedzącej tutaj. Więc musimy mówić
"my", a nie "ja", "moje".
A kiedy musicie powiedzieć coś o sobie, mówcie w trzeciej osobie. Możecie na przykład powiedzieć: "Ta Nirmala jedzie teraz do
Londynu". To rzeczywiście jest prawda, ponieważ to ciało tam jedzie, ale Moje serce zostaje tutaj. Więc powiedzieć, że Ja jadę
nie jest prawdą - jeśli jestem Adi Shakti, to gdzie jadę? Nigdzie nie jadę, jestem wszędzie. Dokąd mogę pojechać? Nie ma
miejsca, w którym nie rezyduję i jeśli muszę iść do takiego miejsca, to jest nim jedynie piekło, a tam nie chcę iść. Mówię zatem:
"Ta Nirmala już wyjeżdża. Opuszcza Australię". Jutro będę wyjeżdżać. Zatem co się dzieje? Tylko to ciało musi się przemieścić to wszystko. W taki sposób zaczynacie mówić o swoim ciele. Mój umysł, ten umysł pana takiego i takiego. Lepiej zwracać się do
siebie per pan, pani, panna. "Zatem, panno, czy możesz już wstać?" Lepiej zwracajcie się tak do siebie. Dzieci tak mówią. W
trzeciej osobie. Będziecie zaskoczeni, ujrzycie żart we wszystkim. Będziecie wiedzieć, jak śmiać się z siebie. "A więc panie, no
chodź, teraz on tak się zachowuje." I naprawdę staniecie się mistrzem samego siebie, ponieważ wiecie, jak sobie radzić z tym
dzieckiem. To da wam poczucie dojrzałości.
Więc mówić, to jest moje dziecko, to jest moja żona... Oczywiście musicie się opiekować swoją żoną i waszymi dziećmi,
ponieważ oni są waszą odpowiedzialnością, ale róbcie dla innych dzieci więcej niż chcielibyście zrobić dla własnych dzieci. Więc
ta całkowita identyfikacja z waszymi dziećmi, nadopiekuńczość, przyniesie wam kłopoty. Musicie wierzyć, że wasza rodzina to
rodzina waszego Ojca a wasza Matka opiekuje się nią. Jeśli myślicie, że możecie sami zaopiekować się swoją rodziną - śmiało!
Więc nie bądźcie nadopiekuńczy, nie bądźcie zbyt przejęci, zbyt zaniepokojeni o swoją rodzinę. I miejcie bardzo towarzyskie
usposobienie, żeby wasze dzieci także nie stały się takie…
Powiedzcie im, jak się dzielić. Jeśli jedno dziecko upadło, poproście inne dzieci, żeby pomogły. Róbcie przedstawienia, w których
pokażecie, jak dzieci podchodzą do idącego dziecka, które nie potrafi jeszcze dobrze chodzić, i próbują, i szukają sposobów, jak
mu pomóc w chodzeniu. Uczcie je poprzez przedstawienia, czym jest dobro, poprzez opowiadania, poprzez różne rzeczy.
Musicie pomagać bez nazywania tego pomocą. To przyjemność, to przywilej. To wielki zaszczyt, że możecie tak robić. Musicie
zmienić całkowicie swoje wyobrażenia.
Wielu ludzi ma nawyk obsługiwania najpierw własnych dzieci - to absolutnie bardzo prostackie, pokazuje złe maniery. Musicie
obsługiwać najpierw innych, a potem własną rodzinę. Chowanie czegoś dla waszych dzieci, ukrywanie jedzenia dla waszych
dzieci - to wszystko jest oznaką osoby, która jest jak "kupamanduka", co znaczy "żaba, która żyje w małej studni". Wznieście się
ponad to. Niech mężczyźni spróbują stworzyć swoją grupę mężczyzn, a kobiety niech stworzą swoją grupę kobiet.
Nie powinno być zbyt wielu instrukcji dla kobiet od mężczyzn. To nie jest właściwe. Odkryłam tak wiele zabawnych rzeczy, że nie

mogę zrozumieć, jak te rzeczy działają. Ale tak jest, ponieważ z jednej strony czujecie, że wasza rodzina to zbyt wiele, wasi
mężowie to zbyt wiele, musicie być całkowicie odizolowani od całej reszty. A z drugiej strony jest tak, że porzucacie swoich
mężów całkowicie; on jest niedobry, małżeństwo jest nieudane i czepiacie się czegoś innego, co ma być jakimś wyższym celem
destrukcji. Więc obie te rzeczy nie są dobre. Musicie popierać swojego męża czy żonę czy dzieci, gdy to jest w porządku. Ale nie
róbcie tego w sposób oczywisty, nie róbcie tego otwarcie.
Mówcie dziecku: "W porządku, rozumiem, ale nie chcę tego robić publicznie". Ludzie także nie powinni wiedzieć, że to jest wasze
dziecko. Sposób, w jaki miesza się z innymi, zostaje z innymi, dzieli się z innymi, oto jaki powinien być Sahaja yogin. Wiecie o
Mnie, że jak dotąd nie dałam jeszcze Realizacji nawet własnym dzieciom. Możecie w to uwierzyć? Nie dałam też wiedzy o
Kundalini. Wy możecie je nauczyć. Wiem, że mogę im dać, kiedy zechcę. W ogóle nie poświęcałam im czasu, brakowało czasu
dla nich. Widzicie ile czasu spędzam z własnymi córkami? Bardzo mało czasu. W całym roku, w tym roku byłam z nią przez trzy
dni. Więc relacje Sahaja Yogi i Sahaja yoginów w tym czasie są najważniejsze.
Widziałam, że niektórzy Sahaja yogini piszą do swoich rodziców, do matek, do braci, dużo więcej niż piszą do innych Sahaja
yoginów. To bardzo zadziwiające. Do swoich ojców, ale nie do innych Sahaja yoginów. Musicie zacząć pisać do innych Sahaja
yoginów. Ci, którzy mieszkali w Londynie, jak wielu z nich pisze do ludzi w Londynie? Czy oni się zaprzyjaźnili? Nic z tych rzeczy.
Oni są tak zajęci własnymi problemami, nie starają się stworzyć tej więzi miłości. Tak jakby nie byli zainteresowani Sahaja Yogą.
Byli w ashramie, w Londynie. Jak wielu z was pisze do nich listy? Do ludzi z Londynu. Jak wiele listów piszecie. Poznaliście ich
na tym programie, jak wielu z was pisze do nich listy i utrzymuje kontakt? Ile zajmuje napisanie listu? Niewiele. Mam nadzieję, że
jak tylko wrócicie dzisiaj, powinniście wszyscy napisać listy o dzisiejszych urodzinach - jak były świętowane, w piękny sposób.
Nie do waszych rodzin, nie do waszych ludzi, ale do innych. Oni wszyscy są w różnych miejscach, wiecie jacy oni są. Piszcie do
nich, ponieważ wiecie, oni są na czele tego wszystkiego. Moglibyście na przykład napisać do Gregoire’a, albo możecie napisać
do Ruth we Włoszech, możecie napisać do Genevieve w Genewie. Poznaliście ich wszystkich - powinniście napisać! Kobiety
muszą pisać do kobiet, a mężczyźni muszą pisać do mężczyzn. Arneau jest w Lozannie, dlaczego do niego nie napisać? On tam
jest; czy wiecie, że jego żona musi jechać do Ameryki na poród? Powinniśmy wiedzieć o sobie, być blisko. O tak wielu ludziach
wiem tak wiele, wszystkie szczegóły. Oto jak musicie zalać siebie tą miłością.
Jutro pojedziecie do Ameryki albo do któregokolwiek z tych miejsc. Umocniliście już więzi z braćmi i siostrami stamtąd.
Napiszcie do nich o waszej Matce, co myślicie. Tylko do Mnie czasami piszecie, ale nigdy do siebie nawzajem. Nie piszcie zbyt
długich listów, szczególnie do Mnie. Ale piszcie miłe, słodkie listy, poetyckie listy. Poczują się szczęśliwi, to jest jak wysyłanie
kwiatów. Branie pomysłów stamtąd to będzie świetny pomysł. To pokona tych sześciu wrogów i uczyni ich waszymi
niewolnikami i użyje ich do waszych celów. Wtedy staną się czymś wielkim. Wtedy będą waszymi pomocnikami, wtedy będą
komandorami waszej armii, będą waszymi dekoracjami.
To wszystko jest w waszych rękach. Musicie to robić z mądrością. W tym czasie, w wieku, który osiągnęłam... Zawsze byłam w
tym samym wieku, zawsze byłam tak dojrzała, jako dziecko, jako młoda dziewczyna i stara kobieta, wszystko razem. Każdego
roku, o każdej porze. Ale z pewnością dojrzałam w rozumieniu istot ludzkich. Z pewnością otrzymałam lepsze zrozumienie i
dojrzałość, jeśli chodzi o Moją wiedzę o istotach ludzkich, ponieważ kiedy się urodziłam, byli dla Mnie obcy, po prostu obcy.
Wyobraźcie sobie, że Adi Shakti to mówi, ale to prawda! Pomimo, że was stworzyłam, byłam całkowicie obca. Ale teraz,
dorosłam, zrozumiałam was bardzo dobrze, wiem, że jesteście Moimi dziećmi, wiem, jak bardzo Mnie kochacie i jak blisko Mnie
jesteście.
Dlaczego on tak płacze? … Chce iść do toalety. Niech idzie. Chce, żebym z nim poszedł. Powinien iść sam. Puść go, w tym
problem, te dzieci są bardzo uparte. To przez buce. Niech idzie. Nie posłucha. Lepiej idź. Widzisz. W porządku, zdejmij go. Co
zrobić, widzisz, bardzo uparte. To buce. Taki duży chłopiec nie może iść do toalety. Tylko żeby przeszkadzać, to wszystko. Teraz
musisz mu naprawdę dać klapsa, jeśli dasz mu teraz dwa klapsy, jego buc odejdzie. Dwa klapsy i następnym razem tego nie
zrobi. Widzisz, tym razem musisz dać klapsa, nie za mocno, ale daj mu znać, że to ci się nie podoba. Buce czasami mogą odejść
tylko przez klapsy. Widziałam, że to się dzieje zwłaszcza z dziećmi. Dwa klapsy w twarz i są w porządku. Ponieważ to są buce,
widzisz, i one muszą odejść.

Teraz, cokolwiek wam powiedziałam wczoraj o dzieciach, bądźcie ostrożni. Musicie sprawić, żeby wasze dzieci były skarbami, a
nie zadłużeniem dla Sahaja Yogi. Więc spróbujcie wytrenować je prawidłowo. Wychować je, zasługują na dobrą rękę, która się
nimi zajmie. Na początku musicie być bardzo surowi i karać je, jeśli zrobią cokolwiek złego, żeby wiedziały, co jest dobre a co
złe. A kiedy już dorosną będziecie zaskoczeni, jakie one są wartościowe. Niektóre z nich są bardzo dobrymi dziećmi, ale jeśli
wpływ złych dzieci jest zbyt duży, może popsuć także dobre dzieci. Więc lepiej wspierajcie dzieci, które są dobre, które były
bardzo słodkie.
Myślę o latach Mojej młodości, o Moim dzieciństwie i marzeniu, jak stało się rzeczywistością. O czymkolwiek marzyłam
przekroczyło to Moje wyobrażenia. To jest teraz zrobione, jeśli o Mnie chodzi, już więcej tak bardzo Mnie nie potrzebujecie.
Powiedziałam wam wszystko co trzeba, aby wam doradzić. Nauczyłam was metod, jak zbawić innych i ich pocieszyć. Wiecie
wszystko. Teraz tylko stańcie się mistrzami w tej sztuce. Zapominając o waszej przeszłości. Wszyscy jesteście wielkimi ludźmi,
wszyscy.
A więc w następnym roku, powinnam zobaczyć was siedzących na tym miejscu, a nie u Mnie na kolanach. Samodzielnie,
nauczając wasze dzieci. Niech zacznie się teraz drugie pokolenie. Pierwsze pokolenie jest gotowe, teraz musi przyjść drugie
pokolenie i musicie opiekować się drugim pokoleniem. Chcę być prawdziwą babcią wielu wnuków, to szczególny przywilej oraz
prawdziwe wyróżnienie i dojrzałość. Spójrzcie na to [pada deszcz]. On zaleje waszą Parramatta [rzeka w Sydney], ponieważ
powiedziałam teraz, że jestem Duchem Świętym.
Każdy wygląda na przeszczęśliwego i radosnego. Więc dziękuję wam bardzo za przyjęcie Mnie tutaj i pomyślcie o wszystkich
Sahaja yoginach na całym świecie, o wszystkich. Myślę, że dzisiaj powinniśmy wysłać parę telegramów, około dwunastu, jeśli to
możliwe, do wszystkich centrów, przekazując, że sześćdziesiąte urodziny Matki były świętowane z wielką radością. Ona przesyła
błogosławieństwa - napiszcie coś w tym stylu - będą bardzo szczęśliwi. Ale zgodnie z induską metodologią, to sześćdziesiąte
pierwsze, ponieważ dzień, w którym ktoś się urodził, to także były urodziny. To były prawdziwe urodziny. Więc oni mówią na nie
sześćdziesiąte pierwsze, i będzie duży program także w Indiach.
Jesteście szczególnie uprzywilejowanymi ludźmi i mam nadzieję, że Mnie także obdarzycie specjalnymi względami. W tym roku
mam nadzieję, że wszyscy podejmiecie nowe role i nowy styl życia, w którym staniecie się łagodnymi ludźmi, nie uległymi
mężczyznami, ale łagodnymi ludźmi i uległymi kobietami. Kobiety muszą być bardziej uległe, oswojone. Wyglądają ładnie. Stają
się delikatne, lepiej się uśmiechają, tworzą taką radość. Jesteśmy tu, aby tworzyć radość, a nie żeby cieszyć się jakimiś prawami,
które są sztuczne - aby tworzyć radość. Jak wiele radości tworzymy? Jak wiele radości dajemy innym?
Więc dzisiaj, przy tej wielkiej okazji, musimy poczuć radość w naszych sercach. Bardzo głęboko leży w nas to źródło radości.
Musimy więc udać się w głąb siebie i poczuć radość tej waszej sześćdziesięcioletniej Matki, którą mam w sobie. Idźcie głęboko
w dół, to tam jest, cieszcie się tym a potem dajcie to innym. Powinniście uwolnić fontannę radości.
Niech was Bóg błogosławi.
Ogłoście teraz wszystkim narodom, że Ja jestem Duchem Świętym i przybyłam na ten szczególny czas, który jest czasem
zmartwychwstania.
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“Postępowanie wbrew woli Bożej”, Program Publiczny, Hampstead, Londyn (Anglia), 31 Maja 1983. Na samym wstępie
chciałabym przeprosić za tak duże spóźnienie dzisiaj, ale zdałam sobie sprawę, że kiedy coś jest bardzo ważne z punktu
widzenia Boga, wszystkie negatywne siły opracowują swoje plany, jak opóźniać, jak ustawiać przeszkody, jak stwarzać
utrudnienia, jak zmieniać bieg rzeczy. To bardzo zaskakujące. I uważam, że dzisiaj najlepiej będzie, jeśli opowiem wam o Bożej
woli i o tym, jak my, ludzie cały czas staramy się jej sprzeciwiać. Wola Boża jest niezwykle prosta. On jest Boską Miłością. On
jest Współczuciem. Jest oceanem miłosierdzia. I w swoim miłosierdziu i współczuciu stworzył ten świat, a potem stworzył ludzi,
aby dać im to, co w życiu najwyższe: radość. Radość, która jest niepodzielnym zjawiskiem; nie ma w niej dwoistości, jak smutek,
nieszczęście, jak dzień i noc. Ale jak to się dzieje, że jesteśmy przeciwko radości i stajemy w opozycji do Boga i dlaczego ma to
miejsce, będziemy się musieli temu przyjrzeć. Nasza świadomość, jak wiecie, rozwija się w naszym mózgu do dołu; a jeśli coś
zaczyna się rozwijać w dół, w pewien sposób oddala nas od Boga. Ostatecznie musimy osiągnąć Boga, ale najpierw trochę
oddalamy się od tej świadomości bycia jednym z Bogiem, tylko po to, by zrozumieć, że wolność musi być właściwie używana.
Bez tego przysposobienia, bez tej edukacji, nie ma sensu dawać wolności istotom ludzkim. Widzicie te "wolne" kraje, co one
osiągnęły? Co osiągnęliśmy poprzez ich wolność? Bomby atomowe, aby się pozabijać. Przecież to jest głupota, to szaleństwo, to
absurd. Ale osiągnęliśmy to i jesteśmy z tego dumni, i wciąż wkładamy wysiłki, by było jeszcze gorzej i gorzej i gorzej, ale czym
to tak naprawdę jest? Tak się poruszamy. Ta nasza ludzka świadomość, została nam dana, aby uzyskać wolność, aby ją
przetestować, eksperymentować, by sprawdzić – a następnie, aby uzyskać ostateczną wolność, dzięki której stajecie się
Duchem. Musicie ostatecznie stać się Duchem. Ale kiedy zaczynamy wzrastać w naszej rzekomej świadomości, nasza
zainteresowanie nie dotyczy Ducha. Powiedziałabym, jak drzewo, które osadza się w swoich korzeniach. A korzenie, które
mamy, znajdują się w mózgu. A potem zaczynamy rosnąć, w górę, w górę i w górę, aż pojawią się liście, owoce, kwiaty. Wręcz
przeciwnie, zanim dojdziemy do etapu owocowania, co się z nami dzieje – zaczynamy tworzyć sztuczne liście i zaczynamy
cieszyć się nimi. Zajmujemy się sztucznością. Kiedy zaczyna się ta identyfikacja ze sztucznością, zaczynamy odchodzić od
rzeczywistości do negatywnych myśli lub do myśli nadmiernie pozytywnych, dzięki którym wytwarzamy bomby atomowe i temu
podobne – tak zwane pozytywne myśli, które w rzeczywistości są przeciwko Bogu. Zatem w życiu tak naprawdę są dwie gałęzie
spośród których wybieramy. Niektórzy ludzie skłaniają się ku negatywnej postawie lewej strony, przez którą ranią samych siebie
i utrudniają sobie życie, robią wszelkiego rodzaju rzeczy, przez które mogą umrzeć w najbardziej przykry sposób; mogą nałapać
różnorakich chorób, torturują swoje ciało, torturują wszystko, co mają. Drugim rozgałęzieniem jest prawa strona dokąd ludzie
idą, by torturować innych, niszczyć innych, obezwładniać innych. I w jednym i w drugim przypadku oddalamy się od Boga, Jego
miłosierdzia i Jego łaski. Zainteresowanie powinno być skierowane na Ducha, wtedy ruch jest we właściwym kierunku. Ale to
zainteresowanie bardzo łatwo rozprasza się u ludzi, ponieważ mają pełną wolność. W swoim ego po prostu to przerywają; to
połączenie, zrywają je. Do tego stopnia, że kiedy rozwijacie sztuczne sposoby cieszenia się życiem wtedy nawet ta świadomość
Boga zanika – że On istnieje, że nas stworzył, że On jest tym, który ma wszystko pod kontrolą. Stajemy się tak świadomi siebie,
że myślimy, że nie ma w tym nic złego. Robimy to, robimy tamto, pogrążamy się w różnego rodzaju problemach; i nie rozumiemy,
że to, co robimy, jest przeciwko naszej własnej Jaźni, a Jaźń oznacza Boga, ponieważ Bóg nas stworzył, kocha nas. My nie
kochamy samych siebie. Gdybyśmy kochali siebie, nie niszczylibyśmy własnego ciała, naszych systemów (subtelnych),
wszystkiego co mamy ciągle mówiąc: "Co w tym złego? Dlaczego by tego nie zrobić?" Musicie kochać to wasze ciało, ten wasz
umysł, wasze społeczeństwo. Wszystko, co musicie kochać, ponieważ Bóg stworzył was w swojej miłości. Ale sama miłość
stała się teraz tak wypaczonym słowem. "Co jest złego w rozwiązłości? To jest miłość." Jeśli powiem: "Nie, nie jest, ponieważ
jest to sprzeczne z naturą. To powoduje kłopoty, pustoszy wasze wnętrze. Posłuchajcie Mnie, to nie jest właściwe", wtedy ludzie
pomyślą sobie, że "Ta kobieta to jakaś matrona, jest bardzo staromodna, wiktoriańska". Ale to fakt. Po co robić rzeczy, które cię
zniszczą? Nie możecie stworzyć samych siebie; nie możecie nawet stworzyć sobie nosa, a co dopiero całe ciało. Ale przede
wszystkim dlaczego mielibyśmy być przeciwko sobie samym? Dlaczego więc mielibyśmy być przeciw społeczeństwu, które
stworzyliśmy, a potem całemu narodowi, który stworzyliśmy, i narodom, i narodom, i narodom? Co oni dzisiaj robią ci wszyscy
politycy? O co oni walczą? Patrzę na nich i nie rozumiem, co się dzieje z tymi ludźmi? Walczą o stworzenie bardziej niszczących
sił, straszniejszych rzeczy, by zniszczyć niewinne istoty ludzkie? Ci, którzy są niewinni, po prostu się martwią. Nie wiedzą, co
robić. Nie rozumieją, dlaczego mają jutro umrzeć, ponieważ niektórzy ludzie po prostu oszaleli. A ci, którzy postradali zmysły,
siedzą u steru spraw, a my ich wybieramy i wybieramy ich, wszystkich takich ludzi, którzy zasiadają u steru spraw. W ten sposób

rośnie w nas negatywność; stajemy się negatywni. Obie rzeczy są negatywnym nastawieniem, ponieważ negują Boga. Negacja
Boga jest pierwszym występkiem, jaki stworzyliśmy. Nie boimy się tego Boga, nie ma w nas trwogi. On jest Współczuciem. On
jest Miłosierdziem. On jest wszystkim. Ale w swoim miłosierdziu, to właśnie On zniszczy ten świat. On nie pozwoli wam
popełniać więcej grzechów przeciwko Niemu. Niszczy - nawet - inaczej od wewnątrz. Czym jest rak? Czym są te wszystkie
choroby, które pojawiają się w naszym ciele? Są niczym innym jak naszymi własnymi siłami zniszczenia które sami w sobie
zbudowaliśmy przebijają się. Nie ma strachu przed inwazją z zewnątrz, ani przed jakąkolwiek gwiazdą, ani przed jakimkolwiek
pozaziemskim atakiem. Nie, nie ma. To jest w nas. Atak budowany jest w nas, powinniśmy być tego świadomi. W imię wolności
nagromadziliśmy w sobie wszystkie zarodki naszego zniszczenia. Jest to tak wbudowany w nas proces, że nawet nie jesteśmy
świadomi, że one rosną, że tam są. Jesteśmy całkiem zadowoleni z siebie, z naszego sztucznego życia, z naszej tak zwanej
etykiety i powierzchownego manieryzmu. Z natury wewnątrz nas mieszka Duch, który chce was oświecić, pragnie was oświecić,
dać wam spokój, błogość, radość waszego istnienia. Ten wasz piękny lampion, jest stworzony w wyższym celu. by zostać
oświeconym. Szanujcie siebie. W dzisiejszych czasach nie ma w słowniku słowa "szacunek". Szanujcie siebie. Musimy
szanować ten lampion, która ma światło Ducha, aby był oświecony; i bądźmy tym lampionem, który wskazuje drogę gloryfikacji
waszej istoty. I w tym świetle możemy również zobaczyć Chwałę Bożą. To taki piękny świat, który dla nas stworzył. Dał nam
wszystko, ale my w naszej ignorancji i w tak zwanej wolności zrujnowaliśmy tak wiele rzeczy. Czasem szokujące jest zobaczyć,
jak ludzie wchodzą na ścieżkę prosto do piekła. Dla Matki jest to wielkim zmartwieniem: jak powstrzymać ten wpływ? Jak ich z
tego wyciągnąć? jak sprawić, by zrozumieli, jaka jest wasza wartość, jak cenni jesteście? Nie wolno lekceważyć ludzkiego życia.
To bardzo cenne życie powstało w wyniku wielu procesów. Zostało stworzone z wielkim trudem. Nie zapominajcie, że musicie
stać się Duchem. Bez tego wasze życie jest po prostu zmarnowane, całe stworzenie jest na marne. Ponieważ jesteście najwyżej
usytuowani w całym stworzeniu. Jesteście ukoronowaniem stworzenia, a wy co robicie? Musimy stworzyć istoty, które będą
teraz otwarcie mówić o Duchu, o Bogu. Byłam zdumiona, gdy usłyszałam, że w tym kraju ludzie nie lubią rozmawiać o Bogu. Nie
możecie rozmawiać o Bogu. Jak tylko powiesz "Bóg" — "O nic! Bóg? To jest religia. To nie ma ze mną nic wspólnego. Czy
potraficie sobie wyobrazić taki stan rzeczy, w którym nie możesz mówić o swoim Stwórcy? Albo tworzycie jakąś zamkniętą,
tajną organizację, do której nie każdy może wejść i powiedzieć: "Teraz należymy do pewnego kultu Boga". Jak Bóg może mieć
kulty? Pomyślcie o tym. Jak może mieć oddzielne kościoły oddzielne świątynie i meczety? Jak On może mieć? Jak możemy stać
się fanatykami w imię Boga? Czy możecie to sobie wyobrazić? To właśnie zrobiliśmy Bogu. Staliśmy się fanatykami. Jest pewien
kamień; ten kamień, kiedy czegokolwiek dotknie, staje się złotem. Ale musi być kamień, który kiedy dotyka ludzi, to sprawia, że
stają się jak więźniowie. Dlatego jest tyle fanatyzmu. To jest problem dzisiejszych czasów. Jak przekazać tę wiadomość i
przesłanie, że jesteście Duchem i musicie stać się Duchem? Jest poeta Namdew, który pisał w Marathi. Bo moim językiem
ojczystym jest Marathi i dzięki Bogu urodziłam się w Maharasztrze – bo to kraj ludzi świętych, tysiące świętych pochodzi z tego
regionu. To dzięki silnie duchowej tradycji. Duchowość jest tradycją tego miejsca, w którym się urodziłam, w tej Maharashtrze,
zwana - "maha" oznacza wielki, a "rashtra" oznacza naród. Nie wiem, dlaczego tak to wymyślili, ale czuję, że tradycja jest o
charakterze duchowym, a nie alkoholizm czy narkotyki, czy jakiekolwiek inne "izmy", które możemy przywołać. Ale to
duchowości dotyczy tradycja tego kraju, z którego pochodził poeta Namadew, był prostym człowiekiem, na co dzień był
krawcem, tak po prostu i to jemu przypisuje się ten bardzo słodki wiersz, o którym tylko powiem, wyjaśnię, co on mówi. Mówi, że
mały chłopiec puszcza latawiec po niebie. Patrzy w niebo, rozmawia z przyjaciółmi porusza się w górę i w dół dyskutuje tu i tam
– ale jego uwaga jest na latawcu. Potem mówi o kobiecie, która nosi swoje małe dziecko wykonuje pracę w domu; podaje wodę
mężowi; jednocześnie przysiadając do gotowania, potem wstaje, żeby coś umyć; to dziecko ma przepasane w nosidełku u
swego boku, ono odpoczywa - ale jej uwaga jest cały czas na dziecku. Jest też pewna pani, która niesie dzban wody na głowie.
Idzie wraz z wieloma innymi kobietami; wszystkie idą razem uśmiechnięte i roześmiane, młode damy rozmawiają ze sobą i
dyskutują o różnych sprawach - ale uwaga jest na ich Duchu, w tym sensie, że jest na dzbanie z wodą. W ten sam sposób my,
chociaż musimy tu wieść życie wypełnione różnymi sprawami, absurdem jest to, że nie zwracamy uwagi na naszego Ducha,
który jest dawcą radości – tego, o co ostatecznie chodzi w życiu. Ale jak tylko zaczynasz mówić o czymś takim, ludzie myślą, że
to coś bezwartościowego, czego nie należy słuchać. Jest to niesamowicie dziwne. Chcą ciągle słyszeć o tych samych
przyziemnych sprawach. Jeśli jest nadawana transmisja, powiedzmy, Partii Konserwatywnej, Partii Pracy czy innej partii lub
kogokolwiek innego, będą jej słuchać całymi godzinami. To takie prozaiczne sprawy, co roku słyszycie to samo. Ale jeśli ktoś
powie: "Nie, to wszystko jest sztuczne. Macie w sobie coś o wiele więcej, wznieście się do tego poziomu" wtedy myślą, że to jest
coś… "Nie przyszliśmy, aby słuchać tych wszystkich rzeczy, co ta Matka nam mówi?" Ale teraz obudźcie się już i powstańcie. Na
innym poziomie musimy dojść do tego, aby zrozumieć, że to, co ci ludzie zrobili do tej pory – a my to zaakceptowaliśmy,
uważaliśmy to za pewnik przez te wszystkie lata – To nie przyniosło nam nic dobrego. Musimy wznieść się ponad to, aby

zobaczyć: że jest tam, za horyzontem gwiazda, która świeci także w nas, to jest nasz Duch. Ludzie o tym mówili, tworzyli kolejny
kult. Mówią o Bogu, tworzą kolejny kult. Tym razem widziałam to w angielskiej TV, pokazali kult, który mówi: "Wykonujemy pracę
Boga". Wykonujecie dzieło Boże? A kobiety przewiązują sobie uda cierniowymi opaskami i innymi rzeczami robią sobie krzywdę,
kaleczą swoje ciało. A wyjaśnieniem jest – wyobraźcie sobie, w imię Boga robienie tak okropnych rzeczy – a wyjaśnieniem jest
to, że "trzeba się umartwiać". Dlaczego? Czemu mielibyście to robić? "Ponieważ uczynił to Chrystus". Czy jesteście Chrystusem?
I czy to oznacza, że cokolwiek zrobił Chrystus, było niewystarczające? Musicie dodać trochę od siebie? Czegokolwiek On
dokonał, to więcej niż potrzeba, ponieważ był Następcą Tronu. A jeśli książę musi przejść przez taką katorgę, to jest sprawa
ogromnego znaczenia. Co jest wielkiego w tym, że zwykły nędzarz przejdzie przez męczarnie? On już tego dokonał. Zrobił to dla
nas. Teraz ma po prostu zostać w nas oświecony i tak właśnie musimy osiągnąć nasze urzeczywistnienie. To bardzo łatwe
siedzieć i kwestionować. Najłatwiej jest usiąść i zadawać pytania. Ale najlepiej jest zabrać się do działania, aby otrzymać swoją
realizację. To jest dzisiaj najważniejsze. Oczywiście w tych okolicznościach, biorąc pod uwagę stan w jakim są ludzie, nie ma się
co spodziewać szybkich postępów. Jestem o tym przekonana. Ja zrobiłam co tylko mogłam. Podniesienie Kundalini jest tak
ogromnym wysiłkiem, to jest jak dźwiganie skał, czy całych łańcuchów górskich; czujesz się tak zmęczony i wycieńczony. A
potem ci ludzie nie potrafią tego docenić, więc nie czujcie się rozczarowani, nie czujcie się z tego powodu zranieni. Stopniowo i
powoli, jestem przekonana, ludzie zobaczą w waszych oczach to światło. Ludzie zobaczą, jak wasze życie przeobraża się w
radość, błogość i zrozumienie. Zobaczą, jak staliście się pełni miłości i dostojeństwa, a potem uwierzą, że jest możliwe lepsze
życie. Niektórzy ludzie są w tak złym stanie; że widzą wszystko, jak wam mówiłam, w czarnych kolorach. Są tak rozczarowani, że
się poddali. Po prostu się poddają i mówią: "Kończymy z tym. Zrobiliśmy już wszystko. Nie chcemy nic więcej robić". Widziałam
we Francji wielu ludzi siedzących na zewnątrz i dyskutujących: "Kiedy w końcu będziemy mieli te dziesięć gwiazd nachodzących
na siebie w jednym układzie, aby raz na zawsze zniszczyć ten świat". Tak dyskutują "Niech już się to wszystko skończy. Mamy
tego dość. Niech już nastąpi to ostateczne zniszczenie, czy to ma być bomba atomowa, czy cokolwiek, chcemy już przestać
istnieć, mamy już tego dosyć." To jest tak pełne rozpaczy. Rozumiem ich desperację, tych, którzy o tym myślą, tych, którzy się
tym martwią i niepokoją, bez wątpienia można poczuć zdesperowanie. Nawet Sahadźa Jogini czasem się martwią wpadają w
beznadzieję i mówią "Matko, daj sobie spokój. Po prostu z tym skończ. Teraz, bez zwłoki." Ale Ja nie wiem, jak odciągnąć Moją
uwagę od Ducha. Jeżeli wy potraficie, to spróbujcie, nawet jakbyście się starali z całych sił usunąć waszą uwagę z Ducha, to się
wam nie uda. Teraz, gdy już to macie, to bez względu na wszystko, do ostatniego tchu, będziecie walczyć, aby uratować tak
wielu jak tylko się da. Zatem, wszystkim tym Sahadźa Joginom, którzy się bardzo frustrują, muszę powiedzieć - nie irytujcie się.
Musicie zachować waszą odwagę i zrozumienie, że jeśli zależy wam na innych i jeśli naprawdę okażecie im swoją troskę, to oni
was zrozumieją i będziecie w stanie uratować i wyswobodzić coraz więcej osób sprawić, że wejdą do Królestwa Bożego. Tak jak
wy się cieszycie, oni też się będą cieszyć. Jedyny szkopuł w tej przyjemności polega na tym, że czujecie, że tak wielu wciąż jest
zagubionych. Mniejsza z tym. To trzeba nadrobić. Musimy ciężko pracować. Musimy zrozumieć, że istnieją negatywne siły, które
ściągają ich w dół. Oni są nieświadomi; nie wiedzą, że poza tym życiem istnieje wieczne życie przepełnione pięknem i chwałą.
Ale jestem pewna, że powoli to się wypracuje. Specjalnie na to spotkanie mieli wiele wzlotów i upadków, i wszystko było bardzo
zniechęcające. Mimo tego – trzeba zrozumieć, że Boże dzieło jest błogosławione przez Boga. On zapewni wam całą Swoją
pomoc, Jego wszystkie błogosławieństwa, aby was uświetnić, byście byli w stanie wykonać wasze boskie powinności. Czas
mija. Pozostało bardzo mało czasu; kończy się i dlatego jest coraz więcej desperacji w ludziach. Ta desperacja sama w sobie
doprowadziła do pojawienia się Sahadźa Jogi na tej ziemi i powinniście czuć się silniejsi, aby walczyć z tymi przeszkodami,
które czujecie wokół, i powinniście wypracować ostateczny cel tego stworzenia. Niech Bóg was błogosławi! Prosiłabym ludzi,
aby teraz usiedli na chwilę, ponieważ powinniśmy teraz spróbować uzyskać naszą Samorealizację. Powinniśmy poświęcić
trochę czasu dla samych siebie. W Sahadźa Jodze nie ma ograniczeń czasowych. Gdy nadchodzi czas by Kundalini się
podniosła, Ona się podnosi. Może to być dzisiaj, może być jutro, być może pojutrze. Kiedy nadchodzi właściwy czas byście
uzyskali waszą Realizację, to się wtedy dzieje. Jest jednak możliwe przyspieszyć cały ten proces, możemy się bardziej przyłożyć,
aby oczyścić tę ścieżkę, która nas do tego zaprowadzi. Ale musimy zacząć już teraz, a kiedy to zadziała, wtedy łatwo sobie z tym
poradzić i iść dalej. Jestem pewna, że John opowiedział wam o Kundalini. Co więcej, możecie dostać materiały. Wydawane są
małe książki dla początkujących, którzy przychodzą do Sahadźa Jogi. Wygląda to bardzo skomplikowanie – ale nie jest.
Podobnie jak ten włącznik tutaj, który może spowodować zaświecenie wszystkich tych świateł, w ten sam sposób w was jest
przełącznik, który nazywa się Kundalini. I nie ma się co przejmować całym tym mechanizmem. Kiedy osiągniecie swoją
Realizację, cała sprawa stanie się bardzo łatwa i możecie się do tego zabrać. Oczywiście, wiecie, że nie można za to zapłacić.
Płacenie za to jest całkowicie nieodpowiednim zachowaniem. Ludzie tego nie rozumieją, jak można zapłacić za Bożą miłość.
Nie mogą zrozumieć, to jest ponad ich umysł, ponieważ cokolwiek mają dzisiaj – nawet powietrze – muszą za to zapłacić. I nie

możecie też włożyć w to żadnego wysiłku, nie możecie też z tego powodu cierpieć ani się w jakikolwiek sposób kłopotać. Co
więcej, macie pełną swobodę. Nie możemy was zobowiązywać, robiąc swego rodzaju wpis do księgi z waszym imieniem,
czyniąc was współuczestnikiem i dając wam kartę członkowską. Nic takiego w Sahadźa Jodze nie jest możliwe. Widać to
bardzo wyraźnie, to nie jest możliwe – jeśli rozumiecie, na jakim poziomie mówię. Jesteście całkowicie wolni, aby uzyskać
waszą Realizację, całkowicie wolni, aby pójść z tym dalej; i nawet w takim momencie, jeśli chcecie odejść, macie całkowita
wolność by odejść. Nikt nie będzie namawiał cię do powrotu. To twoje własne pragnienie, to twoje własne życzenie i to twoja
wolna wola I to będzie uszanowane. Więc nikt nie powinien myśleć, że mamy członkostwo jak jakaś sekta, ani nie ma obawy, że
"Jeśli opuścimy Sahadźa Jogę, wtedy ci ludzie dadzą nam po głowie i siłą sprowadzą z powrotem". Tak nie jest. Jest to otwarte i
gościnne miejsce, ale ma także drzwi wyjściowe. Niektórzy ludzie po prostu przechodzą przez jedne drzwi i i wychodzą przez
drugie, to jest jak transport wahadłowy. W porządku, dla nas nie ma problemu. Wręcz przeciwnie, odczuwa się ulgę w przypadku
takich ludzi, ponieważ jeśli nie potrafią się utrzymać, to nie mogą się dostać do Sahadźa Jogi. Jak którekolwiek drzewo,
przypuśćmy, że jeśli wkopiesz je do gruntu a ono zacznie się przesuwać, to co zrobisz z takim drzewem? Nie może tak żyć, nie
będzie móc rosnąć. Zatem musicie rozwinąć swoje własne zrozumienie, własną mądrość. Nie możemy nikomu narzucić
Sahadźa Jogi i to nie jest też coś, czego chcemy; Sahadźa Joga nie będzie się też przed nikim kłaniać, ani karmić was fałszywą
nauką. Czymkolwiek jest, każdy wyrabia sobie własne zrozumienie i otrzymuje błogosławieństwa swojego Ducha; rozwija się w
nim, doznaje pełnego zrozumienia i raduje się nim. Taki stan podniesienia nigdy wcześniej nie istniał w życiu człowieka. Mówię o
całkowicie nowym świecie. Gdziekolwiek byście nie poszli, wszędzie chcą pieniędzy, a potem Bóg jeden wie, czy wam się tam
będzie podobać, czy nie. Ale tutaj to jest w was, to wszystko jest w tobie, jest tutaj. Jedyną rzeczą jest to, że musicie poznać
samych siebie. W osobowości zorientowanej na ego, może pojawić się pytanie, dlaczego to Matka miałaby to robić? To jest
niewdzięczna praca, mówię wam. Jeśli moglibyście to za Mnie zrobić, byłabym wam bardzo wdzięczna. To naprawdę
niewdzięczna praca w tym sensie, że to bardzo rani, kiedy tak ciężko pracujesz nad kimś, dajesz mu Realizację, podnosisz
Kundalini, naprawdę pracujesz bardzo, bardzo ciężko – a potem ta osoba okazuje się być po prostu jakimś przestępcą. Nie
wiadomo co wtedy powiedzieć. To jak matka, która rodzi dziecko, opiekuje się nim i sprawia, że rośnie, a ono kończy jako
przestępca. To bardzo, bardzo smutne, ale mniejsza z tym. Jak wiecie zaczęłam Moją Sahadźa Jogę z sześcioma osobami.
Przez cztery lata ciężko pracowałam z sześcioma osobami w Anglii, w Londynie. Możecie to sobie wyobrazić? Potem doszła
siódma osoba, potem ósma. Potem dwóch odeszło, więc zostało tylko sześciu. Przypominało to te matematyczne zadania typu:
"Człowiek przyszedł do pracy i uciekł drugiego dnia; potem przyszedł inny, który uciekł po trzecim dniu". Ta sama rzecz.
Zastanawiałam się, jak to jest z tą pracą i jak można ją wykonać, z tymi uciekinierami? W Sahadźa Jodze także mamy takie
problemy, ale również powinniście wiedzieć, że są ludzie, którzy to poczuli, swój własny blask, wzrośli w nim i stali się silniejsi. Z
uwagi na Anglię mam wielkie nadzieje, bardzo wielkie nadzieje. Jak powiedziałam, Anglia jest sercem wszechświata, jest
sercem wszechświata. Szczególnie dzielnica Hampstead jest tym, co nazywamy jiggery, to ten mięsień serca, który napędza,
który porusza serce. Hampstead jest jeszcze ważniejsze. Widzicie, to stąd pochodzi uniesienie. Oczekuję więc, że w tym
Hampstead będziemy mieli ludzi o ogromnych walorach poetyckich i wielkiej świętości; i gdzie nadejdzie dzień, w którym
ujrzymy chwałę Bożej Miłości i Jego Królestwa narodzonego w tym Hampstead. Dla ludzi, którzy nie znają Anglii – jej głębszej
strony – to po prostu kolejny kraj w Europie. Dla Mnie tak nie jest. Dla Mnie Anglia jest bardzo ważna. I to dlatego pracuję tu już
od dziesięciu lat. Pracuję już dziesiąty rok i mam nadzieję, przez kolejne dwa lata zrobić jeszcze więcej. W Indiach pracowałam
w sumie niecałe dwa lata, i są tam już tysiące Sahadźa Joginów, podczas gdy w Londynie mamy ich około tysiąca. To dobra
liczba na początek. Zatem, jeśli macie jakieś pytania, możecie Mi zadać, a potem będziemy mieli sesję Samorealizacji. Ale
muszę złożyć jedną pokorną prośbę, abyście w czasie medytacji nie opuszczali tego miejsca i nie zachowywali się w
niedorzeczny sposób. To niestosowne. Należy mieć szacunek. Musicie szanować innych, którzy próbują osiągnąć swoją
Realizację. Więc lepiej wyjść wcześniej, a jeśli nie, to przynajmniej zachowajcie się wobec nich uprzejmie i przy okazji również
uzyskajcie swoją Realizację. To może się dzisiaj udać, całkiem możliwe. Jak widziałam poprzedniego dnia w Brighton, wszyscy
to otrzymali za pierwszym razem. Dlaczego nie miałoby się stać tak samo w Hampstead, które uważam, jest bardzo wspaniałym
miejscem, bardzo subtelnym, wyjątkowym miejscem w sercu wszechświata. Więc tutaj powinno się udać. Niech Bóg was
błogosławi. Teraz zadawajcie Mi pytania, jeśli jakieś macie, bez strachu; ale nie jakieś głupie czy niestosowne pytania,
rozumiecie to. To nie właściwe. Nie chciałabym tracić czasu ludzi, którzy przyszli w poszukiwaniu prawdy. Więc proszę
zadawajcie Mi pytania, jeśli macie jakieś, albo przejdziemy do Samorealizacji. Nie ma pytań? Niesamowici ludzie. Żadnych
pytań? Tak, tak proszę. Tak naprawdę to nie jest pytanie, po prostu trudno mi usłyszeć, co mówisz. Czy jest możliwość regulacji
mikrofonu czy coś? O co chodzi? Czy możesz podejść i Mi powiedzieć? Powiedział, że nie słyszy tam z tyłu, ale niestety
mikrofon jest na maksymalnym poziomie. Nie słyszysz? Nie, wydaje się zniekształcać. To nie jest w porządku? Co on

powiedział? Nie zrozumiałam. Nie dosłyszał słów. Nie mogłeś przyswoić sobie żadnych słów, czy to właśnie mówisz? U Mnie to
samo, też cię nie słyszę. To wzajemne, ale nie ma to znaczenia. Widzisz, nawet jeśli Mnie nie słyszałeś, nie robi to żadnej
różnicy, ani trochę. Miłość nie ma języka, i ta Boska Moc też nie ma języka, zgadza się? Czy tyle zrozumiałeś? Czy teraz Mnie
zrozumiałeś? Nawet tyle? Mówię, że miłość nie wymaga żadnego języka. Jest to wszechprzenikająca siła, która jest wszędzie i
bez względu na język, nie ma to żadnego znaczenia. To cichy język, który to wypracuje. Byłam zaskoczona, niektórzy z Sahadźa
Joginów, którzy pojechali do Indii, medytowali w ciszy, kiedy mówiłam w Marathi lub Hindi. I byłam zdumiona, jak bardzo uważni
byli. Powiedzieli: "Dzięki Bogu, Matko nie zrozumieliśmy, co mówisz, więc nie angażowaliśmy w to naszego umysłu i po prostu
cieszyliśmy się wibracjami". Czy to nie jest zaskakujące, że przez godzinę siedzieli po prostu słuchając Mnie w jakimś obcym
języku? W porządku, nie ma znaczenia. A co tutaj jest nie tak, widzicie? Akustyka jest zła? Co jest nie tak? Nie słyszą Mnie.
Mikrofon jest tak głośny, jak to tylko możliwe. Chyba jest problem z samymi kolumnami. Niestety nie jesteśmy w stanie dostać
się do sterowania. Nie możemy dostać się do konsoli, Matko, tak jak w Caxton Hall. W porządku? Przepraszam za jakiś problem
natury technicznej. Ale to nie ma znaczenia, ten mechanizm w was działa znakomicie. Nie mam najmniejszego pojęcia o tej
całej elektronice, którą stworzyliście, ani trochę. Nie wiem, jak to działa, ale jeśli chodzi o waszą Kundalini, to rozwiążę wszystkie
problemy. Nie ma z tym problemu. W porządku. Myślę, że ta sala ma słabą akustykę. W porządku. Co mam teraz zrobić, jeśli
Mnie nie słyszą? Słyszycie mnie teraz? Ten pan? W porządku. Myślę, Matadźi, że jedną z przyczyn jest to, że masz miękki głos, i
na końcu zdania Twój głos zanika. Z tym? (…) mówisz na końcu każdego zdania, wycisza się, ponieważ Twój głos jest miękki.
Mięknie? Mój głos mięknie… Nawet kiedy Ty stawiasz uwagi głos staje się bardzo cichy i nie słyszymy ostatnich słów zdania. A
co z Sahadźa Joginami, słyszeliście Mnie w pełni? Tak. Jest mała różnica. Powiem wam. Muszę wam bardzo pokornie wyznać,
że kiedy nie-jogin mówi do Mnie, trudno Mi to zrozumieć, ale jeśli Sahadźa Jogin przemawia do Mnie, jest to łatwiejsze. Muszę
wyznać, że to taki mały defekt we Mnie, I dlatego, jeśli ktoś zada mi pytanie, nawet w pierwszym rzędzie, to proszę jakiegoś
Sahadźa Jogina, aby powiedział mi, o co chodzi, ponieważ moje uszy są, jak sądzę, trochę niedomagają, i być może z wami też
tak będzie że kiedy już otrzymacie Samorealizację to będziecie tak jak ci Sahadźa Jogini którzy siedzą tam z tyłu i słyszą każde
Moje słowo. Więc coś jest nie tak z tym Moim głosem, ponieważ nie dopasowuje się do waszych uszu, ponieważ częstotliwości,
jak sądzę, nie mają znaczenia. To się wszystko ułoży. Zatem… Jedynym problemem jest to, że, trudno zrozumieć, jeśli nie
słyszymy. Nie słyszycie? Dlaczego mówi Pani, że zrozumienie nie jest ważne? Nie, ważne jest, aby zrozumieć — ale nie myśleć o
tym. Zapomnij o tym. Zapomnij o tym, nie myśl za dużo. Czegokolwiek nie musisz rozumieć, lepiej nie rozumiej, ponieważ
czasami, wiesz, mówienie staje się barierą, a słuchanie jest kolejną barierą, a myślenie jest najgorsze. Więc zobaczmy jak to się
ułoży, dobrze? Zobaczmy, jak to się wypracuje wewnątrz? Stopniowo zrozumiecie, jakiemu celowi służy Moja mowa, stopniowo,
dobrze? Przecież mówię w jakimś celu, ale jaki jest cel, to zrozumiecie później, jeśli nie macie nic przeciwko. Ale właśnie teraz
musicie zrozumieć cel swojego życia, czyli własnego Ducha - i zająć się nim. Czy teraz jest jasne, co powiedziałam? To zdanie,
tak. Tak, to dobrze. Dziękuję. Teraz skierujcie swoje ręce ku Mnie, a Ja skieruję Moje do was. Zobaczcie, ten mikrofon też się
opuszcza. Widzicie, bardzo słabo się znam na elektronice. Do tego stopnia, że mam trudności nawet z włączeniem własnego
radia. Więc nie miejcie Mi za złe, jeśli popełniam błędy, ponieważ nie znam się na technologii, wiecie, nie rozumiem. Teraz, co
należy zrobić to zrelaksować się, w taki sposób, żeby nie napinać szyi ani ciała, tylko siedzieć prosto i w ogóle nie wysilać szyi.
Za bardzo przeciążamy nasza szyję, więc teraz ustawmy ją w pozycji neutralnej. Bez odchylania do tyłu, czy do przodu, tylko
trzymajcie ją równo, ponieważ jest tam problem. W porządku? Teraz musicie tak wyciągnąć ręce prosto do Mnie i zamknąć oczy.
To wszystko. Trzeba zdjąć okulary, jeśli to możliwe, tak będzie lepiej dla oczu, a jeśli to możliwe, to także zdjąć buty. Nie
powinniśmy mieć niczego co nas uciska w talii lub na szyi, można trochę poluzować. Jeśli nic nas nie uwiera, to w porządku.
Chodzi o to żeby było wygodnie. Po pierwsze, powinniście się czuć komfortowo i spokojnie. To jest najważniejsze. I nie mieć
żadnych obaw ani poczucia winy. To bardzo ważne, żeby nie mieć poczucia winy. Cokolwiek powiedziałam, nie mówiłam tylko
do was. Tak by nie gromadziło się was poczucie winy. Najważniejsze by po prostu powiedzieć, z zamkniętymi oczami, że
"Matko, nie jestem winny". Powiedzcie to trzy razy z pełnym przekonaniem. Proszę was byście to powiedzieli. Proszę
powiedzcie, że "Matko, nie jestem winny". Proszę! Tym sposobem okazujecie samym sobie szacunek. Nie macie prawa się
potępiać, ponieważ jesteście świątynią Boga. Po prostu powiedzcie to w swoim sercu, ale z pełną wiarą, nie wątpiąc w siebie; ze
względu na Mnie, proszę, nie wątpcie w siebie. Po prostu powiedzcie: "Matko, nie jestem winny". I zapomnijcie o tym, co
zrobiliście, zapomnijcie o przeszłości. W tej chwili mówię o teraźniejszości. Więc po prostu powiedzcie: "Matko, nie jestem
winny". To bardzo ważna rzecz. Teraz miejcie oczy zamknięte, proszę nie otwierajcie ich, ponieważ kiedy Kundalini zacznie się
unosić, musicie mieć oczy zamknięte, a uwaga zostanie przyciągnięta do wewnątrz; a kiedy dotrze do czakry Adźńa wejdziecie w
stan świadomości bez myśli. Nie będzie żadnych myśli, ale będziecie w pełni świadomi. Więc proszę, nie otwierajcie oczu,
dopóki wam nie powiem. Tylko to musicie zrobić, tylko to, nie otwierać oczu, dopóki wam nie powiem. Teraz lewa ręka powinna

być przez cały czas zwrócona do Mnie. Lewa ręka symbolicznie reprezentuje wasze pragnienie. A prawa ręka wasze działanie.
Musimy więc użyć prawej ręki, aby wyrazić nasze działanie. Po pierwsze, jak wam powiedziałam, nie czujcie się winni, ale wiem,
że wszyscy nadal czujecie się winni, ponieważ czuję to na waszych czakrach. Teraz, proszę, powtórzcie to ponownie trzy razy, w
przeciwnym razie za karę będziecie to mówić trzydzieści dwa razy lub sześćdziesiąt cztery razy. To jedyna kara, jaką musicie
ponieść, to powiedzieć: "Matko, nie jestem winny". Teraz połóżcie prawą rękę, na swoim sercu. Tutaj mieszka Duch, właśnie w
sercu. Więc z lewą ręką skierowaną do Mnie, otwartą w Moim kierunku, musicie powiedzieć: "Matko, czy jestem Duchem?"
Zadajcie pytanie: "Matko, czy jestem Duchem?" Musicie wiedzieć, że kiedy jesteście Duchem, to nie potrzebujecie nikogo, by was
prowadził, ponieważ będziecie oświeceni przez swojego Ducha, i ten Duch was poprowadzi, ponieważ po Samorealizacji
rozwijacie nową świadomość, która was prowadzi poprzez wasze wibracje. Musicie więc położyć rękę po lewej stronie brzucha,
i tutaj mówimy: "Matko, czy jestem swoim własnym mistrzem? Czy jestem swoim własnym przewodnikiem? Czy jestem swoim
własnym guru? Każde z tych pytań możecie zadać dziesięć razy. Najpierw uwierzcie w to, że jesteście Duchem, który jest ponad,
jest odwiązany i jest źródłem radości, całkowitym źródłem radości. Musicie zadawać te pytania z całkowitym przekonaniem.
Jestem tutaj, aby na nie odpowiedzieć. Więc proszę, zapytujcie w waszych sercach, mówiąc: "Matko, czy jestem swoim własnym
mistrzem? Czy jestem swoim własnym guru? Połóż rękę po lewej stronie brzucha. Tutaj znajduje się ośrodek ustanowienia
waszej zasady guru, waszej zasady mistrza. Jak zwykłam mówić, to wy jesteście panem swojego ciała swojego umysłu,
swojego intelektu. Nie macie im ulegać, ale stać się ich mistrzem. Nie potrzebujecie żadnego guru. Stajecie się swoim własnym
guru. Już lepiej. Teraz ponownie podnieście rękę do serca. A teraz z pełną wiarą: "Matko, ja jestem Duchem". Musicie to
powiedzieć dwanaście razy, ponieważ ośrodek serca ma dwanaście płatków. Musicie to powiedzieć dwanaście razy: "Matko, ja
jestem Duchem", z całkowitym przekonaniem i szacunkiem do siebie – ponieważ tym właśnie jesteście. Nie ma wątpliwości, że
jesteście Duchem, ale po prostu zadeklarujcie. W ten sposób oczyszczamy nasze centra. Teraz podnieście prawą rękę do lewej
strony u podstawy szyi. To kolejne centrum, które zostaje zblokowane, gdy czujemy się winni. Ci, którzy powiedzieli, że "Ja
jestem Duchem" musicie wiedzieć, że Duch nigdy nie może być winny czegokolwiek. To bezgrzeszny, piękny, lśniący diament w
was. Nie jest możliwe skażenie go jakąkolwiek winą. Musicie więc powiedzieć teraz osiem razy: "Matko, nie jestem winny". Ci,
którzy ciągle czują się winni, mogą powiedzieć szesnaście razy. Teraz podnieście rękę ponad głowę i połóżcie ją na tej części
kości ciemieniowej, która była miękka w dzieciństwie, połóżcie na niej waszą dłoń, tak żeby przylegała. A teraz poruszajcie ręką
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, naciskając dłonią. Po prostu przyłóżcie i poruszajcie zgodnie z ruchem wskazówek
zegara. Lepiej jest położyć rękę w poprzek. Przyłóżcie od boku. Dłoń należy umiejscowić w poprzek, nie od przodu, tak będzie
lepiej. A teraz poruszajcie okrężnym ruchem, lekko naciskając dłonią. Poruszajcie ręką, nie głową. W tym momencie ponownie
wasza wolność musi być uszanowana. Nie mogę jej przekroczyć. Zatem musicie wyrazić to, że chcecie waszej Samorealizacji.
Możecie powiedzieć: "Matko, chcę mojego Urzeczywistnienia. Proszę, czy mogę otrzymać Samorealizację?" Powiedzcie to
proszę siedem razy, po prostu naciskając. Musicie dotykać swojej głowy. Cała gorąca, widzicie to ciepło uchodzi. Ręka musi
przylegać i być dociśnięta, i zobaczycie, jak dużo ciepła się wydziela. Teraz należy to powiedzieć siedem razy. Potem możecie
podnieść rękę i zobaczyć, czy nadchodzi chłodny powiew. To jest chłodny powiew Ducha Świętego. Możecie więc zadać
pytanie: "Matko, czy to jest chłodny powiew Ducha Świętego?" Niech każdy to zrobi. Możecie teraz zmienić ręce. Możecie użyć
lewej ręki. Skierujcie prawą rękę do Mnie. Oczy pozostają zamknięte i zadajcie pytanie: "Matko, czy to jest powiew?" Wszyscy
powinniście to dostać. To jest możliwe. Jeśli chcecie, zamieńcie ponownie ręce. Możecie naprzemiennie sprawdzać, by
zobaczyć, czy pojawił się chłodny powiew. Musi być chłodna bryza. Najpierw wyjdzie ciepło, a to dobry znak, że to ciepło nas
opuszcza, cały gorąc, napięcie i to wszystko się ulatnia. To się przepracowuje. To jest bardzo subtelne. Przechodzimy od
świadomości zwykłej do subtelniejszej świadomości korzeni. Więc naturalnie trzeba na to zwracać uwagę. Bardziej z przodu, niż
z tyłu, to jest bardziej z przodu. Spróbujcie najpierw jedną, potem drugą i bądźcie uważni. Dzisiaj czuć dużo gorąca. Teraz, nie
otwierając oczu, ponownie skierujcie do Mnie ręce w ten sposób i sprawdźcie czy odczuwacie chłodny powiew chociażby na
koniuszkach palców, jak nie na całej dłoni. Po prostu otwórzcie obie ręce i zobaczcie, czy jest chłodny wiatr. Zadajcie ponownie
to pytanie: "Czy to jest chłodny powiew Ducha Świętego?" Zapytajcie trzy razy. To oznacza Kundalini. Kundalini jest Duchem
Świętym. Jak się miewa tamta pani? W porządku. Nie martw się, nic jej nie będzie. Nic jej nie będzie, nie martw się. Nie martw
się, nic jej nie będzie. Nie martw się, nic jej nie będzie. Nic jej nie będzie. Nie martw się, opiekuję się nią. Ona przyszła. Nic jej nie
będzie. Jeśli odczuwacie chłodny powiew na dłoni, możecie to również sprawdzić podnasząc ręce. Otwórzcie oczy i podnieście
ręce. Powoli otwórzcie oczy, powoli. Podnieście ręce w ten sposób. W ten sposób, wyciągnijcie najwyżej jak tylko potraficie,
sprawdźmy. Czujecie to? Czujecie ten chłodny powiew? Czy czujesz teraz chłodną bryzę? Ci, którzy czują, powinni powiedzieć:
"Tak". Tak. W porządku. Teraz po prostu skierujcie ręce w ten sposób i zobaczcie, czy czujecie chłodny powiew. Zamknijcie oczy
i odczuwajcie tę radość. Po prostu radujcie się swoją Istotą. Zamknijcie oczy. Są tutaj dzisiaj z nami Sahadźa Jogini, którzy

pomogą wam w pełni ustabilizować to doświadczenie i sprawdzić czy nie ma jakichś blokad. Tak więc Sahadźa Jogini powinni
zrobić to bardzo uważnie, bez mówienia i w razie potrzeby u niektórych ludzi podnosić Kundalini ręką. Nie rozmawiajcie z nimi,
nie dotykajcie ich, po prostu zacznijcie podnosić Kundalini. Spróbujcie to zrobić, powoli. Trzymajcie oczy zamknięte.
Wypracujemy to dla was. Teraz ci, którzy przyszyli po raz pierwszy i poczuli chłodny powiew, przede wszystkim podnieście ręce.
Ci co przyszli po raz pierwszy i poczuli chłodny powiew, podnieście ręce, wyżej. Tak, dobrze. Dobrze. Możecie opuścić ręce.
Widziałeś? Czy możesz nad nimi popracować i zobaczyć? Teraz ci, którzy nie czuli, proszę podnieście ręce. Którzy w ogóle nie
poczuli chłodnego powiewu. Którzy przyszli po raz pierwszy i nie poczuli chłodnego powiewu, podnieście rękę. Markus? Kto tam
jest? Czy on tam poczuł chłodny powiew? Helen, ten dżentelmen za tobą, który Mnie nie słyszał? Dobrze, to w porządku,
zrobione. Teraz sprawdźcie ludzi, którzy nie poczuli chłodnego powiewu. Proszę, podnieście ręce, proszę. Ten pan tutaj, ta pani,
ten dżentelmen…

1983-0724, Guru Puja: Obudzenie Zasady Guru
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Guru Puja, "Guru Puja: Obudzenie Zasady Guru". Lodge Hill (UK), 24 Lipca 1983. Dzisiaj wszyscy zebraliście się tutaj, aby
celebrować Guru Pudżę. Wasza Guru jest przede wszystkim Matką, a dopiero potem Guru i to bardzo Mi pomogło. Dotychczas
mieliśmy już wiele Guru Pudży, głównie w Anglii. I powinno was to zastanawiać, dlaczego Matka zawsze jakimś sposobem robi
Guru Pudżę w Londynie. Tak się to układa, że w czasie gdy wypada Guru Pudża, jestem tutaj, muszę akurat być w Londynie. Tyle
lat celebrujemy Guru Pudżę w Anglii. Wszystko się dzieje, to zgodnie z ritambhara pragyą [nieskończony ocean świadomości]
musi być jakiś powód, dla którego Matka jest tutaj w Anglii na Guru Pudży. W Puranach jest powiedziane, że Adi Guru Datattreya
czcił Matkę wzdłuż brzegów rzeki Tamasy. Tamasa jest tym samym, co wasza Tamiza, a On sam przybył i oddawał cześć tutaj.
A druidzi, ci, którzy mieli objawienie Stonehenge i tak dalej, pochodzą z tego czasu w tym wspaniałym kraju Śiwy, krainie Ducha.
Zatem Duch przebywa tutaj, tak jak w sercach ludzi, a Sahasrara jest w Himalajach, gdzie Sadashiva jest obecny na Górze
Kailasz. To wielka tajemnica tego, że mamy tak wiele Guru Pudży akurat tutaj. Dzisiejszy specjalny rodzaj Guru Pudży zostaje
uwieńczony tym, że wypada w roku sześćdziesiątych urodzin waszej Matki, to ma szczególne, bardzo, bardzo szczególne
znaczenie, ponieważ jest to Guru Sashti – to dziś jest obchodzone sześćdziesiąt lat waszego Guru. I dlatego jest to bardzo
wielka okazja, dla której zebraliście się wszyscy, także pod wpływem ritambhara pragya. Więc wszystko, co się wydarzyło, stało
się dzięki darowi natury dla was i wszystko potoczyło się tak dobrze, ponieważ takie było pragnienie Boskości i taki był Boski
projekt. Tak więc, rzeka Tamiza, którą jak widzicie nazywamy Tamizą – ponieważ Anglicy mają zwyczaj, by wszystko czynić
angielskim. Tak jak Bombaj, zrobili to – Mumbaj był Bombajem, widzicie, jak Kalkuta, jak wszystkie inne słowa, tak po prostu.
Tak jak Varanasi zostało przekształcone w Benares, Tamizę, która w rzeczywistości była Tamsą, nazywano Tamizą. Należy
wiedzieć, że od nazwy Tamsa, że jest to miejsce Tamo Guna. To miejsce, w którym od dawna zamieszkiwali lewostronni. Tak
więc, ludzie byli pełni oddania, lewostronni, bardziej emocjonalni i czcili Boga bardziej niż tylko to, że oddawali się rytuałom
sakralnym (yagya). A Datattreya mieszkał tutaj i medytował nad brzegiem Tamizy. Właśnie dlatego celebrowanie Guru Pudży
tutaj daje nam większe zrozumienie dla obudzenia w was Zasady Guru. Musimy sięgnąć do korzeni wszystkiego abyśmy
zrozumieli wagę tego. Dopóki nie poznacie korzeni i tradycji, które stoją za wami, nie możecie zrozumieć głębi powagi,
intensywności jakiejkolwiek pudży. Dzisiaj zebraliśmy się tutaj, aby ponownie ofiarować Guru Pudżę. Powodem jest to, że mamy
w sobie Zasadę Guru, jak wam powiedziałam ostatnim razem, a także szczegółowo przedstawiłam Dziesięć Przykazań, tak jak
się w nas manifestują, które opisują różne rodzaje esencji w nas. Istota Guru Pudży musi zostać w nas obudzona. To dlatego to
wydarzenie ma miejsce właśnie tutaj. Ważne jest, abyśmy ustanowili w sobie dharmę. Bez dharmy nie może być wzrostu. I jak
powiedziałam wam wcześniej, czystość waszej istoty zależy od tego, w jakim stopniu, i jak rygorystycznie przestrzegacie
dharmy. Za czasów Mojżesza to zostało wypracowane i wszystkie zasady i przepisy zostały stworzone dla zrealizowanych dusz.
Ale jak przeczytałam w jednej z książek – to było bardzo dobre, bo gdybym to powiedziała, ludzie by nie uwierzyli – że trzeba to
było zmienić. Myślę, że podczas wykładu, dzieci nie powinno tu być, lepiej z nimi wyjść. Po wykładzie możecie z nimi wrócić mówię o tych które hałasują. Te, które nie przeszkadzają mogą zostać, ale te, które hałasują, to lepiej z nimi wyjść. Jeśli mają
hałasować, to lepiej być na zewnątrz lub w pobliżu drzwi, aby można było wyjść, gdy zaczną hałasować, aby nie było żadnych
zakłóceń. A podczas Pudży tak samo, lepiej być blisko drzwi, lub w jakimś miejscu, łatwo wyjść na zewnątrz. Zatem prawa i
zasady, które zostały dane istotom ludzkim, były w rzeczywistości dla zrealizowanych dusz, które by to zrozumiały. Ale kiedy
Mojżesz musiał odkryć, jacy ludzie są to musiał je zmienić na bardzo surowe, ponieważ z ludźmi takimi, jakimi są, trzeba być
niezwykle surowym. Trudno do nich dotrzeć inaczej niż przez strach. Jeśli masz kij w dłoni, to możesz ich skorygować. Bez tego
kija ludzie nie będą słuchać. Są w porządku tylko wtedy, gdy jest strach. Jeśli spojrzycie na dzisiejszą kondycję wszystkich
narodów, tych, które mają przywódców, premierów lub prezydentów to wszyscy są ludźmi niezwykle surowymi, bardzo
dominującymi i bardzo oschłymi. I zazwyczaj obywatele lubią takich przywódców. Dzięki temu nawet Hitlerowi się udało. Zatem
charakter guru do tej pory był bardzo surowej natury dla ludzi, którzy nie są zrealizowani. Zwykle guru tego nie robi – dobry guru,
Satguru, On nie lubi zbytnio rozmawiać z ludźmi. Oni rzucają kamieniami lub nie lubią rozmawiać z ludźmi, którzy nie mają
Realizacji. Ale jeśli zostaną zrealizowani, wtedy ci Guru zmienią swoje nastawienie do ludzi, którzy chcą ich zobaczyć. Istnieje
ogromna różnica między osobą, która jest zrealizowana i niezrealizowana w protokole Boga. Człowiek może być królem lub
kimkolwiek, zostanie poproszony, aby usiadł na zewnątrz. Nie ma to nic wspólnego z zajmowaną pozycją. Jeśli tylko jest
zrealizowaną duszą i nie jest opętany, otrzymuje najwyższą pozycję. Ale jeśli jesteś opętany, wtedy również Guru powie: "Wynoś
się stąd, najpierw pozbądź się swojego opętania, a potem przyjdź". I były te wszystkie surowe zasady, że taką a taką osobę

trzeba zabić, taką a taką osobę trzeba karać obcięciem rąk, obcięciem stóp, a nawet całkowitym pozbawieniem oczu. Stało się
tak, ponieważ nie byli oni Zrealizowanymi Duszami. Myślę, że to było wielkie uświadomienie sobie Mojżesza, w wyniku którego
ustalił inny rodzaj prawa, który jest teraz znany jako szariat i tego przestrzegają muzułmanie. Myślę, że w pewnym sensie to
dobrze, ponieważ ludzie, którzy są teraz normalnymi ludźmi, naprawdę zasługują na taką regułę, ale nie powinno to być tak
fanatyczne, że nie można odróżnić duszy zrealizowanej od duszy niezrealizowanej. Zatem Guru w was zostanie przebudzony,
jeśli będziecie wobec siebie surowi. Ten jeden punkt jest bardzo ważny. Dopóki nie będziecie stanowczy wobec siebie, To Guru
nie zostanie w was obudzony. Ludzie, którzy są leniuchami, którzy nie mogą nic poświęcić, którzy bardzo lubią wygodę, nigdy nie
zostaną guru, uwierzcie Mi na słowo. Mogą być dobrymi administratorami, mogą być kimkolwiek, ale nigdy guru. Guru powinien
chcieć żyć tak, jak ma żyć. Powinien móc spać na kamieniach powinien umieć spać w każdych okolicznościach. To nie tak, że to
ma być wymuszone, powinno to leżeć w jego naturze, ta umiejętność dostosowania się. Guru nie może dać się zniewolić
wygodzie. Ci, którzy chcą, aby obudziła się ich Zasada Guru, muszą wiedzieć, że nie należy prosić o wygodę. Nawet na coś
takiego jak taniec, jak widzieliście wczoraj, trzeba zrobić prawdziwą tapasya (pokuta). Musicie odbyć intensywne tapasya, nie
możecie się nauczyć nawet czegoś takiego jak taniec, bez przechodzenia przez pokutę. Ważnym jest, aby guru przeszedł przez
wszystkie rodzaje pokuty. Sahaja Jogin nie musi przez to przechodzić, ale guru Sahaja Jogin musi. Musimy mieć pokutę, a
pokuta może być każdym rodzajem pragnienia, jakie macie. Powiedzmy, załóżmy, że bardzo lubicie jedzenie, po prostu nie
jedzcie tego, na które macie ochotę. Jeśli bardzo lubicie słodkie jedzenie zjedzcie coś bardzo gorzkiego, podniesionego do
potęgi 108. A jeśli lubicie coś bardzo… - jak Hindusi, czasami - bardzo pikantne jedzenie, to jedzcie tak mdłe jedzenie, bez soli.
Nauczcie swój język właściwego zachowania. Nie wypada guru mieć uwagę na jedzeniu. Widziałam że niektórzy Sahaja Jogini,
trzymają się dobrze, gdy jest jedzenie, są wtedy dość skoncentrowani, ale jeśli chodzi o program, to nie mają koncentracji. To
smutna prawda, tacy ludzie nie mogą być guru. Mogą być dobrymi kucharzami, mogą być degustatorami jedzenia lub czymś w
tym rodzaju. To będzie dla nich bardziej odpowiednie, ale jeśli mają być guru to muszą nauczyć się kontrolować swój język i
pragnienia. Mam na myśli to, że post to dobra rzecz dla takich ludzi, post jest bardzo dobry. Cały czas się martwią, co będzie na
obiad, a co na kolację? Tacy ludzie nie mogą mieć obudzonej Zasady Guru, ani nie mogą być guru. Więc proszę bądźcie ostrożni.
Guru musi mieć kontrolę nad językiem. Musi wiedzieć, kiedy się złościć, a kiedy być łagodnym. Musi wiedzieć, co powiedzieć,
kiedy, ile powiedzieć. Dlatego wielu guru było bardziej skutecznych, nic nie mówiąc. Cisza jest najlepszym sposobem, w jaki
możecie pomóc innym, jednak jeśli chodzi o wyjaśnianie Sahaja jogi, to powinniście mówić. Ale widziałam, że niektórzy ludzie są
bardzo elokwentni, jeśli chodzi o bezsensowne rzeczy, ale jeśli chodzi o Sahaja Jogę, to nie wiedzą nic o Sahaja Jodze. Więc
musicie być mistrzami Sahaja Jogi, jeśli macie zostać Guru, to nie tylko w mówieniu, ale w swoim zachowaniu, we wszystkim. A
karamat to… Nie wiem, czy używa się słowa charyzma, charyzmatyczny, jak to nazywają, czy mówi się, ten jak to zrobić, jak
wznieść Kundalini, jak Ją umieścić w Sahasrarze, jak przejść Sahasrarę, wszystkie te rzeczy musicie wiedzieć, jak wykorzystać
swoją wiedzę to viniyoga w sanskrycie. Zasada Guru budzi się w człowieku, kiedy on sam coś osiągnął. Wyobraź sobie na wpół
upieczonego guru, który rozmawia jako Guru. Ostatecznie zostanie uczniem. Musicie więc być mistrzami samych siebie, ale
kiedy pojawia się Zasada Guru musisz dawać ją innym, jest to kwestia dawania jej innym. Więc musicie być na wyższym
poziomie, żeby dać to innym, musicie być na bardzo wysokim poziomie. Jeśli jesteście przywiązani do pieniędzy, przywiązani do
jedzenia, jeśli jesteście przywiązani do przyziemnych spraw życia, to nie możecie dawać. Ten wyższy stan niż to, który można
osiągnąć, który jest we Mnie naturalnie, ale można go osiągnąć, polega na tym, że nie musicie mieć żadnej takiej zależności, że
żadne zasady i przepisy, jak powiedzenie, że nie będę się martwić o jedzenie, powinienem pościć, to, tamto - to wszystko się
kończy. Kiedy jesz, to nie jesz, to jest stan, który powinniście mieć, że jesz jedzenie i jeśli zapytasz: "Czy jadłeś obiad?" "Nie
wiem…" "Zjesz obiad?" "Nie wiem…" Absolutnie obojętny na problemy organizmu. "Gdzie spałeś?" "Nie wiem…" "Co jadłeś, co
będziesz jadł?" "Nie wiem…" Ten rodzaj stanu nazywa się stanem ateeta, w którym wychodzicie poza i cokolwiek robicie, robicie
to, ponieważ jest to do zrobienia. Bez zwracania na to uwagi, odbywa się to automatycznie. Nic nie jest ważne, ale to jest –
zanim staniecie się ateeta, musicie się ustabilizować. "Nic nie jest ważne", widzicie, to avir bhava, jak to nazywają, jest rodzajem
dramatu, w który musicie mieć swój wkład. "Och, nic nie jest ważne, ten dywan nie jest ważny, powinnam spróbować spać na
cemencie." Najpierw musicie to zrobić. Ale po jakimś czasie zdarza się że nie pamiętacie, czy spaliście na cemencie, czy na
leżaku: "Gdzie ja spałem? Nie wiem". To jest stan ateeta. I teraz ten stan ma być osiągnięty przez wielu Sahaja Joginów – stan, w
którym wychodzicie poza. Powiedzmy, że stoisz twarzą w twarz z osobą, na którą musisz się zdenerwować i ładnie dajesz mu z
lewej, z prawej, lewa, prawa, a w następnej chwili już się uśmiechasz. Złościłeś się na tę osobę? – Nie wiem, złościłem? Tak jak
Budda powiedział kiedyś coś w jednej wiosce i był tam pewien okropny osobnik, który wstał i powiedział mu wiele rzeczy. I kiedy
już odszedł do następnej wioski, ten typ poczuł, że "Och, nie powinienem był tego robić", być może lewe Vishuddhi. Więc poszedł
i powiedział: "Przepraszam Panie, za to co powiedziałem nie powinienem był tego mówić, nie wiedziałem, że jesteś oświecony,

więc tak się stało, wybacz mi". Powiedział: "Kiedy, gdzie to powiedziałeś?" Powiedział: "W poprzedniej wiosce". "Och, wszystko
co się wydarzyło w ostatniej wiosce, zostawiłem właśnie tam, nie zabieram tego ze sobą". To jest stan ateeta, który musicie
osiągnąć. Więc nawet nie czuć, to nie jest ważne. Te utożsamienia, kiedy całkowicie odpadają, wtedy robicie rzeczy w stanie
akarmy, gdzie tak samo jak słońce świeci, ale nie wie, że świeci. Kiedy wibracje płyną, nie wiesz, że płyną. Już zaczęło działać w
tobie. Jesteś zaskoczony, podnosisz ręce i Kundalini się podnosi. Nie wiesz, że tak naprawdę podnosisz Kundalini. Jak się ją
podnosi? Nie wiesz - to jest to. Ten stan już się w tobie rozpoczął, ale utrwalcie go w każdej sferze życia, we wszystkim, poza co
wyjdziecie. I jeśli dacie radę to zrobić, To jest najwyższy poziom, do którego musicie dotrzeć. Z inkarnacjami jest zupełnie
inaczej, jest na odwrót. Wszystko jest odwrotnie. Nie muszą robić tapasyi. Nie muszą głodować, nie muszą się oczyszczać,
cokolwiek robią, to punya. Nie muszą też zbierać punji. Jeśli kogoś zabiją, jest to dharma. Jeśli kogoś uderzą, to jest to dharma.
Nic nie robią źle. Są absolutnie nieskazitelne. Jeśli kogoś zwiodą, kogoś oszukują, to wszystko jest w porządku. Ponieważ dla
wyższego celu musisz zrezygnować z mniejszych celów. To jest uzasadnione w naszym codziennym życiu zobaczycie, że kiedy
bronicie swojego kraju, gdy wróg najeżdża, jeśli musicie bronić swojego kraju możecie go zabić. Możesz go oszukać, możesz go
dyplomatycznie okpić. To jest dozwolone, a dlaczego? Ponieważ dla wyższego celu musicie zrezygnować z mniejszego celu. Ale
dla inkarnacji jest to zawsze wyższy cel. W ogóle nie przejmuje się mniejszymi celami. Nie musi ważyć, myśleć, racjonalizować
ćwiczyć się w czymś, czy robić jakiś dramat czy cokolwiek, wszystko jest gotowe. Nawet ruch, każdy ruch, każdy ruch inkarnacji
ma w sobie falę, która jest dla dobra. Nie ma nic, nawet jednej chwili, która nie służyłaby dobru świata. Zatem z inkarnacją to
wygląda zupełnie inaczej, to nie jest coś co można osiągnąć, to po prostu jest. Na przykład inkarnacja jest bhoktą, podmiotem
radości, On raduje się wszystkim. Przypuśćmy, wiele osób wzięło udział w powstaniu tego dywanu z Turcji, który tutaj mamy. Te
dywany zostały stworzone przez ludy tureckie jakiś czas temu, aby mogły usiąść w jednym wcieleniu. Tak więc ritambhara
pragya pokieruje sytuacją w taki sposób, żebym przynajmniej (te dywany) zobaczyła lub je dostała, aby ich dusze zostały
pobłogosławione, aby było im miło. Tak jak Michał Anioł zrobił to nie dla papieży, zapewniam was. ani też dla tych wszystkich
bezwartościowych ludzi, którzy tam chodzą. Ani Blake nie zrobił tego wszystkiego dla bezużytecznych ludzi, którzy chcą iść i
zobaczyć nagich artystów. Wszystko to zostało zrobione, aby ta inkarnacja mogła to zobaczyć. W ten sposób otrzymują
najwięcej błogosławieństw, ponieważ oni są ponad, nic ich nie dotyka, nic nie jest ważne, ale nie jest to czymś racjonalnym ani
też czymś, co sami wykształcili, po prostu tak mają, samoczynnie. Tak jak Shri Krishna musiał poślubić szesnaście tysięcy
kobiet. Czy możecie sobie wyobrazić? W tamtych czasach monogamii byłby ścigany sto razy. Powodem było to, że ma
szesnaście tysięcy mocy i miał się urodzić z tymi szesnastoma tysiącami mocy na tej Ziemi, a pięć żywiołów zostało Jego
królowymi. Musiał jakoś uzasadnić ich obecność. I tak jak Ja mam teraz Sahaja joginów, którym dałam Samorealizację. Więc
automatycznie stałam się waszą Matką, to jest ustanowione. Ale dla Niego nie było innego wyjścia, jak tylko poślubić Jego
szesnaście tysięcy mocy. Ożenił się więc, ale nigdy się nie ożenił był kawalerem przez całe życie. Ponieważ jest Yogeshwarą i
jest brahmacharyą. Kto mógłby wyjść…za Niego? Więc dla Nich, wszystkie te ziemskie rzeczy są tylko dramatem, nie mają
żadnego znaczenia. To tylko dramat. Osoba, która nie jest inkarnacją, nie powinna próbować nią być. Istota ludzka nie posiada
takiego prawa. Jak policjant stojący na drodze, jeśli wyciąga ręce w prawo, w lewo – to udajemy się w tamtym kierunku. Ale jeśli
poprosisz jakiegoś szaleńca, żeby tam stanął, to zostanie aresztowany. Więc dla zwykłych ludzi, nawet ty jesteś guru nie
powinieneś pozwalać im dotykać twoich stóp. Tylko stopy inkarnacji muszą być dotykane, nie należy dotykać stóp nikogo
innego. Oczywiście w samayachara, tak jak mamy w Indiach zwyczaj dotykania stóp ojca, ale ponieważ ojciec jest w tobie
reprezentantem ojca (najwyższego), dlatego – albo matki. Ale to jest symboliczne, ale w rzeczywistości nie masz poddawać się
nikomu innemu, tylko inkarnacji. Dodatkowo także mając nauczyciela, w jakiejkolwiek dziedzinie sztuki, czy ogólnie mistrza, to
też musisz (zwyczajowo) dotykać jego stóp. Nawet żeby wypowiedzieć jego imię, trzeba się uprzednio pociągnąć za uszy. Ale
nikt, kto jest istotą ludzką, nie powinien dotykać waszych stóp, szczególnie Sahaja Jogini nie powinni. Nie powinno się nikogo
nakłaniać do dotykania waszych stóp. Jako przedstawiciel starszyzny to tak to zupełnie inna sytuacja, ale nie jako guru. To
bardzo niebezpieczne, kiedy na to pozwolicie, wiecie, co się stało z tak wieloma po prostu odpadli z Sahaja Jogi. Tak więc, aby
rozwinąć w sobie Zasadę Guru, musisz przede wszystkim rozwinąć siebie, w pełni. Żeby rozwinąć w sobie Zasadę Guru musimy
zrozumieć, że mamy w sobie dziesięć zasad, tak jak powiedziałam wam wcześniej i powinniśmy rozwijać wszystkie te dziesięć
zasad w taki sposób, abyśmy wyróżniali się spośród innych. Wczoraj, powiedziałam wam, że kiedy wykonujemy
dhyana-dharana-samadhi i osiągamy błogosławieństwa ritambhara pragya, wtedy powinniśmy umieścić to wszystko w różnych
obszarach, zwanych ‘desz’ lub ‘bhoomi’. Chodzi o to, żeby wykorzystać – poprzez mantry, oczyść to poprzez mantry, oczyść to
poprzez swoją uwagę, każdego dnia musisz wiedzieć, którą czakrę trzeba oczyścić. Musicie znać swój własny stan, gdzie jest
problem, jak ma zostać oczyszczony, jak mamy go usunąć. Nie lekceważcie tego. Wielu ludziom, którzy mają, powiedzmy,
lewostronny problem, po prostu dajecie im cytrynę i chilli i myślicie, że Matka wykona te robotę. Mogę wykonywać tę pracę tylko

tymczasowo, ale jeśli znowu pojawi się tam próżnia, to na nowo wchłoniecie (tę negatywną energię). Widzicie… te tworzące się
w was próżnie, odczuwają na nowo łaknienie by się ponownie nasycić. Więc pozbycie się tej próżni jest waszą pracą i dlatego
musicie sumiennie się za wszystkie wasze słabości i niedociągnięcia. To najważniejsza rzecz dla was wszystkich. I spróbujcie
dać pełną uwagę na te wszystkie różne ‘desze’ - to oznacza narody, tak się je nazywa. A kiedy już je oczyścicie, to zostają
oświecone, pełne światła, wtedy nazywamy je ‘pradesz’, co oznacza, że ‘desza’ została oświecona. Kiedy to osiągniecie to
osiągneliście punkt, w którym możecie zostać guru, ale ciągle nie jesteście jeszcze Satguru. Aby stać się Satguru, musicie
osiągnąć stan ‘atita’. To taki stan, że osoba, która nie jest dobrym człowiekiem, będzie przed wami drżeć. Człowiek, który jest
kłamcą, który oszukiwał innych, zaniemówi. Mężczyzna, który ma cudzołożne oczy, który jest mężczyzną bez kontroli, bez
jakiejkolwiek kontroli nad swoim umysłem, jeśli chodzi o kobiety lub mężczyzn, taka osoba dozna szoku w swoich oczach.
Niektórzy z nich będą się trząść, ci, którzy zostali opętani, cali będą drżeć. Wszyscy zostaną zdemaskowani wobec światła Sat
Guru. Gdy to osiągniecie, nie będziecie musieli się z nimi zmagać, sami zostaną wyeksponowani i nie będziecie musieli nic robić.
Pewnego dnia powiedziano mi że w rodzinie jest służąca, kobieta, która jest bardzo opętaną osobą. Więc powiedziałem:
"Pozbądź się jej". Pojechałam na lotnisko. Po drodze wstąpiłam co tego domu, a służąca właśnie weszła, Tam w pobliżu
przepływał wielki rynsztok, to znaczy nie rynsztok, ale coś w rodzaju otwartego kanału, i gdy Mnie zobaczyła, to wpadła do niego.
Powiedziałam: "O Boże", powiedziałam kierowcy, żeby podjechał trochę do przodu. I wpadła. To się zdarza. Pewnego dnia
leciałam samolotem, a pan z przodu zaczął po prostu skakać. Więc Sahaja Jogin zapytał: "Czy jesteś z TM (medytacja
transcendentalna)?" Odpowiedział: "Skąd wiesz?" Powiedział: "My wiemy". Więc usiadłam. Możliwe, że oni wszyscy… Może
nadejść taki dzień, kiedy zaczną tak skakać. Albo pilot może zacząć skakać. To dla Mnie duży problem. Nawet światła…
wchodzisz do kościoła i nagle widzisz, że wszystkie światła po prostu gasną.. Nawet podczas wielkich bankietów, zauważam, że
kiedy tam siedzę i nagle wszyscy przychodzą i siadają, a wszystkie ich buce krążą wokół, zaczynają skakać, a potem ludzie
zaczynają patrzeć: "Co się dzieje, czy pali się ogień?" Tak wiele rzeczy może się zdarzyć, jak na przykład pewien pan został
bardzo opętany na wojnie, a my szliśmy na statek i tam była taka mała platforma, na którą musieliśmy najpierw wskoczyć, a
platforma zaczęła się ruszać to tu, to tam i ten człowiek nie wiedział, co z nim zrobić, nie rozumiał, dlaczego się tak rusza. Więc
kiedy osiągniecie ten stan, nie musicie się wykłócać, udowadniać, ani nic, czasem wystarczy, że podniesiecie wzrok i zdarza się,
że dana osoba popada w tarapaty. Albo gdy są ludzie zorientowani na ego, to oni łagodnieją. Najpierw musisz odegrać ten
dramat guru, ubrać się w sposób prosty, musisz zachowywać się w sposób bardzo delikatny, ponieważ musisz ich przyciągać.
"Chodźcie, podejdźcie, chodźcie". To jest reklama, Dział Reklamy. I kiedy to się dokona, odegra się ten dramat to może bardzo
szybko wyjść na jaw, jeśli odkryją, że wcale nie jesteś taki dobrotliwy, że jesteś tylko dramaturgiem. Kiedy dramat się zakończy
możesz bardzo sprytnie wydobyć przed nimi swoje prawdziwe ja. Więc najpierw nie pokazujesz im, że jesteś prawdziwym
tyranem. Nigdy. Najpierw użyj wszystkich swoich słodkich właściwości. Im trudniejsi ci ludzie, tym bardziej jestem dla nich
delikatna. Potem wchodzą do środka. Następnie przemaglowujesz ich i możesz ich wyleczyć. Najpierw ich przygotuj. Na
początku, czasami są bardzo przerażeni, bardzo poddenerwowani, lub oburzeni, czasami jest za dużo ego. Więc bądźcie
łagodni. Stopniowo w waszym towarzystwie oni się wzmocnią i wtedy, nawet jeśli ich uderzysz, nic im nie będzie. W ten sposób
trzeba to zrobić bardzo sprytnie. i jeśli widzicie, w jaki sposób kieruję Moim stanem Guru to też sobie dacie radę. Ale kluczem do
Guru jest cierpliwość całkowita cierpliwość i całkowita zależność od Boga Wszechmogącego. To jest klucz, kompletna
cierpliwość. Najpierw mówisz im, że tak powinno być, ale nie zaakceptują. Będą się kłócić - jak, dlaczego, to, tamto. W porządku,
niech idą. Wtedy wrócą z podbitym okiem. Lub mogą wrócić z rozbitym nosem. Potem mówisz: "W porządku, ukoimy to". Dajesz
temu ukojenie, i dopiero wtedy przemawiasz im do rozumu. Taka jest mądrość i rozróżnienie Jogeszwary, które powinniście
mieć. Jak obchodzić się z ludźmi jest bardzo ważne, dlaczego mówię Jogeszwara? Ponieważ w stanie guru musisz dawać to na
poziomie kolektywnym. Indywidualny poziom kończy się i wskakujecie na poziom kolektywny, gdy zaczniecie stawać się guru.
Zatem wszystkie te metody, które wyjaśniłam niedawno Modiemu, możecie zrozumieć, że dziesięć waszych problemów na
Voidzie – kiedy już rozwiążecie – to rozwiązujecie szesnaście problemów Vishuddhi. A kiedy szesnaście problemów zostanie
przekroczonych, przybywacie do Agnyi. A w Agnya czakrze czeka tak ogromne poświęcenie bez odczuwania poświęcenia. I
trzeba zobaczyć, co można poświęcić w stanie ‘atita’, ponieważ nie poświęca się niczego. Wszystko jest już poświęcone, cóż
jest do poświęcenia? I taki stan należy osiągnąć poprzez uświadomienie sobie, że jesteście Zrealizowanymi Duszami. Nie
jesteście zwykłymi ludźmi i nie możecie mieć zwykłych, przyziemnej natury zasad i przepisów. Podobnie jak ‘jama’ i ‘niama’,
‘niamy’ są dla ciebie, ‘jama’ dla innych, nic. Powinny być z wami prawdy absolutne. do tego stopnia że powinniście je
manifestować, a wszystkie te prawdy mają moce. Dzięki każdej prawdzie, która jest w was ustanowiona, nie musicie nic robić,
one to same wypracowują. Więc przede wszystkim musicie zadbać o swoje czakry. Na czakrach musicie skupić swoją uwagę.
Po stanie samadhi zaczniecie je właściwie otwierać. Oczyśćcie je. Wiedzcie, które czakry są osłabione. Widziałam ludzi, którzy

mają kilka bardzo słabych czakr i wiele dobrych czakr, ale będą cieszyć się tylko dobrymi czakrami i nie będą się martwić o te
słabe. Zwracajcie uwagę na swoje słabe czakry, oczyszczajcie je, oczyśćcie je. Poświęćcie na to całą swoją uwagę. Połóżcie
uwagę Boga Bóstw, które czcicie, a uzyskacie … pełną manifestację ich mocy w sobie. Oczyśćcie więc wszystkie czakry,
wszystkie ‘pradesze’, które mają zostać ustanowione, a po ustanowieniu ‘pradeszy’ będziecie musieli ustanowić porozumienie z
innymi na poziomie kolektywnym. Następnie stan, w którym stajecie się kompletnym Duchem w czakrze Agnya. Jest to
najłatwiejsze w Sahaja Jodze i powiedziałam wam, że jest tak ponieważ jesteście tak fortunnymi ludźmi. Najłatwiejszym z
najłatwiejszych jest Sahaja Joga. Istotą Sahaja Jogi jest to, że jest to najłatwiejsza rzecz do zrobienia. Dlatego powinniśmy w
pełni wykorzystać tę najłatwiejszą metodę została uczyniona tak łatwą specjalnie dla was. To jest błogosławieństwo Guru Pudży
dla was abyście wszyscy zostali guru w przyszłym roku. Musicie tylko gorliwie i z oddaniem powiedzieć dzisiaj w swoim sercu,
obiecać Mi w swoim sercu, “Matko, nie będziemy próbować, tylko staniemy się i trzy razy powinieneś powiedzieć: "Staniemy się,
staniemy się". A teraz na koniec chcę wam powiedzieć, że skończyłam już sześćdziesiąt lat i nie ma już obchodów moich
urodzin, to jest ostatni. Proszę o tym pamiętać. Przyjęłam wszystko, co powiedzieliście, ponieważ sześćdziesiąte urodziny są
bardzo pomyślne. Po tym nie będzie już obchodów moich sześćdziesiątych urodzin. Myśleliście już o podarowaniu Mi prezentu
od wszystkich Europejczyków. Na sześćdziesiąte urodziny przyjąłam, ale nie powinno się już robić tego rodzaju planowania na
sześćdziesiąte urodziny, które już się skończyły. Mówię wam bardzo szczerze, dobrze? Więc nikt już nie będzie obchodził moich
sześćdziesiątych urodzin. Mam nadzieję, że to dla was jasne. Tak więc protokół Guru i Matki należy zrozumieć w Sahaja Jodze
głównie poprzez doświadczanie. Ale to nie znaczy że macie wkładać szczególny wysiłek by doświadczyć drugiego ekstremum.
Będąc coraz bardziej protokolarnym przekonacie się, że otrzymacie znacznie więcej pomocy. Jak Nick, pewnego dnia mu
powiedziałam, on wam potwierdzi,, że były dwie panie, które chciały pojechać do Belgii. Powiedziałam im, że jadą jutro. A panie
powiedziały: "Nie, jedziemy dzisiaj". Powiedział: "Matka powiedziała, że jedziecie jutro, więc - jakkolwiek - jedziecie jutro.". One
powiedziały: "Nie, jedziemy dzisiaj. Jak to Matka powiedziała, że jedziemy jutro?" Powiedział: "Ale Ona to powiedziała" – nie
chciały słuchać. Więc wysłaliśmy je na lotnisko i okazało się, że muszą lecieć następnego dnia. Więc tak to jest, że protokół
powinien brzmieć: "Tak, Matka to powiedziała, i wszystko inne nie ma znaczenia. Może się nie udać, nie ma znaczenia.
Cokolwiek Ona powie, bądźmy posłuszni i zobaczmy". Tylko poprzez doświadczenie zdobędziecie tą wiedzę, ale na początku
będziecie mówić: "Nie, nie zrobimy tego i tamtego" – to nie jest dobre. Protokół jest najprostszy z rzeczy prostych do zrobienia,
Więc to jest esencja Sahaja Yogi najprostszym z najprostszych jest protokół. Jeśli zrozumiecie protokół to nie musicie nic robić,
będziecie się automatycznie według niego rozwijać. Ale brakuje wam protokołu i dlatego nie wzrastacie. Chodzi o to, że
najlepszy rozwój w Sahaja Yodze to znajomość protokołu, o który możesz zapytać innych. Możecie zapytać doświadczonych
ludzi lub jeśli chcecie mieć własne doświadczenie, możecie je mieć. Ale niektórzy ludzie próbują na odwrót, na przykład pyskując
Mi, mówiąc różne rzeczy, Myślą sobie: "Poeksperymentujmy, co się stanie". A potem skręcają sobie karki i przychodzą do Mnie
po uzdrowienie. Tak nie powinno się dziać. Doświadczenie powinno być dla poprawy. I dlatego jeśli możecie zapytać innych jaki
jest protokół, to słuchajcie rad tych ludzi, którzy wznoszą się wyżej niż normalnie. i miejcie uwagę na tym, jak możecie poprawić
swój protokół, co powinniśmy zrobić, aby przestrzegać protokołu, co robimy źle, gdzie popełniamy błędy? Ponieważ esencją
dzisiejszej Sahaja Jogi jest protokół, który powinien być najprostszy. Powinien być najprostszą rzeczą do zrobienia, a kiedy
znasz ten protokół, że "Jeśli Ona to powiedziała, to tak ma być", wtedy będzie dobrze. Ale niektórzy ludzie są tak dziwni, że
zaczynają używać Mnie jako cytatu. "Matka powiedziała, że wszyscy muszą pościć". Powiedziałem komuś, że "lepiej jak
będziesz pościł". Więc chudy mężczyzna przychodzi następnego dnia i mdleje, zapytałam: "Co się stało?" Kiedy mówię coś do
konkretnej osoby, ona to po prostu rozpowszechnia, ponieważ myśli: "Dlaczego mam pościć sama, niech wszyscy poszczą".
Dużym problemem jest to, że zawsze Mnie cytują. Nikt Mnie nie powinien cytować innym, bo jedno jest ważne, cokolwiek masz
do powiedzenia, to umieść to na tablicy ogłoszeniowej, może z Moim podpisem, lepiej – do spraw ogólnych. a do spraw
indywidualnych, cokolwiek powiem, powinniście to po prostu zrobić. Przynajmniej tyle rozróżnienia powinniśmy wszyscy mieć. I
próbujcie. Pomoc będzie wam dana, będziecie zaskoczeni, jak dużo pomocy trzymacie, bo to jest dla was, wszystko dla
waszego wzrostu i wyjątkowej łaski, jeśli rozumiecie istotę protokołu. Tak więc zabieram was do tego momentu, w którym
zaczniecie rozumieć, że tak naprawdę to nic nie oddajemy Matce, ponieważ Ona niczego nie bierze, nic do Niej nie idzie.
Najbardziej chodzi o sam akt waszego oddania poprzez odstąpienie od wszystkiego co niechciane. To bardzo upiększający
proces, który należy podjąć. Wszyscy osiągnęliście tak wiele i musicie dalej się rozwijać. Jestem pewna, że podołacie temu i
staniecie się wielkimi guru, nie dalej niż w przyszłym roku, tak jak obiecaliście dzisiaj.
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Matka Ziemia i Puja do Mahalakshmi, Musimy zrozumieć wartość Matki Ziemi, 21.08.1983 Surbiton Ashram, Anglia Dziś
musimy dowiedzieć się o połączeniu Sahaja Yogi z Matką Ziemią. Bardzo ważne jest to, że musimy zrozumieć wartość Matki
Ziemi. Ona była bardzo dobra dla was wszystkich, wchłaniała wasze wibracje. Poza tym dała wam także wszystko to, co
widzicie wokół. Dlatego dzisiaj musimy zrozumieć związek i symboliczne wyrażenie Matki Ziemi w nas samych. Wcześniej
mówiłam wam o tym, że Kundalini, która jest zwinięta w trzy i pół zwoju, umiejscowiona jest w trójkątnej kości. Ta siedziba
Kundalini nazywa się 'Mooladhar' i jest reprezentowana we Wszechświecie przez Matkę Ziemię. A na pujy jest prezentowana
jako Kumbha. Nie wiem, czy przygotowaliście Kumbhę, czy nie? Przygotowaliście? Tak. Kumbha jest tutaj. Jak dotąd, w rozwoju
naszej świadomości staraliśmy się zrozumieć Boga Wszechmogącego i wszystkie pozostałe pięć elementów, które nazywamy
ważnymi. I również świadomość poruszała się w kierunku zrozumienia wszystkich pozostałych czterech elementów oprócz
Matki Ziemi. l tak właśnie powinno było być. Dopóki zrozumienie wszystkich tych czterech innych elementów nie osiągnie
określonego poziomu, Matka Ziemia nie może się przejawić. Jeśli na przykład, zablokowane są w was cztery czakry, nie możecie
podnieść Kundalini, nie możecie dać Samorealizacji. Nie możecie uczestniczyć w masowym procesie ewolucji. Dlatego istniały
‘yagye’, wszelkie inne sposoby pobudzania czterech elementów. Oni czcili wodę i czcili powietrze, niebo, sklepienie niebieskie,
światło. l tak doszli do epoki Chrystusa, kiedy oddawali cześć światłu. Ale dzisiaj, kiedy jesteśmy w tej współczesnej Sahaja
Yodze, faktycznie jesteśmy na poziomie Matki Ziemi, ponieważ to jest era Wodnika. A Wodnik to jest to samo co Kumbha - czyli
Matka Ziemia. Więc jesteśmy na poziomie Matki Ziemi. Możecie to także zobaczyć w świadomości istot ludzkich; mówię nie
tylko o mężczyznach, ale także o kobietach i mężczyznach. Świadomość zmierza bardziej w kierunku kobiecego przejawu życia.
Ale tak głupi jak są ludzie, bardzo głupie były też feministki, bo walczą na poziomie racjonalności, ekonomii, polityki wszystkiego, co bezużyteczne. Jeżeli dążycie do osiągnięcia równości w tych dziedzinach, stajecie się mężczyznami, po prostu
stajecie się jak mężczyźni. Jeśli jesteście kłótliwe, jeśli jesteście racjonalne, jeśli mówicie jak mężczyzna, jest to męski rozwój.
Ale rozwojem Matki, rozwojem kobiecości, nie jest równość w odniesieniu do sposobu, w jaki mężczyźni byli głupi. Nie ma sensu
konkurować z mężczyznami w ich głupocie, dostateczna ilość głupoty została już dla nas stworzona. Cały dzisiejszy świat,
wyraża ten ich bezsens, czyli konkurencję, agresję, ucisk. Więc druga strona, kobieca, którą nazwano zdominowaną, ciemną
stroną, uciskaną itp., musi wyrazić się w inny sposób. Cały sposób, styl muszą zmienić. Należałoby zrozumieć, dlaczego w
chrześcijaństwie, nawet w judaizmie, w jakiejkolwiek religii, nawet hinduizmie i w innych, ale co zaskakujące, bardziej w
chrześcijaństwie, po prostu zabrakło miejsca dla Maryi. A muzułmanie nawet zwieńczyli to, całkowicie ignorując Fatimę. A na
dodatek, zobaczycie, że wśród chrześcijan, święcenia lub jak to nazywacie, nie są dawane paniom, kobietom, chociaż Chrystus
nie narodził się z mężczyzny. Ale to w żaden sposób nie oznacza, że konkurujecie z mężczyznami w ich głupich
przedsięwzięciach, którymi praktycznie doprowadzili ten świat do ruiny. Więc dzisiaj musimy zrozumieć, że nadszedł czas na
rozwijanie matczynych cech. Nawet mężczyzna, kiedy tylko przejawi matczyne cechy, stanie się wspaniałym człowiekiem.
Podobnie jak Chrystus - kiedy przejawił współczucie, nazwano Go świętym. A więc jakość kobiety jako Matki - Bogini zawsze
spełnia rolę Matki - jest siłą, odgrywającą najważniejszą rolę w zainicjowaniu Sahaja Yogi. Powiem wam, jak Ona inicjuje. Podam
analogię, ale w analogii nie należy przesadzać. Jako mądrzy Sahaja yogini, nie powinniście przesadzać. Powiedzmy, że jest zero,
ono nie ma znaczenia. W ten sam sposób Bóg Wszechmogący nie ma znaczenia, dopóki nie umieścicie przed nim [przed zerem],
[cyfry] jeden lub dwa. To jest zero. To istnieje, ale nie ma zdolności ani siły, by wyrazić siebie. Więc to jest zero. W ten sposób
powinniśmy powiedzieć, że męski wzrost wynosi zero. Podam wam inną analogię, aby to zrozumieć. Jeśli widzicie linie
wysokiego napięcia, przechodzące nad waszymi głowami, one są całkowicie nieszkodliwe, nie ma problemu. W Delhi mieliśmy
możliwość nabycia dużego kawałka ziemi, nad którym przechodziły linie wysokiego napięcia. Mogliśmy go mieć za darmo.
Zapytałam: "W czym problem?" Powiedzieli, że mogą sprawiać problemy tylko w przypadku, kiedy będą miały kontakt z Ziemią.
Więc dopóki ta rzecz o dużej mocy - cokolwiek to jest - nie jest połączona z ziemią, to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Ale
Ziemia bardzo różni się od tej dynamicznej mocy, która przepływa przez te przewody, które są równe zeru, które nic nie znaczą.
Można ją porównać z macicą kobiety, która jest Kundalini. Czym jest macica? Jeśli jest ona Kundalini, która wyraża Kundalini w
postaci fizycznej; to znaczy, że Matka Ziemia jest również jak macica. Jaką więc rolę spełnia macica? Przyjmuje spermę, co jest
po prostu frywolnym aktem mężczyzny lub można powiedzieć, po prostu agresją, a następnie ona odżywia - opiekuje się nią,
koryguje ją i pozwala rosnąć, przejawiając nie agresję, lecz wielkie współczucie i mądrość, do czasu aż dorośnie i zostanie
wydalony poza macicę. Więc idea macicy jest taka, że ekspresja musi zaistnieć w taki sposób, żeby nie dominować. Ona nie

dominuje nad embrionem. Gdyby dominowała, jak on mógłby się rozwijać? Więc odżywia go i sprawia, że rośnie. Tym jest
dzisiejsza Sahaja Yoga. Teraz Matka Ziemia jest jedyną, która jest w was symbolizowana jako 'Mooladhar', symbolizowana jako
Adi Shakti, siedząca tutaj przed wami, by was odżywiać, abyście wyrośli na nowe osobowości - dojrzałe osobowości. Musimy
zrozumieć tę koncepcję. Więc kobiety Zachodu muszą zrozumieć, że bezsensowne idee, które przejęły od mężczyzn należy
całkowicie odrzucić. Najpierw muszą stać się kobietami. Te kobiety, które po prostu mówią jak mężczyźni, nigdy nie pomogą
Sahaja Yodze. Muszą być jak ta Matka Ziemia, która wam pozwala robić z Nią co chcecie. Mam na myśli, że wy ludzie, byliście
tacy głupi eksploatując Ją do maksimum. Nie tylko to, ale Ona także znosi wiele absurdów. Ale potem nadchodzi czas, kiedy
Ona staje się wybuchowa, potem zaczyna pochłaniać ludzi. A gdy pochłania ludzi, wtedy macie trzęsienia ziemi, susze, to i
tamto. Wszystkie te zjawiska zaczynają się pojawiać i ludzie pogrążają się w tych problemach, za co obwiniają Matkę Ziemię. Od
problemów, które stworzyli ludzie z powodu agresywnego charakteru - a nawet agresji wobec Matki Ziemi, muszą oni zapłacić
dywidendę. I płacą. Teraz, aby położyć kres tej agresji, niosącej ze sobą wszelkie możliwe zniszczenia, należy się cofnąć i
rozwinąć w sobie poczucie całości, współczucia. Do czasu, aż zrozumiecie całość, całość, kompletność jako całość - to jest
macica, to jest wasza Matka. Tak długo, jak staracie się być indywidualistą, nie możecie być dobrym Sahaja yoginem. Musicie
stać się jednym z całością. Teraz musimy sami się z tym zmierzyć, jest to bardzo ważne. Szczególnie na Zachodzie musimy
bardzo wyraźnie zobaczyć, na jakim poziomie jesteśmy. To bardzo ważne. Przede wszystkim zobaczmy, gdzie jest nasza
uwaga. Zadajmy pytanie. Jesteśmy Sahaja yoginami i to Sahaja yoginami wśród swoich, a czasami dziwię się, że nawet teraz
uwaga może być bardzo niewłaściwa. Prosta rzecz, na przykład możemy mieć uwagę na sprawach materialnych: "To jest moje to jest twoje; powinienem mieć swoją prywatność". Wtedy wchodzicie w kolejną sferę agresywności. Jeśli próbujecie mieć
swoją własną prywatność, to pozbawiacie innych ich prywatności. To było w porządku, kiedy nie byliście Sahaja yoginami, mieć
swoją prywatność, ponieważ musieliście się rozwijać w swojej prywatności, w tamtym czasie. Ale po przyjściu do Sahaja Yogi
musicie stać się jednością ze wszystkimi - to jest bardzo ważne. Przed Sahaja Yogą byliście inni i po Sahaja Yodze jesteście inni.
Po Sahaja Yodze cała koncepcja musi się zmienić. Bo teraz staliście się częścią całości, aby poczuć, że jesteście jednym z
całością, powinniście spróbować porzucić wszystkie swoje indywidualistyczne zachowania. Bardzo często słyszy się teraz:
"Tak, podoba mi się to, podoba mi się tamto". To bardzo powszechne - "podoba mi się". Bardzo powszechne. Ale Sahaja
yoginowi nie przystoi mówić czegoś takiego. Jak mogłabym mówić, że coś mi się podoba? Pomyślcie o matce, która musi nosić
[w swym łonie] dziecko, musi urodzić dziecko, opiekować się dzieckiem, zaspokajać potrzeby dziecka, chronić dziecko, szkolić
dziecko. Jak ona może powiedzieć - "lubię to" czy "lubię tamto". Gdzie jest na to czas, aby myśleć, co lubicie, a czego nie? "Lubię
to jedzenie, lubię tamto jedzenie". Skąd brać na to czas? Skąd brać na to energię? Gdzie jest uwaga? Uwaga skupiona jest na
wychowaniu dziecka. W ten sam sposób Sahaja yogin musi wiedzieć, że rodzi się w nim dziecko - Duch. Duch jest dzieckiem,
które narodziło się w nim [w Sahaja yoginie], a teraz musi je odżywiać przy pomocy Kundalini. Musi je poić, musi o nie dbać. Musi
sprawić, że będzie rosnąć. Więc, gdzie jest czas na inne bezsensowne rzeczy? Macie na ręku dziecko. Wszyscy jesteście
matkami opiekującymi się swoim dzieckiem - którym jest wasz Duch. Więc skąd brać czas na te wszystkie rzeczy? Na co należy
zwrócić uwagę: "Co mogę zrobić, aby uszczęśliwić to dziecko, żeby to dziecko rosło, żeby to dziecko całkowicie się we mnie
zamanifestowało". Matka wraca na miejsce, gdy tylko dziecko stanie się dorosłe. Więc teraz w was, to macierzyństwo musi
przejąć kontrolę a nie Ojcostwo. Macierzyństwo wobec siebie. Zachowanie powinno być takie, jak Matki wobec dziecka. W jaki
sposób jej uwaga skierowana jest na dziecko? W codziennym życiu możecie zobaczyć, jak się zachowujemy. Nawet teraz
widziałam ludzi bardzo zainteresowanych jedzeniem. Gdzie jest czas? Gdzie jest uwaga? Jak możecie tak bardzo martwić się o
swoje jedzenie? Martwić się o swój nocleg, martwić się o swoje zdrowie; martwić się o to czy tamto? Tutaj macie martwić się o
swoje dziecko, które teraz macie w sobie. I dlatego dziecko jest zaniedbane, i czasami okazuje się, że dziecko choruje lub
czasami zapada w śpiączkę, albo nawet może umrzeć. Tak więc sytuacja jest teraz zupełnie inna dla Sahaja yoginów: "Jak
siebie leczyć?" Jak traktować tych, którzy nadal uganiają się za jedzeniem i wszystkimi tymi bezsensownymi rzeczami.
Widziałam Sahaja yoginów, których uwaga przez cały czas skupiona jest na jedzeniu. Jak oddanie może pojawić się w
człowieku, który tak bardzo jest oddany nawykom żywieniowym? Tak jak widzieliśmy, być może widzieliście - niektórzy z was jaskinie Ajanta [Adżanta]. Jaskinie Ajanta budowano przez dziesięć pokoleń. przez dziesięć pokoleń! Oni zbudowali je w miejscu,
gdzie na początku nie było nawet wody. I dzień po dniu, tysiące ludzi, bez żadnej zapłaty, niczego nie dostając, wybudowało je.
Bez jedzenia - niewątpliwie! Jadali jakieś owoce gdzieś tam, ale ich poświęcenie dało im moc, aby to zrobić. Ale to poświęcenie
można rozwinąć tylko wtedy, gdy zdacie sobie sprawę z tego, że musicie być Matką dla swojego dziecka. Teraz, jeśli matka jest
brzydka, dziecko też będzie brzydkie. Ponieważ to matka wyraża się w dziecku. Ona nie dominuje dziecka, ale z pewnością może
zepsuć wizerunek dziecka. I tak właśnie się dzieje, gdy my, Sahaja yogini, nie troszczymy się o opiekę nad naszym Duchem i
nasz duchowy wzrost. Nawet teraz, będziecie zaskoczeni tym, że 50% ludzi pisze do Mnie listy: "Matko, nadal jestem opętany,

pracowałem cytrynami i chilli, przychodzę do Ciebie po to i tamto". To postawa bardzo niskiego sortu. Myślę, że nawet po tylu
latach, jeśli jesteście opętani, powinniście siebie szubitować codziennie sto osiem razy. Osobiście uważam, iż jest to bardzo
mierne zachowanie, po tym, jak wasza Matka tak ciężko z wami pracowała; nadal jesteście tacy sami, powracając z okropnym
pomysłem przynoszenia wszelkiego rodzaju problemów waszej Matce. Oznacza to, że nie opiekowaliście się swoim dzieckiem.
Teraz w Sahaja Yodze, to nie jest dziecko, które jest indywidualnym dzieckiem, którym musicie się opiekować. To jest to, co
należy zrozumieć. To jest to, czego zupełnie nie dostrzegamy, zwłaszcza intelektualiści. Oni myślą, że to jest ich własne dziecko,
które powinno być w porządku, nie obchodzą ich inne dzieci. Albo nie ma [dla nich] znaczenia, czy macie połączenie z innymi czy
nie. To bardzo powszechne. Bo to racjonalność daje im taki punkt widzenia: "Och, mój Duch jest w porządku, moje wibracje są w
porządku, więc jest w porządku, jeśli nie pójdę na puję, lub jeśli nie idę na jakąś kolektywną akcję, lub jeśli nie wspieram jakiejś
pracy kolektywnej, albo jeśli nie przyjmuję odpowiedzialności za Sahaja Yogę. Ponieważ, kiedy stajecie się kolektywni, bierzecie
na siebie odpowiedzialność. Więc jesteście z siebie zadowoleni: "To dobrze, że nie muszę brać na siebie żadnej
odpowiedzialności". "Wszyscy Sahaja yogini są źli, albo niektórzy z nich są źli. Nie mam z nimi nic wspólnego" i to jest tak, tak i
tak. Ale w Sahaja Yodze macierzyństwo jest uniwersalne. Bo powiedzmy, że jesteś nosem, to ktoś jest okiem; jeśli jesteś uszami,
ktoś jest ustami. Dlatego ważne jest, abyście zrozumieli, że jeżeli jakiś Sahaja yogin ma kłopoty, to i wy macie kłopoty. Jest to
zagrożeniem dla waszego wzrostu; jest to zagrożeniem dla waszego wzrostu, ponieważ to Całość wzrasta. Oczywiście ci, którzy
są absolutnie bezużyteczni, będą stopniowo wyrzucani. To właśnie robi Matka. Oni zostaną całkowicie wyrzuceni, tak daleko, że
nigdy nie wrócą. Ale o takich ludzi nie musicie się martwić, zostaną wyrzuceni. Będzie im dana szansa, dostaną pewien kredyt,
będzie im okazana łaska, ale ostatecznie zostaną wyrzuceni. Więc nie musicie się martwić. Ale musicie martwić się o Całość. I
musicie wziąć na siebie odpowiedzialność. Ci, którzy nie biorą na siebie odpowiedzialności, nie są ludźmi, którzy już rozwinęli
swoje dziecko - czyli Ducha. Każdy rodzaj odpowiedzialności, który możecie podjąć, zastanówcie się, jakie obowiązki możecie
podjąć. Dlatego większość z nas ma złe Vishuddhi, ponieważ nie bierzemy na siebie odpowiedzialności, a jakąkolwiek
odpowiedzialność bierzemy, musimy być w tym dużo, dużo, dużo bardziej odpowiedzialni niż zwykli urzędnicy państwowi.
Czasami słyszymy jednym uchem i tym samym wypuszczamy nie pozwalając temu nawet wejść do głowy. Trzeba więc
zrozumieć swoją odpowiedzialność za dziecko, musicie opiekować się tym dzieckiem. Odpowiadacie również za Całość. A teraz
to, jak ustanowić połączenie między waszym Duchem, czy utrzymać połączenie pomiędzy Duchem a łonem lub Kundalini, jest
największym problemem, z którym wszyscy się stykamy, Nasze połączenia są bardzo luźne, i dlatego ta Kundalini nie może
opiekować się Duchem. Zastanawiam się, czy zauważyliście, że w Sahaja Yodze, możecie manewrować Kundalini, ale nie
Duchem. Możecie podnieść rękę - Kundalini się poruszy. Możecie nią [Kundalini] manewrować. Możecie zrobić bandhan, Ona
będzie rozprzestrzeniała się wokół. Ale co z Duchem? Nie możecie Nim manewrować. Jest tylko jedna mantra, która budzi
Ducha, w tym sensie, że aby go zadowolić musicie powiedzieć, że jesteście Duchem. Ale nie możecie Nim manewrować. Musicie
pobudzić Kundalini do troski o Niego, musicie doprowadzić Kundalini tutaj do serca, aby to dziecko, ten malutki płód, mógł się
prawidłowo rozwijać, osiągając dojrzałość. Tak więc po obu stronach - mężczyzn i kobiet, musimy zrozumieć, że jeśli jesteście
mężczyznami, i jeśli jesteście dominującymi mężczyznami, to jest w porządku. Ale jeśli jesteście kobietami i jeśli dominujecie,
wtedy trudno jest was wyleczyć w Sahaja Yodze, bo utraciłyście umiejętność bycia kobietą. Przede wszystkim na początku
musicie być kobietą. Jeśli nie jesteście nawet kobietą, co wtedy możecie zrobić z trzecimi osobami, które nie są ani mężczyzną,
ani kobietą? Teraz mężczyźni, kiedy są dominujący, muszą zrozumieć, że muszą być współczujący. Muszą być mili, muszą być
rozważni, ale nigdy podporządkowani, nigdy nie służalczy. To należy zrozumieć, że nie powinniście być służalczy. Teraz, jakie
powinny być kobiety: wzniosłe, otwarte, wrażliwe - przyjmujące i rozwijające to wszystko. Szokuje Mnie w jaki sposób na
Zachodzie czasami mówi się do mężów. Żona tak mówi do pana X: "Nie zrobiłeś tego, nie zrobiłeś tamtego. Jak to położyłeś?
Zrób to, zrób tamto, zrób to". To nie jest kobiecy sposób działania, to, jak to robicie jest absolutnie niewłaściwe. Mówiąc mu,
żeby coś zrobił, stajecie się męskie, a potem tracicie całkowicie tę moc odżywiania kobiecą miłością, która jest potęgą kobiety, a
której kobiety nie rozumieją. Prostym przykładem jest moja wnuczka. Ona cały czas chce być stewardessą. Ona mówi:
"Musiałaś także myśleć o byciu stewardessą". Zapytałam: "Dlaczego? Co jest takiego wspaniałego w stewardessie?"
Odpowiedziała: "To jedyny raz, kiedy możesz dawać komuś jedzenie". Naturalny instynkt matki, który pozwala Mi patrzeć, jak
jedzą. Same nie jedzą, chcą, aby jedli inni. Ale tego nie ma w koncepcji zachodnich kobiet, mówię wam. One tego nie rozumieją.
"Dlaczego? Ja zrobiłam to, więc dlaczego on nie zrobi tego i tego." Waszym przywilejem jest robienie tych rzeczy właściwie, we
właściwy sposób. Ale przypuśćmy, że ktoś jest bardzo dobrym mechanikiem, to kobieta zostanie także mechanikiem: "Ja zajmę
się naprawą". Ona nie jest tam do wykonywania pracy mechanika. Jest tam dla mechaniki emocji. W przeciwieństwie [do tego],
zachowuje się po prostu na odwrót. Gdy mężczyzna wraca do domu; ona zleca mu zadania: "Musisz to naprawić, dlaczego
pobrudziłeś mój dywan? Dlaczego to robisz? Oczyść to, weź to, zrób to". Skończyła się cała jego mechanika emocji. Kiedy

skończy się jego mechanika emocji, on jest bezużyteczny i wy jesteście bezużyteczne. Mężczyźni też nie powinni wykonywać ich
[kobiet] pracy. Pozwólcie im wykonywać swoją pracę. Myślę, że dzisiaj na Zachodzie jest to jeden z największych problemów, że
mężczyźni nie są mężczyznami a kobiety nie są kobietami. Widzę, że jakość jest tak okropna, że nie wiem, jak sobie radzić z tym
pomieszaniem. Musicie zrozumieć tę bardzo prostą rzecz w życiu, że jeśli jesteście hybrydami, nie możecie mieć cech Sahaja
yogina. Jeśli to pomieszacie, to jest bardzo niewłaściwe, czyż nie? Więc kobieta musi starać się być kobietą a mężczyzna musi
starać się być mężczyzną. A teraz zobaczmy, jaka jest sytuacja mężczyzny jako męskiego wpływu na rozwój świadomości?
Zatem, gdy pojawiła się męskość, rozwinęliśmy naukę. Rozwinęliśmy całą tę wiedzę, wszystko to, co jest na zewnątrz. Teraz
wszystko jest gotowe. Teraz kobieta musi się pojawić. Mówię w bardzo abstrakcyjny sposób; nie myślcie o kobiecie, ale można
powiedzieć, o kobiecości. Kobieca natura musi teraz się rozwinąć. Teraz wszystko jest gotowe, musi po prostu zaiskrzyć.
Wszystkie czakry są gotowe, teraz obudźcie Kundalini. Kundalini jest tak samo ważna jak inne czakry. Więc teraz obudźcie
Kundalini. Zachowanie Kundalini i sposób jej działania są zupełnie inne od trybu działania czakr. Jeśli Kundalini stanie się
czakrami, a czakry staną się Kundalini, jak poradzicie sobie z Sahaja Yogą? Ale musimy przyjąć naszą własną naturę z całą
godnością i dumą; w żadnym wypadku nie czujcie się źle. Gdy mężczyzna siedzi na koniu, kobieta też chce siedzieć na koniu. Po
co kobieta ma dosiadać konia, nie rozumiem. Tutaj wszystkie kobiety siedzą na koniu. Staną się takie jak konie. Myślę, że
połowa waszej rodziny królewskiej wygląda jak konie, czyż nie? Tak myślę. Ich twarze wyglądają jak u koni. Więc kobiety nie
muszą robić tych wszystkich rzeczy, które mężczyzna już zrobił. Na przykład, pewna osoba, mężczyzna musi przyjść i wykonać
określoną pracę. Teraz wy to zrobiliście. A teraz inna osoba musi wykonać tę pracę. Więc spójrzcie też na sytuację Boskości.
Cała komplikacja tkwi w tym, że raz coś zostało zrobione, a ktoś inny przychodzi i chce zrobić to samo. Czy nadążacie za Mną?
Więc cała energia jest całkowicie zmarnowana. Zostały wykonane całe przygotowania na nadejście ery Wodnika, aby unieść
Kundalini w górę, i żeby wszystko się wypracowało w taki sposób, że lewa i prawa [strona] spotykają się i wszyscy stajecie się
oświeceni. Chodziło o to, żeby podzielić całą pracę z właściwym zrozumieniem. Zobaczmy, jak została stworzona sama Matka
Ziemia, to jest również bardzo proste. Najpierw ruch energii zaczął płynąć. Teraz jest to energia połączona, tak? Następnie
połączona energia krążyła w kółko, w ten sposób. A kiedy stwardniała, nastąpił Wielki Wybuch. Kiedy miał miejsce Wielki
Wybuch - teraz jest to męska praca - w męskim stylu, ponieważ Matka Ziemia nadal nie została stworzona, zatem te małe
odłamki znowu wirowały w kółko. Wraz ze wzrastaniem prędkości ruchu zaokrągliły się. Spośród nich wybrano Matkę Ziemię do
jednego typu pracy. Nic nie róbcie - teraz zachowajcie ciszę. Na Matce Ziemi z wody powstało życie, pojawił się węgiel. Wszyscy
w tym pomagali i została stworzona istota ludzka. Potem mężczyźni zaczęli doskonalić swoje społeczeństwa. Wszystko, co
można zrobić przy pomocy ich ego zostało już zrobione, jest teraz skończone. Zakończyli oni swoją pracę i teraz mają wolne,
można by powiedzieć. Teraz kolej na łono, albo można powiedzieć, na Kundalini, która czekała przez te wszystkie lata,
odpoczywała, czekała na ten moment. Więc nazywamy to: "Nadszedł czas kwitnienia". W tym czasie Kundalini musi wznieść się
i zapalić w taki sposób, aby nastąpiło zakończenie całej pracy - to jest proste. Czy teraz rozumiecie? Więc nie ma
współzawodnictwa pomiędzy mężczyznami i kobietami, ale ich styl pracy jest inny. Jeśli to rozumiecie, dalej będzie miała
miejsce rewolucja tylko tego właśnie rodzaju i nie przerodzi się w bunt. W rzeczywistości kobiety buntują się przeciwko
mężczyznom i to jest bez sensu. To taki ból głowy, że coś tworzycie, dajecie możliwości rozwoju, przychodzi druga strona,
powołana do ukoronowania dzieła, a zaczyna się buntować. A więc rewolucja musi nastąpić, a ta rewolucja jest możliwa tylko
wtedy, kiedy zrozumiemy, jaka część pozostaje teraz do zrobienia. Czy dobrze mnie rozumiecie? Więc teraz tą częścią jest
Realizacja, nasze przebudzenie Kundalini. W tym pomogą wam wasze cechy kobiece, a nie wasze męskie cechy. Dlatego
mężczyźni muszą przestać być agresywni. Ponadto, ponieważ są oni teraz Sahaja yoginami, muszą przyjąć cechy kobiece. Nie
walki. Jeśli kobiety walczą, to nie są kobietami. Kobietom mówi się: "Jesteście bezużyteczne, do niczego się nie nadajecie", więc
teraz one próbują pokazać: "Nie, my też jesteśmy coś warte". "Jeśli zjadłeś jedną wronę, my zjemy trzy". Otóż, to zrozumienie i
mądre postrzeganie powinno być takie: "Co musimy teraz zrobić, aby zmienić sposób i styl naszego życia?" Co w nim jest
niewłaściwe? Nadszedł punkt zwrotny. Teraz ewolucja nie jest wcale buntem. Ludzie sobie to niewłaściwie wyobrażają. To nie
jest bunt, że ty mnie uderzyłeś, a ja uderzyłem ciebie - bijcie się dalej, poruszając się jak wahadło; widzicie ruch wahadła. To nie
jest jak narodziny, to, że dzisiaj urodziłeś się jako muzułmanin, jutro urodzisz się jako Żyd, potem urodzisz się jako Żyd, potem
rodzisz się jako Hindus, potem rodzisz się jako... to nie jest wahadło. To ruch spiralny. Więc za każdym razem, gdy osiągacie
ewolucję, jesteście na wyższym poziomie niż wcześniej. A więc ruch jest spiralny - widzicie mój punkt widzenia? Teraz, aby
osiągnąć wyższą pozycję w całej naszej istocie, to, co powinniśmy zrobić, to zrozumieć, że od tego punktu do tamtego punktu
musimy się wznieść - musimy wznieść się w taki sposób, aby poruszać się w ten sposób, żeby nie odbywało się to w sposób
wahadłowy, ale w sposób spiralny. Aby poruszać się spiralnie, musicie użyć innego rodzaju siły. Cokolwiek używaliście do tej
pory, musi być wyposażone w inny rodzaj siły, i to są kobiece cechy kobiet. Ale gdzie są kobiece kobiety? One ubierają się jak

kobiety, będą starać się być kobiece i tak dalej. To nie jest metoda. [Ma być] od wewnątrz, z serca. Kobiecego serca. Chrystus
pokazał to w swoim życiu, On wybaczył. Tylko kobieta może wybaczyć, mężczyzna nie może, ponieważ jest agresywny. Jak
może wybaczyć? Krishna nigdy nikomu nie przebaczył. On zabijał. Dobra królewska moda, jeśli tak jest, w porządku. Gotowe. On
wybaczył do tego stopnia, żeby pokazać, że teraz przechodzi On na ruch spiralny i że teraz ludzie powinni rozwijać aspekty
kobiece. Ale to nie znaczy, że zaczynacie chodzić jak kobiety lub dbać o szczupłą talię. Ponieważ to jest kolejna głupota. Ale
macie być jak Matka. Starajcie się mieć nie ojcowskie, lecz kobiece aspekty. Ta dobroć, ta delikatność, powinny istnieć w
zachowaniu wobec siebie nawzajem. Oczywiście ta siła też koryguje, czasem też się gniewa. Matka też czasami musi się
złościć, zwłaszcza wobec osób, które nie radzą sobie dobrze ze swoim zachowaniem, Ona musi krzyczeć, karać, a czasami Ona
także niszczy; to jest w porządku. Ale to zdarza się czasami, nie cały czas. Więc właśnie teraz trzeba to zaakceptować. Aby być
jak Matka Ziemia, musimy być wyrozumiali - Dhara. Daharaitey sadara. Ona jest wsparciem dla wszystkiego. Bierze wszystko,
wibracje są zasysane; zobaczcie to, rozmawiajcie o tym. A teraz, po raz pierwszy po Realizacji, możecie zwrócić Jej to, co od
Niej dostaliście. Możecie dać wibracje Jej drzewom, które zostały stworzone, możecie sprawić, że będą piękne. Możecie
przekształcić kwiat w kwiat jeszcze piękniejszy. Teraz wszystko, co otrzymaliście od Matki Ziemi możecie dawać, ponieważ
wasza Matka Ziemia jest teraz przebudzona w was. Więc zwracacie Jej wszystko to, co od Niej otrzymaliście i dajecie to innym.
Hojność, wielkość serca, szlachetność, przebaczenie, miłość, uczucie, znoszenie wszystkiego dla miłości. A matka, aby ratować
swoje dziecko, będzie głodować, zrobi wszystko, by uratować swoje dziecko, ma pełne poświęcenie dla swojego dziecka. To jest
prawdziwa matka - takie matki, które macie obecnie, nie są ani matkami, ani kobietami. Ale to, o czym mówię, jest prawdziwym
obrazem matki i macie [jej] wizerunek przed sobą. Więc to jest to, co trzeba teraz rozwinąć, czy jesteście mężczyznami czy
kobietami, jako Sahaja yogini musicie rozwinąć nową świadomość uczucia, miłość i współczucie. Gniew, porywczość,
krzyczenie na ludzi, wrzeszczenie na ludzi - niewiele wam pomoże. Jeśli macie pomóc całości, sprzyjać wzrostowi całości,
spróbujcie uczynić siebie osobę łagodniejszą, złośćcie się na siebie za to, że tracicie panowanie nad sobą i jesteście tacy
nieżyczliwi dla innych. Wszystkie problemy powstały z powodu nadmiernego rozwinięcia cech męskich, ich przerostu. Osiąga to
pewien punkt, osiągnęło teraz tak fatalny poziom, że musi opaść. Ale także kobiecość, na niższym poziomie, bez Realizacji,
może być o bardzo, bardzo małym sercu, tchórzliwa, [ona] może cały czas martwić się o własne dziecko. To co trzeba zmienić,
to mieć miłość i uczucie do każdego Sahaja yogina, dla każdej osoby. Jeśli chodzi o walkę z innymi, wszyscy jesteście jednością,
ale między sobą możecie troszczyć się o siebie nawzajem. Powiedzmy na przykład, że coś mnie boli w nosie, tutaj, Ja po prostu
spróbuję go pocierać w ten sam sposób. Ale nie spróbuję odciąć sobie nosa, prawda? Albo uderzyć się w nos, nie zrobię tego?
Więc [chodzi o] poczucie, że ten drugi jest mną samym; bądźcie uprzejmi i delikatni, próbujcie ulepszać i pomagać w ten sposób.
Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. Krótko mówiąc: musimy zmienić cały tryb, musi nastąpić radykalna zmiana w
społeczeństwie Sahaja yoginów. Teraz, jeśli są jakieś pytania, zadajcie Mi je, zanim zaczniemy puję. Teraz problem rozwodu i tak
dalej, widać ten szacunek. Problem lewego Nabhi, możemy o tym porozmawiać. O co chodzi? Zobaczmy. Ten problem pojawia
się, gdy nie jesteście całością. W porządku? Teraz przypuśćmy, jak wam powiedziałam, że jeśli jesteście całością, to kim jest ten
drugi? Wtedy będziecie, nawet jeśli będziecie musieli zranić. Na przykład, jeśli krew wypływa z mojego kciuka, naciskam mocno,
żeby zatrzymać krew. To będzie bolało kciuk. Ale trzeba zastosować rozróżnienie, bo tracę krew, która jest cenna, o wiele
ważniejsza niż ból tego palca. Ale widzicie, to rozróżnienie trzeba osiągnąć. W Sahaja Yodze wszyscy możecie rozwijać swoje
poczucie rozróżnienia. A kiedy rozwiniecie swoje poczucie rozróżnienia, stopniowo będziecie wiedzieli co robić. Na początku
będziecie ranić, bez wątpienia, bo jesteście do tego przyzwyczajeni. Widziałam tu ludzi, którzy tylko na siebie szczekali, jak tylko
się zobaczą, zaczynają szczekać. Jedziecie w dowolne miejsce w całym kraju, idziecie gdziekolwiek, oni zaczynają szczekać
zupełnie bez powodu. Byłam zaskoczona. W szkole, poszłam tam, tam też wszyscy na siebie szczekają. Czy są pijani, czy nie,
nie ma to znaczenia - to jest ten sam stan. Ale po Realizacji, mówicie. Ponieważ czujecie się zatroskani, przejmujecie się. Ale
mówicie w taki sposób, że osiągacie [dobry] rezultat. Zobaczcie mój punkt widzenia, kryterium jest to, że powinniście osiągać
rezultaty. Ale przypuśćmy, że mężczyzna przyszedł po raz pierwszy i powiedziano mu: "Jesteś bucem", wtedy naturalnie on
zostanie zraniony; to bardzo powszechne. Pierwszego dnia ktoś wchodzi i mówicie: "Jesteś bucem". Dzięki Bogu, jeśli nie
zrozumie znaczenia słowa buc - to wszystko w porządku. Ale najpierw myślcie, żeby być delikatnym, uprzejmym, jak balsam,
słodkim. Zobaczmy, poznajmy sposoby i metody; bardzo dobrym sposobem jest to, żeby wieczorem zapisać: "Ile słodkich
rzeczy dzisiaj powiedziałem”. Ale nie takie słodkie rzeczy, kiedy mówimy: "Wyglądasz pięknie". Nie takie powierzchowne. To
może dogadzać ego. Ale są takie słodkie rzeczy. Powiedzmy, że jest kilka bardzo dobrych słów, możecie powiedzieć coś w stylu:
"Czy jest ci dostatecznie ciepło?" - bardzo słodki sposób zadawania pytań. Wtedy jest to bardzo proste; ale możecie tak
powiedzieć. Po prostu - bardzo trudno jest ludziom nawet tak mówić, widziałam to. Dbanie o wygodę innych. Ktoś siedzi, chce
wody. Siedzi zakłopotany. Po prostu szybko podajcie mu wodę. Och, nie można tego oczekiwać. O Boże, podałeś mu wodę, "nie

jestem jego służącym" - od razu pojawia się ta kwestia w głowie. Należy trochę próbować robić coś tu i tam. Lub czasami
rozmyślając w czasie robienia zakupów, kiedy coś znajdziecie: "Och, wezmę to dla niego". Tak robią dzieci. Obserwowałam
dzieci cały czas, one myślą o swoich przyjaciołach - co mogą kupić dla innych. "To jest dobre dla mojego przyjaciela, to jest
dobre dla..." Ona bardzo lubi te rzeczy, ona "lubi". Wszystkie te małe, małe rzeczy. Czasami nawet drobiazg, jak np. wstajecie
wcześnie rano, okazuje się, że inna osoba śpi po jednej stronie, jej koc jest po trzeciej stronie a poduszka po czwartej stronie.
Więc po prostu połóżcie jej głowę na poduszce i okryjcie ją kocem. To jest praca matki. Nie ze strachu, ale z czystej miłości.
Nawet jeśli jest zimno, a guziki są odpięte, możecie je zapiąć osobie, którą lubicie. Drobne rzeczy, które znacie. Kobiety znają
bardzo drobne-słodkie rzeczy, które robią, co bardzo uszczęśliwia mężczyzn. Ale teraz kobiety straciły ten zmysł. Nie walka, ale
myślenie, jaką słodką rzecz mogę dla niego zrobić. Ale też czasami droczenie się jest w porządku. Czasami łaskotanie jest w
porządku. Ale pewien rodzaj słodyczy we wzajemnych relacjach; nawet poczucie, że możemy to zrobić. To praca mistrza. To
praca mistrza. Ten, kto jest mistrzem, może to zrobić, ten, kto nie jest, nie będzie w stanie. Znowu wrócą, by ranić. Ostatecznie
wylądują ze zranieniem, pogryzieniem albo się pobiją. Ale ci, którzy są mistrzami, będą tak pięknie wykonywać całą pracę, że
zobaczycie pewien rodzaj bardzo słodkich relacji, które nazywamy Madhurya. Bez żadnej pożądliwości, bez żadnych pieniędzy,
bez niczego. Takie słodkie relacje. A radość tryskałaby. Wszystkie te perwersje, wszystkie te rzeczy odpadną. Ale [pozostanie]
bardzo słodka relacja. Nawet mówiąc to, czujecie się szczęśliwi.

1983-0828, Shri Krishna Puja
View online.
Shri Krishna Puja, Genewa (Szwajcaria), 28 Sierpnia 1983.
Dzisiaj tutaj, na tej świętej ziemi celebrujemy urodziny Shri Krishny.
Shri Krishna jest kwintesencją Ojcostwa, które wam wcześniej opisywałam. Przybył na tę Ziemię i zilustrował kwintesencję tego.
Zatem na tym świecie, najwyższym Ojcostwem jest świadomość Shri Krishny. Jednak w Królestwie Boga, można powiedzieć, w
Niebiosach, a nawet ponad wszystkim innym rezyduje Sadashiva, który nie inkarnuje się. On jest jednym z aspektów; Shri
Krishna jest jednym z aspektów Sadashivy, jakim jest Ojciec. Zaś Adi Shakti, czyli Duch Święty, jest innym aspektem Sadashivy,
jest Jego Mocą. Kiedy Shri Krishna inkarnował się na Ziemi, aspekt Adi Shakti przybył na tę Ziemię jako Radha. Ona przybyła
również jako Matka Chrystusa i nadała mu imię Chrystus, tak jak zwano Shri Krishnę, niejako od imienia Krishny, od Krishny. W
indyjskich językach nazywany jest Krist. A wcześniej już wam mówiłam, dlaczego nazywano Go Jesu lub Yeshu.
Dziś więc poznamy dwa aspekty Shri Krishny, które były dowodem jego Boskich narodzin.
W życiu Ramy ukazali człowieka, Purushottamę, najlepszego z ojców w sprawach doczesnych. Zaś w życiu Shri Krishny ukazali
Go jako uosobienie najwyższego Ojcostwa, jako Yogeshwarę, czyli w Boskim świecie. Zatem pierwszym aspektem Shri Krishny,
który musimy zrozumieć jest Yogeshwara, a drugim jego aspektem jest Virata.
Yogeshwara znaczy Pan Yogi lub moc Yogi. Nazywa się Go tak, ponieważ osiągnął optimum, jakie trzeba osiągnąć, będąc
yoginem. Ponieważ jest On ideałem, który musicie osiągnąć. Jako yogin urodził się w królewskiej rodzinie, ale mieszkał w
dżunglach, w lasach, z krowami, ze zwykłymi ludźmi. Sypiał w zwykłych miejscach, czasem na kamieniu, czasem na trawie, kiedy
prowadził swoje krowy na pastwisko. Poza tym był bardzo, bardzo świadomy, całkowicie świadomy swoich mocy, bez żadnego
ego.
Posiadał specjalną moc zwaną Samharashakti, dzięki której mógł zniszczyć tych wszystkich ludzi, którzy chcieli skrzywdzić tę
Manifestację Boga. Samharashakti jest przedstawiana jako czakra w Jego dłoni. W drugiej dłoni trzyma zaś gadę [maczugę].
Te moce były w Nim, a On działał zgodnie z mocą Radhy, ponieważ Ona była tą, która podtrzymywała moc Shri Krishny.
Dowodem jest to, że kiedy był w Gokul z Radhą, wykonał całą swoją samharę, pracę – samharakaryę, a potem został po prostu
sartim – woźnicą Arjuny.
A zatem dla swojego ucznia, Arjuny, został nawet woźnicą.
Inną wspaniałą cechą Yogeshwary była wrodzona zdolność całkowitego rozróżnienia. Czyli wiedział, kto był diabłem, a kto nie,
kto jest dobry, a kto zły, kto jest opętany, a kto nie jest, kto jest niewinny, a kto nie jest. To było w nim wrodzone, ta moc pełnego
rozróżnienia.
Posiadał On też zdolność, bycia w stanie świadka, jako sakshi. Miał taką zdolność, a właściwie On sam był sakshi. Tak będzie
łatwiej to zrozumieć. Był sakshi, czyli posiadał zdolność obserwowania świata, jakby to było przedstawienie.
W czasach Ramy, Rama angażował się w swoje problemy, aby pokazać, że jest w pełni istotą ludzką, aby ludzie nie twierdzili: „On
jest Bogiem, jak więc możemy zaakceptować Boga”. Bo przecież On był Bogiem.
Zatem ta jego wrodzona umiejętność bycia świadkiem, powinna być widoczna w każdym yoginie.
Żywiołem, który On kontroluje, jest eter. W Sanskrycie nazywa się to akashą. Ten eter wykorzystujemy dziś, jak wiecie, do
transmisji telewizyjnych, radiowych, przy wszelkich zbiorowych przedsięwzięciach. Jako yogini, musimy więc panować nad
żywiołem eteru. Jest on najsubtelniejszy ze wszystkich, jako że wraz z nim przenikacie wszystko i jest ponad wszystkim,

podobnie jak plastik, który też przenika i jest ponad wszystkim, podobnie jak plastik, który też przenika wszystko – materię i
wszystko, aż po powietrze, jednak nie może przeniknąć do eteru. Zatem negatywność nie może przeniknąć do eteru. Gdy więc
wkraczacie w swoją sferę eteru, tak naprawdę wkraczacie w obszar, który jest świadomością bez myśli. Aby osiągnąć stan eteru
musicie poszerzyć swoją świadomość bez myśli. A podtrzymaniem tego zajmuje się Chrystus, poprzez Ducha. Tak więc jako
yogini możecie sobie uświadomić, że wasz stan umysłu powinien być jak eter.
A jaki powinien być stan waszego superego – udział ego w tym zadaniu jest taki, że powinniście być w stanie eterycznym – w
superego, powinniście widzieć to jako grę. Powinniście widzieć grę tego, co negatywne. Negatywność ucieknie, ale nie
angażujcie się w nią, nie idźcie jej na rękę, a wówczas negatywność się od was odseparuje.
Ego i superego wznoszą się zatem z czakry Vishuddhi. Mogą być cofnięte przez czakrę Agnya, ale mają zostać wchłonięte przez
Vishuddhi. Najwspanialszą cechą Yogeshwary jest to, że On nie jest w nic zaangażowany, jest całkowicie odwiązany.
Spożywając swoje pożywienie, nie spożywa go, mówiąc, nie mówi, widząc, nie widzi, słysząc, nie słyszy. To nie ma na niego
żadnego wpływu, żadnego zatrzymywania się na tym, żadnego działania w związku z tym. Czymkolwiek On jest, jest kompletny.
Szesnaście płatków to pełna forma, szesnasty dzień księżyca to Purnima [pełnia]. Takim właśnie trzeba być, kompletnym w
samym sobie, całkowita pewność co do siebie. Nie należy jednak mylić tej pewności z ego. Ta pewność to zupełna mądrość,
całkowita dharma. To jest absolutna miłość, absolutne piękno, a także absolutny Bóg. Tak właśnie powinno być.
Kiedy zaś powiedział w Gicie: „Porzućcie wszelkie dharmy i oddajcie się mnie”, miał tak naprawdę na myśli – „porzućcie
wszystko, co was martwi i stańcie się jednością ze mną, bym mógł was chronić”. Oddajcie swoją odpowiedzialność Shri
Krishnie, żeby ta pełna, zjednoczona Boskość zaczęła się wyrażać poprzez was. Co znaczy, że jeśli powiecie, iż musicie być
odpowiedzialni, On wtedy powie: „Dobrze, róbcie tak, próbujcie”. Ale jeśli powiecie, że jesteście odpowiedzialni: „Ja jestem
jedynie narzędziem, bądź też instrumentem w Twoich rękach”, wtedy zaczynacie to należycie manifestować i w ten właśnie
sposób otwiera się wasza czakra Vishuddhi. To są te aspekty Yogeshwary, o których wam mówiłam. Ale jako że On jest
mózgiem w nas... On staje się mózgiem w nas.
Powinniśmy wiedzieć, że wszystkie właściwości Boskiego Mózgu są w nim zawarte. Zatem wszystko, co robimy ze swoim
mózgiem, jak knucie intryg, kradzieże, oszustwa, wszystko to, co złego w waszym umyśle, jak go nazywają, On to czyni w boskim
celu nie zostawiając na sobie żadnej skazy. A z drugiej strony, wszystko co robimy, jak to mówią, pozytywnego, jak polityka, czy
dyplomacja, jak przewodzenie innym, wszystko to też jest jego własnym działaniem, nawet myślenie o przyszłości i o wszystkim,
co dla nas robi – planowanie, myślenie o tym wszystkim, zarządzanie – niczym przedstawienie, wszystko jest jak gra, ponieważ
On jest Mistrzem, zwanym sutradarą. Tym, który mówi prolog w przedstawieniu, Tym, który pociąga za sznurki, w pantomimach.
Musimy zrozumieć jeszcze jedną rzecz, że Shri Krishna, na tym etapie Sahaja Yogi, manifestuje się w obecnych czasach jako
Shakti Viraty, a nie Shakti Shri Krishny, która była w Jego czasach. A siła, która tu działa, nie jest już siłą Radhy czy też Marii, ale
siłą Viratangany. Dlatego właśnie wiedza Sahaja yoginów jest o wiele rozleglejsza niż wiedza świętych w dawnych czasach.
Lecz nie jest głębsza od ich wiedzy. Gdybyście mogli pogłębić swoją wiedzę, to ta szersza wiedza będzie w was właściwie
zakorzeniona.
Zatem mózg to są korzenie, tu są korzenie całego drzewa życia. Tak naprawdę, Kundalini wznosi się i najpierw oblewa mózg,
dzięki czemu całe drzewo życia jest przesycone Boską błogością i Boską wiedzą. Zatem ta Shakti Viraty, którą musimy
wypracować, najpierw daje nam poczucie kolektywnej świadomości. Najpierw poznajemy Ją poprzez zdolności umysłu.
Jednakże całej tej zdolności umysłu powinno przewodzić serce. Ma być zroszone, ale w Sanskrycie jest takie piękne słowo
sinchena – jak krople rosy rozpylone przez miłość Boga.
Zatem musi nastąpić integracja mózgu z sercem i wątrobą. Dopiero wtedy Shakti Viraty przyjmuje inną postać. Śmiercionośny
oręż staje się orężem przebaczenia. Każda z mocy zniszczenia zostaje użyta do budowania, tak jak w przypadku triku, jaki im
poradziłam zastosować wobec tych guru. Tę moc, którą mają, można wykorzystać przeciw nim, tak jak On to powiedział, trzeba
zatopić ich własne zęby w ich szyjach, w ich gardłach. Zamiast wyrywać im zęby, lepiej zatopić je w ich własnych gardłach.

Jeżeli to potraficie, to nie ma problemu, jeśli chodzi o ich wpływ na nas, ponieważ jesteście silniejsi i sprytniejsi. A to dlatego, że
Shakti Viraty przybrała teraz taką formę.
Tak jak drzewo – drzewo rośnie ku górze, lecz kiedy jest pełne owoców, pochyla się. Najpierw przyciąga swoimi kwiatami,
swoim drewnem, wszystkimi innymi częściami swojego ciała. I dla nich ludzie próbują je zniszczyć. Lecz gdy pojawią się owoce,
chcą to zachować, a drzewo się pochyla, jego pokora jest bardzo cenna. Zatem wy jesteście owocami tej Viratangany Shakti,
jesteście owocami. A ponieważ jesteście tak bardzo cenni, to ci ludzie, którzy chcieli zrujnować lub zniszczyć Boską Siłę na tej
Ziemi zaczną myśleć, że może powinni coś zyskać z tych owoców.
Zatem dziś Shakti Viraty nadała wam wielką wartość, ponieważ ludzie widzą, że posiadanie przy sobie choć jednego Sahaja
yogina jest drogocenne. Powiedzmy, że zwykły człowiek otrzymuje Realizację, to wtedy zyskuje wartość, swoją własną wartość,
że może być szanowany, kochany i otrzymywać co najlepsze, jeśli jest dobrym Sahaja yoginem.
Powinniście więc dziś zrozumieć, że Shakti Viraty jest... że będziemy czcić Shakti Viraty, która dała owoce. A w wyniku tego te
różne Kościoły, fanatyzm, ateizm i komunizm, i wszystkie te 'izmy' zostaną zneutralizowane, ponieważ oni zobaczą, że będzie to
dla nich korzystne. Ale musicie się tym stać, najważniejsze, żeby wiedzieć, że trzeba pochylić się ku Matce Ziemi, być pokornym.
Pokora, całkowicie aż na wskroś naprawdę da wam pełną wartość owoców Sahaja yogi. Ci Sahaja yogini, którzy się
przechwalają, są jak owoce, które tylko się psują na drzewie. Jedynie owoce, które się pochylają uznaje się za dobre i dojrzałe,
nie zaś te, które demonstrują, że są najwyżej. Jednakże niektórzy z tych negatywnych ludzi nie powinni w żadnym razie tego
wykorzystywać, i twierdzić, że są dobrzy, ponieważ się kłaniają. Nie o to w tym chodzi. Niektórzy przechwalają się, że są pokorni.
Nawet zgniły owoc się pochyla.
Jednak dojrzały owoc pokazuje swoją pokorę poprzez swój ciężar. To jest właśnie Tattwa Guru, ciężar.
Zatem od siły Viratangany otrzymujemy siłę dojrzewania, aż do stania się owocem, wtedy otrzymujemy błogosławieństwo
Zasady Guru.
Ci, którzy wciąż zabiegają, żeby dotrzeć do lepszego światła, lepszych zasobów wodnych, czy też innych rzeczy, wciąż jeszcze
nie są dojrzali, ponieważ owoc nie potrzebuje już niczego. Nie potrzebuje niczego od Matki Ziemi, ani od żywiołów. Lecz poddaje
się, pochyla się i kłania Matce Ziemi.
Zatem Sahaja yogin, który ciągle zadaje Matce pytania, przynosi prywatne problemy, głupie pomysły, negatywność, wszyscy ci
ludzie nie są jeszcze owocami. Jednak dojrzałymi ludźmi są ci, którzy się poddają, którzy kłaniają się Matce Ziemi. Zatem
zdolność do pokłonienia się jest najlepszym sądem nad samym sobą; zostawienie wszystkiego sile grawitacji Waszej Matki, by
to Ona wykonała dla was całą pracę i pozostawienie za sobą wszystkich waszych małych trosk.
Musicie wznieść się ponad te ograniczające siły i osiągnąć pełnię Shakti Viraty, która ostatecznie staje się madhura Shakti.
Madhura, nie ma takiego słowa w języku angielskim, ale to oznacza słodką Moc. Tak jak owoc staje się słodki, tak samo wy
wszyscy musicie stać się bardzo słodcy.
Krishna próbował robić wszystko bardzo słodko, w tym sensie, że wszystko to było działaniem madhura Shakti, cała jego gra,
cały jego taniec. Historie, które o nim czytaliście, to nic innego jak madhura Shakti wobec gopas i gopis [pasterzy i pasterek], w
stosunku do innych Sahaja yoginów.
Musicie zatem uszczęśliwiać swoją Matkę poprzez uszczęśliwianie innych Sahaja yoginów, a nie innych ludzi, oni nie są ważni.
Dziś skrócimy puję, to właśnie dlatego tyle czasu zajęło na górze, by ją skrócić. Zatem czas utracony jest czasem na wieki
odzyskanym.
Niech Bóg Was wszystkich błogosławi.

1983-0904, Wykład przed Pudżą, Vishuddhi Chakra
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Wykład przed Pudżą, Vishuddhi Chakra, 4 września 1983, Wiedeń, Austria,
Przed podróżą do Ameryki chciałam powiedzieć więcej o czakrze Vishuddhi i o aspekcie Shri Kriszny w nas. Na pierwszej pudży
w Genewie mówiłam całkiem dużo o tym, ale temu nie ma końca, oczywiście, ponieważ to jest centrum Viraty. Należy jednak
zdać sobie sprawę, że Shri Kriszna mówił o poddaniu. Poddanie rozumiane przez nas w bardzo pospolity sposób oznacza
poddanie się jednego wroga innemu wrogowi. Kiedy więc pada słowo „poddać się”, tworzymy sobie bariery myśląc, że mamy
coś poddać komu innemu. Ale kiedy Shri Kriszna mówił o poddaniu, on mówił: „Poddajcie waszych wrogów Mnie, żebym Ja się
ich pozbył”.
Największym wrogiem, jakiego mamy, jest nasze ego i z ego zaczynają się różne rodzaje innych problemów, ponieważ jest to
największa bariera dla naszego wzrostu. Ego, jak wiecie, rozpoczyna się w czakrze Vishuddhi i może zostać wessane do czakry
Vishuddhi.
Zobaczmy teraz, jak jest skonstruowana czakra Vishuddhi. Wszystkie samogłoski pochodzą z czakry Vishuddhi. W alfabecie
Devanagari to jest: „Am, Aam, Im, Iim, Um, Uum, Rum, Ruum, Lrum, Lruum, Aim, Aaim, Aom, Oum, Am, Aha”. Jak więc wiecie, nie
możecie stworzyć słowa bez samogłosek, to jest bardzo ważne. Spółgłoska jest słaba, nie posiada mocy bez samogłoski. Więc
moc człowieka przychodzi poprzez czakrę Vishuddhi, w jego mowie. Ale to może być także całkowicie odrętwiałe, ta moc może
być całkowicie odrętwiała. Przypuśćmy, że macie bardzo silną broń, ale nie możecie jej podnieść, jaki jest więc użytek z
posiadania takiej broni? Widzicie, ten pan Ego próbuje sprawić, że ta broń jest bardzo ciężka i odrętwiała, jak karabin
maszynowy, który się zaciął. On powiedział: „Poddajcie Mi swoje ego”, kiedy więc wypowiadacie mantrę, albo wypowiadacie
słowa, one są efektywne, jako broń, dobra efektywna broń, stają się skuteczne.
Wyjaśnię wam, w jaki sposób dostrzegam wasze ego, które ujawnia się, kiedy mówicie, żebyście zrozumieli, jak zwracać się do
Mnie i oceniać siebie. Na przykład, zbyt częste kiwanie głową, to znak pana Ego, który potrząsa głową zupełnie bez powodu.
Wielu ludzi ma nawyk mówienia „tak” i potrząsania głową dziesięć razy, nie trzeba. Tak naprawdę powinniście kiwnąć głową
tylko raz, z pokorą, pochylić głowę, powiedzieć: „Tak, Matko” – tak jest dobrze. Musicie poruszać szyją z szacunkiem i ze
zrozumieniem, że tam rezyduje Shri Kriszna, z godnością. Ale my ciągle o tym zapominamy. I używamy tego, żeby upewnić
samych siebie, kiedy do kogoś mówimy i zbyt często kiwamy i forsujemy to w taki sposób, że druga osoba jest w pewien sposób
przez to zdominowana.
Jest jeszcze inna metoda, kiedy mówicie do Mnie. Na przykład mówicie: „Nie, Matko”. To jest bardzo powszechne. Jeśli Ja coś
powiem, to pierwsza reakcja ludzi może być „nie, Matko”. Ostatecznie zrozumiecie, że trwa jakiś tryb, nawet kiedy Ja mówię, to
jest mantra, kiedy nie mówię, przepływa mantra. A nagle wy wyskakujecie ze swoim „nie, Matko”, tworzycie przeciwstawną falę
w całości. W takich chwilach, jeśli po prostu będziecie słuchać, co mam do powiedzenia, to co mówię, samo w sobie będzie
wypracowywało. Wy nic nie musicie robić.
Jest jeszcze jeden sposób, w jaki do Mnie mówicie, wtedy widzę, jak działa prawe Vishuddhi, to wtedy, kiedy normalnie mówimy
do siebie: gdy mamy powiedzieć „tak”, mówimy „mmm”, to tutaj bardzo powszechne, taki styl „a-a”, wszyscy mówią „yhyy”, a
nade wszystko mówią „mmmm”, tak jakbyście wszystko wyraźnie widzieli. Nic dzięki temu nie zyskujecie, ale próbujecie tak
jakby położyć równomierny nacisk na ten przepływ. Pokora jest najlepszym sposobem pokonania ego w Vishuddhi i gdy
mówicie do innych, spróbujcie rozwinąć słodkie metody, słodkie sposoby nieranienia innych ludzi. I będziecie zaskoczeni, że
Vishuddhi natychmiast zacznie zachowywać się w taki słodki sposób, ponieważ buce nie lubią słodkiej mowy, one są kłótliwe,
ostre, zawsze próbują powiedzieć coś, co będzie raniło.
Vishuddhi po prawej stronie należy kontrolować poprzez poddanie. Tak naprawdę zaczynacie od tego, że poddajecie swoje ego.
Kiedy poddajecie swoje ego, musicie to robić od serca, to nie mogą być puste słowa. Od serca powiedzcie: „Nie chcę więcej tego
ego, chcę Prawdy, chcę ujrzeć Prawdę, poczuć ją, cieszyć się nią”. A gdy zaczniecie to robić od serca, będziecie zdziwieni, że
was głos stanie się słodki. Mało tego, Boska Moc będzie przez niego przepływać. To dlatego mówimy, że macie teraz wak
shakti, czyli moc mowy.
Więc kiedy poddajecie ego, tak naprawdę mówicie: „Ja nic nie robię, to Ty czynisz wszystko”. Mała kropla staje się więc
oceanem i wasz głos ma moc oceanu.
Druga rzeczą, którą musicie poddać jest duma, lub próżność. Próżność może mieć wiele form, które są czymś zupełnie

sztucznym. Czym jest to, co posiadacie, gdy stajecie przed Bogiem? Czym są wasze pieniądze? Czym jest wasza pozycja? Czym
jest wasza rodzina? Czym jest wasze wykształcenie? Nic nie ma żadnej wartości przy Bogu. To, co posiadacie, co wydaje wam
się takie wartościowe, nie ma wartości. Należy zdać sobie sprawę, że jeżeli jesteśmy własnością Boga, powinniśmy być dumni z
tylko jednej rzeczy, że Jego wibracje przepływają przez nas. Czyli, że On jest z nas dumny.
Przypuśćmy, że dajecie mi owoc, albo figurkę Ganeszy, zyskują bardzo na wartości, ponieważ Ja tego dotknęłam i są tam
wibracje. Jak na przykład ten Ganesza, jeżeli chodzi o sam metal, nie ma żadnej wartości, ale kiedy przemienicie to w dzieło
sztuki, ma większą wartość. Na tym świecie wartość wzrasta wraz ze sztuką, ale w świecie Boga, w duchowym świecie, w
Boskim świecie, wartość Ganeszy, tego samego Ganeszy będzie tysiąc razy większa, niż teraz, kiedy jest tylko dziełem sztuki. To
jest właśnie teraz wam ofiarowane, bardzo wysoka wartość, więc duma i sztuczna próżność, sztuczne rzeczy, to wszystko
tworzy człowiek, to jest nieprawdziwe i powinno być poddane, ponieważ to jest mit.
Ludzki umysł ma jeszcze jedną właściwość – być zazdrosnym o innych. To także pochodzi z niemądrego zrozumienia.
Poddajcie swoją zazdrość pod Lotosowe Stopy Boga. Ta cała zazdrość jest do niczego. Ta głupia zazdrość nie ma wartości, ani
na tym świecie, ani na tamtym. Najbardziej zaskakuje, że Sahadża jogini są zazdrośni o siebie nawzajem. A ja wciąż nie mogę
zrozumieć, jak to możliwe. Jeśli stoicie w słońcu, to jesteście zazdrośni o swoje cienie. Czyjś cień jest większy, czyjś mniejszy, a
wy jesteście zazdrośni o siebie. Czasami daję komuś prezent, gdy innym nie mogę i wtedy są zazdrośni. Jeśli komuś dam
prezent częściej, inni będą zazdrośni. Czasami poświęcam więcej czasu ludziom, którzy się zagubili.
Należy zrozumieć, że cała ta idea zazdrości jest głupotą. Nie mogę zrozumieć tych, którzy nie są zrealizowani, gdy oni są
zazdrośni o Sahadża joginów i starają się im zaszkodzić. Zamiast czuć zazdrość powinni stać się tacy, jak Sahadża jogini. Także
w Sahadża Jodze widziałam wiele dziwnych rzeczy, incydentów. Na przykład ktoś przyszedł do mnie, bardzo zły, mówiąc:
„Matko, spędzasz tyle czasu w pewną osobą i ja jestem zazdrosny. Powiedziałaś, że ja musze być jak ci ludzie, o których jestem
zazdrosny, więc chciałbym wiedzieć, jak być takim, jak ta osoba, która była z Tobą tak długo”. Ja powiedziałam: „Ta osoba jest
obłąkana. Dlaczego chcesz być obłąkany, czy nie masz rozróżnienia?” Sahadża jogin musi mieć rozróżnienie, jeśli jego
Vishuddhi działa prawidłowo. Musicie zrozumieć, że to, co mówię musi być użyte z rozwagą, a nie ślepo. Zrozumcie, że jeżeli
użyjecie tego, co mówię bez rozwagi, to będzie dla waszego wzrostu bardzo szkodliwe.
Kolejnym wytworem ego jest tak zwany gorący temperament, gniew. Oczywiście, mówi się, że należy go używać przeciwko
ludziom, którzy próbują obrażać waszą Matkę, musicie to robić. Należy go używać wobec ludzi, którzy są przeciwko Duchowi
Świętemu, tak mówił Jezus. W ten sam sposób nie powinniście tolerować żadnego nonsensu przeciwko Mnie, z niczyjej strony,
ani trochę. Ale możecie tolerować innych Sahadża joginów w innych kwestiach.
Kolejnym naszym wrogiem jest chciwość; chciwość materialna i chciwość ludzka, jak posiadanie żony, dzieci, posiadanie tego,
tamtego, także posiadanie Mataji. To wszystko także należy poddać. To może być bardzo niebezpieczne w Sahadża Jodze, to
jest mój dywan, to jest mój aparat, to jest mój odtwarzacz. Zrozumcie, że „to jest moje” nie jest Prawdą, nic nie jest „moje”, taka
jest Prawda. Znam także ludzi, którzy mówią: „moja praca, mój biznes, moje przedsięwzięcie”. Pewnego dnia mieliśmy jednego
pana w Genewie, który sprawiał wiele problemów, ponieważ jest bardzo na tych rzeczach skupiony. Tyle o chciwości. Także
pożądanie wobec innych kobiet i zbytnie oddawanie się pożądanie, przykładanie zbyt dużej wagi do pożądania. To tworzy wielkie
problemy, nie tylko dla Sahadża joginów, ale także dla całej Sahadża Jogi. To się wyraża w obu typach ludzi, tych, którzy żyją w
bardzo wyzwolonym świecie, tak samo, jak i w tych, którzy żyją pod kontrolą. Znam ludzi, którzy powinni być wychowywani w
tzw. bardzo „religijnej” atmosferze – kiedy oni zaczynają mieć do czynienia z kobietami, nagle zaczynają się nimi zbytnio
interesować.
Wasza niewinności musi osiągnąć dojrzałość, to sprawia, że jesteście bardzo religijną osobą, dharmiczną osobą. Chodzi o
niewinność, w której wiecie, jak daleko posuwać się w relacjach z mężczyznami i kobietami. To jest mądrość niewinności.
Spójrzcie na dzieci, one wiedzą dokładnie, jak zachować się w towarzystwie kobiet i w towarzystwie mężczyzn. Niewinność nie
jest głupotą, jest całkowitą mądrością, bardzo dojrzałą w swojej pełnej formie. Ona po prostu wie, jak być z ludźmi bez
oddawania się któremukolwiek z tych wrogów. Każdy jeden z tych wrogów wystarczy, aby wykończyć nie tylko jedną osobę, ale
miliardy i miliardy. Najlepszym więc sposobem na wykształcenie tej całkowitej natury waszej czakry Vishuddhi jest
obserwowanie jako świadek tego wszystkiego z odwiązanym umysłem. I także rozwinięcie miłości dla waszej Matki w waszym
sercu, żeby Ona wyczyściła wszystkich tych wrogów w taki sposób, że kiedy się z nimi stykacie, jesteście osobą pełną mocy.
Myślę, że większość Sahadża joginów mentalnie rozumie, że posłuszeństwo wobec Boga jest jedyną drogą – mentalnie,
racjonalnie. Jednak nawet jeśli rozumiecie coś mentalnie, nie jest to wasza wrodzona natura. Mówiłam wam wczoraj, gdy
przyjmujecie coś mentalnie, ale nie jesteście w stanie tego robić, czujecie się przez to winni. Stajecie się swoim własnym guru i
karzecie się, próbujecie uczynić to waszą wrodzoną naturą. A to jest stan, to samo zaskoczy. Jak już zaskoczy, to zobaczycie to

od razu. Ja wiem, kto jest oddany.
Shri Kriszna mówił: „Sarva dharmanam…”. On powiedział: „Poddajcie całą waszą dharmę i oddajcie ją Mnie, poddajcie się tylko
Mojej dharmie”. Mamy w naszym kraju takie dharmy, jak: „pitra dharma”, czyli, to co jesteście dłużni ojcu, „matru dharma”, którą
jesteście dłużni matce, macie obowiązki wobec męża itd. Te wszystkie relacje, w których macie wobec innych obowiązki. Ale
kiedy On mówi: „Poddajcie wszystkie te dharmy” chodzi Mu o to, że: „powinniście wiedzieć tylko, co jesteście winni Mnie”, to
znaczy Bogu. Teraz nie ma Shri Kriszny, to Ja jestem Shri Kriszną, musicie więc wiedzieć, co jesteście winni Mnie. Ja jedynie
zmieniłam mój język. Shri Kriszna wyciągał palec i mówił: „Porzućcie wszystko i poddajcie wszystko Mnie”. Ja tak nie robię, Ja
daję długi wykład i doprowadzam was do sedna.
To nie powinno odwracać waszej uwagi od prawidłowego celu, który musicie osiągnąć poprzez oddanie. To się bardzo dobrze w
was tutaj wypracuje, jestem pewna. Pewnego dnia okaże się, że wszyscy Niemcy pokłonią się Lotosowym Stopom Boga.

1983-0911, Shri Ganesha Puja
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Shri Ganesha Puja, 11.09.1983 Tivoli, Włochy Dziś obchodzimy urodziny Shri Ganeshy, ponieważ jest to bardzo ważna sprawa
dla nas wszystkich, że powinniśmy świętować Jego urodziny, a wczoraj zrobiliśmy havan. Z tego powodu, że wczoraj mieliśmy
wielu nowych ludzi, nie mogłam bardzo wyraźnie powiedzieć o głębszych przejawach Shri Ganeshy. Wiecie, że On rezyduje
wewnątrz nas. Teraz mamy w sobie bardzo wspaniały atut, iż wiemy o Shri Ganeshy i o tym, że możemy przebudzić Jego moce.
Aby zamanifestować Shri Ganeshę, musimy wykonać pewną ilość tapasyi - pokuty. Kiedy siadamy do medytacji, najpierw
musimy powiedzieć: "Chciałbym być godny Twojego uznania. Uczyń mnie pokornym, żebym był uznany przez Ciebie i moim
jedynym pragnieniem jest, aby Cię zadowolić". Potem usiądźcie w pełnej gotowości, medytując nad Mooladharą, kierując na nią
swoją uwagę z absolutną czystością. Teraz macie Moje zdjęcie przed sobą i powiedzcie do zdjęcia: "Matko, Ty która jesteś Shri
Ganeshą, dajesz mi mądrość i rozróżnienie". Tak więc skierujcie uwagę na czakrę Mooladhara, która znajduje się poniżej kości
krzyżowej. Skierujcie prawą rękę w stronę zdjęcia, a lewą rękę do Matki Ziemi. Teraz to wam pokaże, że wasz umysł lub mózg
jest pełen zamieszania, który nie ma rozróżnienia, który jest skomplikowany, który popełnia ciągle te same błędy, który nie
rozumie, jak leczyć choroby złych uczuć. Wszystkiemu temu można zaradzić, jeśli skierujecie prawą rękę w Moją stronę a lewą
rękę do Matki Ziemi. Zatem w praktyce tak robicie. Teraz, gdy On jest esencją wszystkiego tego co jest materialne, co ma bhava,
co zostało stworzone. On jest esencją wszystkiego, co zostało stworzone. Dzięki Niemu wszystko zostało stworzone. Kiedy to
rozwiniecie, wykształcicie swój zmysł subtelnej kreatywności i poczucie subtelnego uznania kreatywności. Następnie
wykształcacie swoje rozróżnienie, jak odnosić się do innych w piękny sposób, aby wasze ego było pod kontrolą. Postępowanie
powinno być takie, że nie powinno być przejawów ego w waszym zachowaniu. Wasza Matka jest dobrym przykładem. Myślę, że
wiecie, iż wiem wiele rzeczy, ale nigdy się nie popisuję, ani nigdy nie twierdzę, że mam taką wiedzę. Żyję wśród was jako bardzo,
bardzo zwykła osoba i w żaden sposób nie manifestuję Mojej osobowości, co was szokuje. Tak więc, nie powinniście próbować
imponować innym waszą inteligencją lub waszymi innymi siłami, jeśli np. jesteście bogatym człowiekiem lub jeśli jesteście
bardziej skuteczni czy cokolwiek innego. Ale musicie radzić sobie z tym w piękny sposób. Zatem piękno pojawia się, gdy
jesteście skuteczni i kochający. To jest kluczowa kwestia, to jest rezultat, że znacie się na rzeczy i jesteście pokorni, że wiecie
wszystko o wszystkich, ale macie rozróżnienie. W rezultacie, tylko kompletna osobowość może dać ten rodzaj bardzo kojącego
oddziaływania. Tak więc kojące oddziaływanie wynika z piękna. Aby je rozwinąć, musicie medytować na swojej czakrze
Mooladhara. Spotkałam wielu ludzi, którzy są także fanatykami Sahaja Yogi. Myślą, że są Napoleonem albo Shivajim! W języku
marathi nazywamy go Shivaji, ale Shivaji był o wiele lepszą osobą od Napoleona, lepiej nazywać go Napoleonem. Wtedy zaczną
was prowadzić we wszystkim: "To nie jest dobre, tamto nie jest dobre. Jestem wspaniałym Sahaja Yoginem! Taki jestem" i tak
dalej, i mają bardzo wybuchowe charaktery, ponieważ są fanatykami. Fanatyzm i wybuchowy temperament idą w parze. W
fanatyzmie nie ma miłości. Jeśli powiecie im, aby nie byli fanatykami, oni zaczną płakać. Tak więc fanatyzm Sahaja Yogi jest
najbardziej zaślepiający. To jest coś takiego, jakby przed Świątynią Boga, żebrać o pieniądze od innych ludzi. Sahaja Yoga to
jedyna rzecz, która nie powinna prowadzić was do jakiegokolwiek fanatyzmu. Musicie być prasanna-chitta, co oznacza, że
powinniście być bardzo szczęśliwą, radosną osobowością; a nie spiętą, gwałtowną osobą. Ale to tylko osiąga maksymalny
rezultat, kiedy wszystko odbywa się w całkowitej niewinności. Ale wielu ludzi myli niewinność z głupotą. Uważają, że bycie
głupcem jest niewinne. I głupi człowiek wpada w iluzję ego w jednej chwili. Niewinność jest czymś najmądrzejszym. Nie możecie
oszukać niewinności, to jest najważniejsze. Nikt nie może Mnie oszukać, jestem bardzo niewinna. Niewinność jest czymś, co
nikomu nie przynosi szkody, czymś co nie myśli, czymś co nie myśli, że może rozwiązywać problemy, ale pozostawia wszystko
do rozwiązania Bogu. Ona po prostu sama istnieje w błogosławieństwach waszej Matki, właśnie tak jak Ganesha żył w
całkowitych błogosławieństwach swojej Matki. Ona daje wam koncentrację. Czy widzieliście dziecko karmione przez matkę, jak
ono jest skoncentrowane, wysysając wszystko! Ono nie przejmuje się, kim kto jest, gdzie siedzi, co to jest, co się blokuje. Ono nie
przejmuje się tym, kto jest obok was, jakie są wasze relacje z innymi. I ono wcale nie przejmuje się przyszłością, tym co będzie
robiło. Więc niewinność utrzymuje was w teraźniejszości. Niewinny człowiek jest ciągle zrelaksowany. Przypuśćmy, że muszę
dzisiaj jechać. Dobrze, więc pojadę w tym czasie, kiedy mam jechać; jaki jest pożytek z poruszania tego tematu? Ludzie są
podekscytowani nawet przez 10 dni, jeśli mają gdzieś się udać za dziesięć dni. A kiedy naprawdę trzeba wyruszyć, wszystkiego
zapominają. Ponieważ nie są w teraźniejszości. Tak więc bycie w teraźniejszości jest również bardzo dobrym pomysłem, aby
rozwinąć swoją niewinność. A co w najgorszym przypadku może się zdarzyć? Mam na myśli to, że cokolwiek ma się wydarzyć,
to tak czy inaczej się wydarzy. Dlaczego więc się martwić? Jestem jedyną osobą, która najmniej się martwi, i jak do tej pory nic

złego Mi się nie wydarzyło. Wręcz przeciwnie, płatam figle, żeby takim ludziom nic się nie udało! I chcę, aby się nauczyli, że to nie
jest takie ważne. Utrzymywanie siebie w teraźniejszości jest waszym zadaniem i zostawcie wszystko Bogu, ponieważ nie wiecie,
że kiedy jesteście w teraźniejszości jesteście połączeni z Boską Mocą, ale kiedy wyjdziecie z teraźniejszości, tracicie to jesteście pod wpływem swojego ego lub superego. Więc dla was wszystkich mogę spróbować po prostu pokazać, że pogrywam
również z wami, aby was przygotować. W najmniejszym stopniu nie niepokoję się czymkolwiek. Czy jest taka katastrofa, którą
widzieliście w swoim życiu, po prostu powiedzcie Mi. Widziałam ostateczny rozpad całego Wszechświata. Czego mogę się
jeszcze obawiać? Więc kiedy się denerwujecie, pomyślcie o czymś bardzo poważnym, co wcześniej wam się przydarzyło, a
wtedy nie będziecie się tak martwić o bezsensownie małe rzeczy tu i tam. Zatem wydarzą się cudowne rzeczy z powodu waszej
niewinności. Im bardziej jesteście niewinni, w tym większym stanie błogości będziecie. Teraz wiele osób powinno spróbować
tego: siedząc razem w grupie, medytując, mówić mantrę do Shri Ganeshy, aby spróbować to wzmocnić. Ci, którzy myślą za dużo,
powinni także spróbować powiedzieć: "Nie to, nie to, nie to". Nawet kiedy superego daje wam myśli, powinniście powiedzieć: "Nie
to, nie to, nie to". Więc będziecie rozwijać ten stan, w którym stajecie się sobą i niczym więcej. Więc niewinność rozgrywa, ale nie
jest zaangażowana. Widzi ten spektakl. Tylko widzi. Cieszy się spektaklem. Po prostu się cieszy. Więc dzisiaj, kiedy myślimy o
Shri Ganeshy, pragnijmy, aby "Jego wielka Moc niewinności została w nas oświecona". A z drugiej strony On jest źródłem
miłości. Źródłem bezpieczeństwa emocjonalnego. On jest jak dziecko, bardzo urocze, piękne dziecko, a ludzie czują się
wyjątkowo oczarowani. Matczyny czar. Bo słowo "urocze" też jest bardzo zabawne. Ponieważ ludzie na Zachodzie nie pojmują
nawet niewinności wobec dzieci. Więc musicie być dziecięcy, a nie dziecinni, nie można tego mylić. Ale niektórzy to mylą. Myślą,
że powinno się być jak duże dziecko, i że musicie być traktowani jak duże dziecko przez cały czas, od karmienia butelką po
zmienianie pieluch, w marathi nazywa się to "Motha Bal". I nie ma temu końca. Więc jeśli komuś coś takiego się robi, to
naprawdę stanie się głupim człowiekiem w krótkim czasie. Ale urok Ganeshy ma godność. On może wyglądać jak dziecko, ale
jest starym człowiekiem. On jest najstarszy ze wszystkich. I pomimo tych wszystkich lat, On zachował swoją niewinność w
nienaruszonym stanie. Więc czasami ludzie mylą to z nadgorliwością lub nadmierną troską a niewinna osoba zbytnio tego nie
lubi. Nawet jeśli ktoś tak postępuje, ona nie ma nic przeciwko, ponieważ to podoba się drugiej osobie. Ale to nie uderza do głowy
ani nic takiego. Przeciwnie, gdy hołubicie taką osobę, zaczynacie się uczyć. Był ktoś taki, była ekspertem w masowaniu stóp.
Więc ona powiedziała: "Matko, poświęcisz mi tylko jedną godzinę któregoś dnia a ja przyjdę i wymasuję Ci stopy, bo
opanowałam tę sztukę". Powiedziałam: "W porządku, przyjdź tego i tego dnia". A kiedy zaczęła masować moje stopy,
powiedziała: "Co się dzieje! To ja się zrelaksowałam". A więc to jest piękno niewinności, kiedy staracie się pielęgnować tę
niewinność, kiedy staracie się hołubić tę niewinność, ona emituje piękno. Ona relaksuje. Jeśli jest jakieś małe dziecko, chcecie je
pocałować, chcecie je przytulić i chcecie kochać to dziecko - to wy tego chcecie - nie dziecko. Jeśli tego nie chcecie, jesteście
nienormalni. Ale jeśli chcecie kogoś hołubić, wtedy to powinno zrelaksować tę osobę, tego kto to robi. Ale jeśli jest odwrotnie,
czyli inna osoba poczuje się spięta, a osoba którą hołubicie, staje się zorientowana na ego, wtedy to jest złe, to jest absolutnie
postawione na głowie. Stajecie się spięci, ponieważ myślicie, że nic nie powinno sprawić przykrości tej osobie, uważacie, że ta
osoba tego potrzebuje. Staracie się nakłonić dziecko do myślenia, że dziecko tego potrzebuje. To wy tego potrzebujecie. Jeśli
będziecie pamiętać, że to wy potrzebujecie tego, to po co się martwić, że jeżeli nie zrobicie tej konkretnej rzeczy, to ta osoba
będzie niezadowolona. Tak więc po prostu zadowalając siebie, w rzeczywistości zadowalacie drugą osobę, trzeba na to spojrzeć
w ten sposób. Oto jest mądrość: spojrzenie na sprawy z właściwej perspektywy. I właśnie to powinno pojawić się spontanicznie
u każdego. Kiedy to nastąpi, staniecie się kompletną osobowością. Wystarczy Ganesha, aby uczynić was kompletnymi,
ponieważ On jest kompletny. I tak właśnie jest, dla was ludzi, którzy tak postępują jest to łatwiejsze, ponieważ już jesteście w
punkcie, gdzie Ganesha jest zadowolony. Lub możemy powiedzieć, że jesteście zadowoleni z siebie. Więc nie powinno się
odczuwać, czy też nie powinno się czuć źle. Jeśli ktoś czuje się zraniony lub coś takiego, oznacza to, że czegoś w tej osobie
brakuje. Kompletna osobowość to osobowość, o której możemy powiedzieć, że Shri Ganesha rezyduje [w niej] ze wszystkimi
Jego mocami. Ale niektórzy ludzie mają prawe - a niektórzy ludzie mają lewe moce Ganeshy. Oba typy mocy są bardzo
rozwinięte. Jeśli mężczyzna był rozwiązły i bardzo lubił drugą płeć itp., dostaje takim rykoszetem, że staje się absolutnie
lewo-stronną osobowością. Przypuśćmy, że przed Realizacją on uganiał się za kobietami, albo dziewczyna uganiała się za
mężczyznami itp., wtedy dostaje taki rykoszet, że on po prostu nie chce już tego robić, jako czegoś brudnego, myśli, że to jest
brudne, to jest jedno z tych uczuć, które przychodzą do głowy osoby, kiedy nie tęskni za tego rodzaju nonsensem. Tak jak mamy
okropne nazwy, takie jak heteroseksualiści i homoseksualiści, i wszystkie odmiany seksualności. Kiedy macie właściwe
towarzystwo w ramach swojej płci, czyste i niewinne relacje, jest to bardzo naturalne. A za innym skrajnymi typami nie należy
podążać. Tak jak widziałam u niektórych muzułmanów nawyk, większego przywiązania do swoich córek niż do swoich żon. To
zabawne. To jest absurd. Przywiązują większą wagę do córek niż do żony - to jest coś bardzo absurdalnego, to nie jest dobre. To

jest znowu perwersja. Lub kobiety, kochają swojego syna bardziej niż swojego męża. To jest absurd. A kiedy to zacznie działać
w ten sposób, może dojść do każdego absurdalnego limitu, którego nie ma w maryadach, w granicach Sahaja Yogi. Muszą
istnieć bardzo zdrowe relacje. Przyjaźń, ale nie przywiązanie, które wygląda śmiesznie i absurdalnie. Nie powinno się robić nic
absurdalnego. Nie powinno się w niczym przesadzać. Ponieważ pojawią się wyrzuty sumienia i niepotrzebne rozpalenie serca
zupełnie bez powodu, całkiem niepotrzebne. Muszę wam dzisiaj powiedzieć o kolejnej bardzo ważnej kwestii w Sahaja Yodze,
która nie jest tak bardzo dziedziną Shri Ganeshy, a w której zawsze popełniamy błędy. Z pewnością w Indiach było wiele takich
błędów. Podam wam teraz przykład pana X, który jest wielkim Sahaja yoginem w tym sensie, że jest świetnym organizatorem,
który przygotował to czy tamto, i zaczynamy go podziwiać, albo możemy być zazdrośni. Możliwe są dwa scenariusze: albo
uwielbiamy albo jesteśmy zazdrośni. Teraz, jeśli podziwiacie tę osobę, powinniście pójść w jej ślady. A jeśli jesteście zazdrośni,
wtedy jest więcej powodów, żeby iść w jej ślady, abyście się stali tacy jak ona. Mówię o mądrości. Ale zamiast tego, kiedy
podziwiacie - bez względu na to, czy jesteście chłopcem, czy dziewczynką, rzucacie się na nią, przytulacie i całujecie ją, robicie
wszelkiego rodzaju niedorzeczne rzeczy. Nie ma potrzeby, aby to wyrażać w ten sposób. Tak jak Mi się to przydarzyło, kiedy
byłam w Londynie po raz pierwszy. Nigdy tego nie doświadczyłam, a ktoś, kto był dość silny, po prostu przyszedł i uściskał Mnie,
a Ja nie znałam odpowiedniego wyrazu w tym języku. Więc powiedziałam mu w marathi: "Puść mnie". To jest dość zabawne. Ja
w ogóle nie mam zwyczaju całowania, w ogóle, w ogóle. Gdy ktoś Mnie całuje, jestem przerażona, wiecie o tym. Ale mogę
pocałować kobietę lub małego chłopca, to jest w porządku, tak się robi, ale nie mogę całować każdego mężczyzny - to bardzo
zabawne, czyż nie? Więc ten rodzaj adoracji nie jest zbyt mądry. Uwielbienie powinniście odczuwać w sercu. Jak np. wczoraj
jeden z dżentelmenów chwycił Mnie tak mocno za rękę, że przez dwie minuty starałam się dojść do siebie. A to ściskanie dłoni
jest czymś koszmarnym. Czasem oni nie mogą poczuć się dobrze, dopóki nie wytrząsną ze Mnie kilograma mięsa. … I w ten
sposób, nie ma już maryad, nawet między nami. Zatem powinny być maryady [granice dobrego zachowania]. Teraz uczucie
zazdrości to kolejna sprawa. Widziałam to, że gdy ludzie czują się zazdrośni, zaczynają przychodzić i skarżyć się na tą lub tamtą
osobę. Wiem, że tak jest. Zazdrość to najgorsza plaga, jaką możemy mieć, ponieważ wtedy nie możecie zobaczyć niczego, co
jest dobre. Ponieważ widzicie, że dana osoba jest normalna, czujecie zazdrość wobec takiej osoby. Wtedy czujecie, że jesteście
zazdrośni, więc macie prawo robić wszystko, co chcecie. Po prostu mówicie: "Zazdroszczę ci, ponieważ jesteś tak dobry, więc
teraz mogę być bardzo zły". Zaczynałam od mówienia ludziom, że to jest zazdrość, która jest zła; to było w porządku. Ale teraz
złe rzeczy są używane jako szantaż, używacie tego do szantażowania innych: "Och, no dobrze, jestem złym człowiekiem, więc
jestem złym człowiekiem, ty jesteś dobrym człowiekiem, w porządku, i co z tego?" Właśnie tak. Użyć tego jako mocy. Jak np.
wczoraj przyszedł jeden szaleniec, obłąkany. Gdy przyszedł ten szaleniec, chciał usiąść z przodu. I po prostu zaczął
wykorzystywać swój obłęd! Bo skoro jest szaleńcem, może zachowywać się w sposób, w jaki mu się podoba. Skoro jesteś
pijakiem, możesz się zachowywać jak ci się podoba. Czym jest mądrość? Gdzie się zagubiła? To jest niedorzeczne. Tak więc
trzeba być mądrym. Kiedy macie do czynienia z [czymś takim], mądrość jest waszą chwałą. Dzięki mądrości będziecie
sprawiedliwi wobec siebie i innych. Mądrość jest jak ocean, którego nie można opisać w jednym wykładzie. Po prostu spróbujcie
cieszyć się swoją mądrością. A największą mądrością Shri Ganeshy było całkowite oddanie swojej Matce, On się nie martwi. A
kiedy wy jesteście oddani, wtedy po prostu rozumiecie, że oddajecie swoje ego i superego waszej Matce, aby się o nie
zatroszczyła, i żyjecie swoją niewinnością. I aby rozumieć również na poziomie przyziemnym, aby mieć Zasadę Ganeshy
rozwiniętą w sobie, musicie jeść pożywienie, które emituje Zasadę Ganeshy. Takie jak cieciorka, odkryłam, orzechy laskowe.
Wtedy możecie przekonać się, że powinniście używać dużo cytryn, to dobry pomysł. Wszystko to da wam dobrą Zasadę
Ganeshy. Wszystko to należy używać i istnieje jeszcze wiele innych rzeczy, co do których można się upewnić, że pomogą wam
rozwinąć Zasadę Ganeshy. Ale najwyższe ze wszystkiego jest kontrolowanie swoich oczu. Nie widzieć niczego, co kusi. Więc
kierujcie swoje oczy ku ziemi. Po prostu obserwujcie swoje oczy, gdy pojawia się osoba innej płci, jak patrzycie na tę osobę, czy
z chciwością, z pożądaniem. I jeśli to zrozumiecie, wtedy zaczniecie bardzo dobrze oczyszczać swoje oczy. Inna sprawa jest na
poziomie fizycznym, powinniście spróbować wykonywać jedno lub dwa ćwiczenia, aby móc położyć się płasko na Matce Ziemi,
ponieważ to pomaga. Przed rozpoczęciem medytacji do Shri Ganeshy, najpierw musicie wykonać to ćwiczenie, aby rozluźnić
mięśnie, żebyście mogli dotknąć Matki Ziemi w bardziej płaski sposób. To pomoże. Więc na dziś, myślę, że powiedziałam
wystarczająco dużo.
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Dzisiaj jest dzień, który zgodnie z kalendarzem Indyjskim nazywany jest Parivartini Ekadashi. Dzisiaj jest jedenasty dzień
księżyca, jedenasty dzień Ekadeshi. Również w Sahaja Yodze wiecie o Ekadasha Rudrze, która znajduje się tutaj, która
ostatecznie zniszczy wszystko, co jest już niepożądane. To jest Ekadasha tutaj.
To jest jedenasty [dzień], ale dzisiejszy dzień jest szczególny, bo mamy zamiar użyć mocy Ekadasha do przeprowadzenia
"parivartan" czyli transformacji. Nie dla destrukcji, ale dla transformacji. W tym dniu jesteśmy w Nowym Yorku i użyjemy
destrukcyjnych mocy w celu przetransformowania Wszechświata.
Zatem jest to dziś wielki dzień, w którym zamierzamy przetransformować ludzi, poprzez manifestację mocy Ekadasha. Jest ich
jedenaście ponad waszym czołem tutaj, wiecie, jak one działają. i wiecie, jak one działają. Więc tych dziesięć pochodzi z
destrukcyjnych mocy Voidu. Void posiada również 10 niszczących sił. Z tych dziesięciu niszcząca część umiejscawia się tutaj.
Kiedy ktoś jest na drodze do zniszczenia, np. ma raka, wtedy możecie czuć pulsowanie, tutaj na szczycie Voidu. To nie oznacza
logicznie, że jeśli jest pulsowanie, to jest rak. Pulsowanie. Ale jeśli jest rak, to będzie tutaj pulsowanie.
To oznacza, że siła życia próbuje to, ale gromadzi się tam przeszkoda po obu stronach, a pośrodku znajduje się centrum
Vishuddhi, Viraty. Shri Krishna stał się Viratą, Wielką Pierwotną Istotą. Zatem to jest jedenasta siła niszcząca. On posiada moc
zwaną Samhara Shakti, dzięki której zabija ludzi. Więc przed zabiciem ich i skończeniem z nimi, we współczuciu waszej Matki,
musimy najpierw spróbować ich przetransformować. Jeśli nie można ich przekształcić, to w porządku wtedy pozwólcie
Ekadashy to przejąć.
Zatem tych jedenaście wielkich, niszczących mocy, będzie użyte przez Kalki, tego, który pojawi się na białym koniu. Ale zanim to
nastąpi, dzisiaj jest wielki dzień, w którym tych mocy użyjemy do transformacji. Jak można użyć sił niszczących do
transformacji?
Po pierwsze, gdy ludzie wiedzą, że są manifestujące się siły niszczące, zaczynają się bać. Pojawia się w nich strach, że
"będziemy zniszczeni, więc musimy zwrócić się do Boga". To jeden ze sposobów.
Po drugie, jeśli ktoś dowiaduje się o niszczącej chorobie, jak rak, chce znaleźć jakiś sposób. A nie istnieją żadne metody na
poziomie ludzkim. Zaczyna więc myśleć o Bogu, i chce zbliżyć się do Boga. Polega na Bogu bardziej, niż na własnej
racjonalności, na ego lub superego. I chce polegać na mocach Boga, żeby wyleczył go lub uratował przed zniszczeniem.
Ponieważ on teraz jest teraz o krok od zniszczenia.
Kiedy tylko rak się rozpoczyna, wie, że nie ma temu końca i że musi być zniszczony. Zatem to jest inny sposób, w jaki ludzie
skłaniają się ku transformacji, zmieniają nastawienie i system wartości. Znałam wielu mężów i żony, chorych na raka, których
małżonkowie stali się bardzo delikatni, uprzejmi, mili, romantyczni. Starali się dać całą miłość, całą ochronę, całe dobro osobie,
która miała umrzeć z powodu Ekadasha.
Więc rozwija się rodzaj transformującego charakteru w człowieku, który widzi, że osoba, z którą spędził całe życie – odejdzie.
Zaczyna się piękne uczucie do tej osoby, dawanie wszystkiego, co w nas piękne. I w ten sposób ludzie rozwijają nowy rodzaj
osobowości, która nigdy nie pojawiała się wcześniej. Znika cała szorstkość, a zaczyna wylewać się słodycz. Rozbudza się więc
współczucie w człowieku, poprzez które on się transformuje.
Wielu ludzi, którzy stracili swoich bliskich, stało się bardziej uprzejmymi i miłymi, ponieważ Ekadasha wzbudziła w nich trwogę.

Także inny rodzaj strachu pojawia się w ludzkich umysłach: "Jutro może to również spotkać mnie. Więc muszę coś z tym
zrobić". W tym momencie Sahaja Yoga bardzo im pomaga. Przychodzą do Sahaja Yogi, ponieważ czują w środku zagrożenie i to
popycha ich w kierunku transformacji w Sahaja Yodze.
Ale istnieje jeszcze subtelniejszy sposób, w jaki ta niszcząca siła pomaga; ona niszczy wszystko, co jest w nas negatywne.
Ponieważ dopóki negatywność nie będzie zniszczona w nas, nie staniemy się ludźmi, którzy mogą wejść do Królestwa Bożego.
Mamy swoje ego, mamy superego i oba mogą być reprezentowane tutaj. Kiedy macie ego, wielkie ego, wtedy po lewej stronie
pojawi się wielki balon. Albo jeśli macie superego, możecie zaobserwować inną rzecz, wystającą z mózgu po prawej stronie.
Więc po obu stronach możecie nabawić się tych rzeczy, jeśli oba systemy sympatyczne będą nadaktywne. Jeśli nie jesteście
zbytnio kolektywni, możecie nabawić się balona tutaj, więc wszystko może się u was wypełnić tym ego, superego, a centrum
Virata znowu się napompuje w ten sposób, że osoba będzie miała twarz jak potwór. Ta część staje się za duża, gruba, wystaje.
Jest taka postać, widziałam coś takiego, myślę, że to jest Frankenstein albo ktoś taki. Tak, to ten, który przybył z obszaru
nieświadomości, Frankenstein. To wszystko jest spuchnięte, wystaje. To naprawdę przydarza się ludziom, kiedy stają się
diabłem wcielonym. Ta Ekadasha pracuje w nas, żeby zniszczyć w nas całą negatywność.
W Indiach tego dnia tak wielu ludzi pości dla pokuty. Jedenastego dnia bardzo często mówi się: "Musisz zrobić Ekadashi".
Wszyscy Hindusi robią Ekadashi. Jedenastego dnia nic nie jedzą. Ale wy nie powinniście tego robić, w epoce waszej Matki.
Ponieważ Ja Sama jestem Ekadasha. Więc dlaczego mielibyście to robić, kiedy Ja już tu jestem? Wykonywano to kiedy Mnie nie
było tutaj, aby Mnie przywołać. Jestem więc z powrotem, a wy nie musicie już więcej więcej robić pokuty Ekadashy. Ale musicie
być ostrożni.
Obecnie Ekadasha przychodzi, jak wam mówiłam, z Voidu. Więc najpierw pojawia się, kiedy akceptujecie kogoś, jako swojego
guru, kogoś, kto jest fałszywy, kto jest przeciwko Bogu i przeciwko Chrystusowi. Rozwijacie więc pewien rodzaj grubości po tej
stronie stronie. Kiedy jest to osoba, którą czcicie jako guru lub szanujecie jako guru kogoś, kto dla was jest guru, ale kto tak
naprawdę nie jest guru. Więc rozwijacie superego, które uwidacznia się po tej stronie - ta część. Druga strona tego wskazuje,
kiedy ktoś mówi: "Jestem swoim własnym guru, praktykuję własną medytację, nie potrzebuję niczyjego przewodnictwa, jestem
całkiem w porządku taki, jaki jestem". Taka osoba rozwija lewą połowę.
Więc rozwijacie tę połowę z powodu tego, a drugą połowę z powodu superego, które dostajecie od fałszywych guru. Czasami
dzieje się tak, że wplątujecie się w ten rodzaj zachowań superego. Wtedy tak się dzieje, że możecie przejąć to stamtąd i zacząć
używać waszego ego, i to jest dla was najgorszy typ. Wtedy zachowujecie się jak wcielone diabły. A kiedy zaczynacie to robić,
wasza Ekadasha jest całkowicie skończona. I wtedy nie jest łatwo się z tego wyjść, jest to bardzo trudne. Ale jeśli jest to tylko na
jednej stronie, to wtedy jest dużo łatwiej.
Zatem dzisiejszy dzień zwany jest Ekadashi, ten który przyniesie transformację. Gdy jesteście przetransformowani, tak wiele
rzeczy automatycznie zostaje w was zniszczonych. Możecie bardzo wyraźnie zobaczyć, że wszystkie wasze fałszywe
identyfikacje odpadną. Fałszywe identyfikacje, że "ja jestem Amerykanem", "ja jestem Chrześcijaninem" lub "ja jestem Żydem",
"ja jestem tym", "ja jestem tamtym". Wszystkie te fałszywe identyfikacje odpadają i stajecie się nagą istotą ludzką.
Przede wszystkim, jesteście istotą ludzką a potem super-człowiekiem, bez ego, bez ego. Wasze ego zostaje zniszczone, wasze
superego zostaje zniszczone, wasze uwarunkowania zostają zniszczone i wszystkie wasze fałszywe idee na temat wiedzy
zostają zniszczone. To, co pozostaje i wyłania się, to rzeczywistość. Gdy kwiat staje się owocem, praktycznie wszystko od niego
odpada, z kwiatu można powiedzieć. Odpada kielich, płatki odpadają a potem odpada także epicalix. Ale zostaje samo nasionko
- w rzeczywistości, jeśli się przyjrzycie. Wszystko, co rozwija się wokół nasionka, a owoc zostaje - reszta odpada. W niektórych
owocach pewne części są używane, w innych nie, z niewielkiej części powstaje owoc, kiedy odpada kwiat.
Zatem w nas również, cokolwiek się stanie, Duch pozostaje a reszta odpada, i to jest to, co jest, kiedy nazywamy to Ekadeshą,
która wywołuje transformację. I należy zrozumieć, że musimy porzucić wiele rzeczy. Widziałam, że niektórzy mówią: "Co w tym
złego, palę papierosy i nadal moje wibracje są w porządku". Niektórzy mówią: "Co w tym złego, piję alkohol i nadal moje wibracje

są…" "Chodzę do tego guru i nadal mam wibracje. Prowadzę rozwiązłe życie i nadal mam wibracje". Przechodzicie długą drogę a
wibracje nadal są. Ale nagle ustają, a wy odkrywacie, że jesteście poza granicami, zostaliście wyrzuceni całkowicie, ale nie
czujecie, że jesteście wyrzucani, Odkrywacie stopniowo, że odchodzicie jak po stycznej.
Tutaj należy być ostrożnym. Mamy w sobie siły: odśrodkową i dośrodkową. Ekadasha jest siłą odśrodkową, poprzez którą
jesteście wyrzucani. Sahaja Yoga nie pada do niczyich stóp, nie prosi nikogo, nie schlebia nikomu. Jeśli chcecie tam być, to
musicie tam być pozytywnie, a jeśli nie chcecie tam być, wyrzuca was szybciej niż byście chcieli. Na tym polega problem z
Sahaja Yogą, i na tym polega luka w Sahaja Yodze, o której muszę wam powiedzieć jako Matka, że jest ona nastawiona na
wyrzucanie was.
Opowiem wam, jak Christine zaręczyła się z Michaelem. Połowa z nich została wyrzucona, ponieważ mieli koncepcję, że musi
być romans. przed ślubem. Nie powinno być małżeństwa bez uprzedniego romansu. Nie wiem na czym bazuje ta koncepcja.
Jeśli macie romans przed ślubem, to jaka jest radość z samego małżeństwa? To tak, jak dawanie prezentu. Chowacie go,
przetrzymujecie do określonej daty, a potem robicie dzieciom niespodziankę.
Na tej samej zasadzie, jeśli wy już mieliście romans, to po co się pobierać? Po co to świętowanie? To jest całkowicie
nielogiczne. Nie ma romansu w takich przypadkach, w rzeczywistości widzieliśmy, że małżeństwo po romansie kończy się
rozwodem. Zawsze tak jest, ponieważ stajecie się już nieatrakcyjni i okazuje się, że ten romans przed ślubem był mrzonką, która
odpadła a teraz po ślubie nie ma już się czym cieszyć. Macie więc dosyć i miesiąc później występujecie o rozwód.
Ale te małżeństwa, które ominął romans, wszystko zarezerwowały na jeden szczególny dzień, tylko na ten jeden dzień, kiedy
dojdzie do prawdziwego romansu, prawdziwego uczucia jedności, wszystkiego. W Indiach to jest bardzo ważna sprawa, ta
pierwsza noc po ślubie. I dlatego nasze małżeństwa się nie udają. Mogłabym powiedzieć, że jestem starszą kobietą. Mam 60 lat
a Mój mąż 63 i widzicie, jaki on wciąż jest romantyczny. Ten romans nigdy się nie kończy, ponieważ zaczyna się w pomyślnym
dniu z pozwoleniem kolektywności – każdy jest zaangażowany w ten romans. To taka wielka rzecz – małżeństwo, wszyscy
ludzie cieszą się i cieszą tym małżeństwem.
Yoginka: Czy chcesz Matko trochę owoców? Nie, nie, dziękuję.
Ludziom na Zachodzie przydarza się taka rzecz, że oni myślą, że romansowanie jest bardzo ważne. Ale nie sądzę, żeby można
się było czegokolwiek nauczyć od zachodniego systemu małżeńskiego, ponieważ wszystkie ich systemy małżeńskie upadają. W
tej kwestii niczego nie można się od nich nauczyć. Można nauczyć się wielu innych rzeczy, np. obsługiwania kamery. Ale obsługi
małżeństwa lepiej uczyć się od Hindusów. Mają oni bardzo solidny system małżeństw. Przede wszystkim, od dzieciństwa są
uczeni, jak sprawić, żeby małżeństwo było udane. Poświęca się temu wiele uwagi. Następnie, bez horoskopu nie będzie ślubu,
bez pomyślnego dnia, oni się nie pobiorą. Wszystko dopracowane jest w najdrobniejszych szczegółach, żeby małżeństwo nie
zakończyło się fiaskiem. Co więcej, jest to wypracowywane w sposób kolektywny.
Na przykład, załóżmy, że Mój mąż chciałby robić Mi problemy, czysto hipotetycznie, wtedy jego siostra wzięłaby się za niego.
Każdy może się zaangażować, jeśli coś dzieje się przeciwko małżeństwu. Każda osoba w rodzinie będzie przeciwko temu, kto
próbuje niszczyć małżeństwo. I każdy wie, że gdybym się rozwiodła, znalazłabym się na mieliźnie. Takie osoby nie mają miejsca
w społeczeństwie. Ale po przyjeździe do Anglii byliśmy w szoku. Nie mieli żadnego wstydu, mówili: "Rozwiodłem się już trzy razy,
a to jest moja czwarta partnerka". Taki szok, o Boże! Dla nas rozwód, to coś gorszego niż trąd.
Dlaczego się rozwodzicie? W czym problem? Jak możecie się rozwodzić? Małżeństwo jest tak świętą rzeczą! Jest takim
błogosławieństwem, pobłogosławione przez Boga. Jak możecie to robić, to taki wielki upadek. Tak to działa. W żaden sposób
nie jesteśmy od was gorsi jako małżeństwa, ponieważ możemy wydać na świat więcej dzieci niż wy możecie. A dzieci chcą się
rodzić jedynie w Indiach, nigdzie indziej, zaskoczy was to. Tutaj jest problem. Nasze problemy demograficzne wywodzą się z
tego, że nasze małżeństwa są tak udane, ludzie są tak spokojni, że dzieci nie chcą rodzić się w koszmarze Nowego Yorku.
Naturalnie, ponieważ nigdy nie wiadomo, gdzie jutro będzie matka czy ojciec. Obwinia się nas o wysoki przyrost naturalny, ale co
zrobić? Dzieci nie słuchają, nie chcą iść do tych wszystkich miejsc, gdzie nie ma dla nich żadnej stabilności. Zwłaszcza dzieci

zrealizowane, jeśli są wysoko rozwinięte. Musiałyby być nie lada śmiałkami, żeby pakować się w coś takiego, więc one mogą
próbować. Albo być może są one prawdziwymi diabłami i wykorzystują sytuację. Ale normalnie, ludzie którzy chcą spokoju i
radości w życiu, i miłości rodziców, chcą rodzić się w Indiach. I to dlatego ostatnio stwierdzono, że populacja Indii wzrasta tak
bardzo, że nie wiadomo co zrobić.
Zatem pojawił się system małżeński, który ich zaszokował, ponieważ nie mogli zrozumieć tego, że musi być romans i to i tamto.
Teraz powinniśmy bardziej rozumieć Ekadasha, w sensie, że nie powinniśmy pozwolić, żeby to się w nas wbudowało w żaden
sposób, ponieważ to są rzeczy samoniszczące. Zaczyna się od zwątpienia. Gdy zaczynacie wątpić w Sahaja Yogę, zaczyna się
to wbudowywać. Wątpliwości zaczynają rozwijać się poprzez medha – ten płat tutaj, widzicie. Może on się powiększać.
Dzisiaj widziałam jak jakaś kobieta mówiła: "Odpukać w niemalowane", widzicie, chodzi tutaj o to drewno. "Odpukać w
niemalowane" znaczy, że tutaj nie powinno być już żadnego drewna. Można też powiedzieć: "Odpukać w kamień". Jeśli się
przechwalacie, możecie powiedzieć: "Nie, żadnego odpukiwania". Nie o to Mi chodzi. Ludzie są całkiem świadomi, nieświadomie
to mówią, ale są całkiem świadomi, żeby nie mówić czegoś, co mogłoby spowodować jakieś chełpienie się lub przechwalanie
się lub coś wielkiego, żeby coś nie poszło źle. Więc oni mówią: "Odpukać w niemalowane", to jest to drewno. To jest Ekadasha
Rudra.
Zatem jesteśmy całkiem świadomi tej siły wbudowanej w nas i musimy być teraz świadomi, że ta siła przetransformuje ludzi.
Dziś będziemy się modlić, żeby ta siła przetransformowała Amerykę, poprzez swoją zdolność do przerażania ludzi, dzięki czemu
przyjdą do Sahaja Yogi. Ponieważ wszystko osiągnęło taki poziom ego, gdzie ludzie mówią: "Co w tym złego?" Kiedy zaczęłam
wykłady w Anglii, mówili: "To jest wiktoriańska kobieta, niedzisiejsza, całkowicie bezużyteczna". Powiedziałam: "W porządku, nic
nie mówię. Ale będziecie mieli takie choroby, że będziecie musieli zawrócić".
Był to czas, kiedy przegłosowano prawo zezwalające na homoseksualizm, rozwiązłość powinna być dozwolona, i wszystkie te
rzeczy powinny być dozwolone. I teraz macie tutaj AIDS już działające. Teraz AIDS dało wam strach Ekadashy. Miejcie go! "Co w
tym złego!" I co wy na to? Więc ten strach i obawy są bardzo ważne. Bardzo ważne jest, żebyście mieli lęk i strach przed Bogiem
Wszechmogącym, jesteśmy dla Niego niczym.
Musimy tutaj pamiętać, że jesteśmy nierozłączną częścią tego Boga i że musimy siebie obudzić na świadomość, że On jest
Całością a my mamy stać się jednym z Całością. W ten sposób pokonamy naszą Ekadasha.
Dziś błogosławię was mocą Ekadasha, która przyniesie transformację. Niech was wszystkich Bóg błogosławi w waszej pracy,
którą staracie się wykonywać dla dobra Amerykanów. To jest wasza odpowiedzialność ratowanie Ameryki. Wiecie, że jest to
czakra Vishuddhi, a cała odpowiedzialność Sahaja Yogi spoczywa na czakrze Vishuddhi.
Bardzo ważne jest, żeby ta transformacja nastąpiła. Zobaczycie, że bez niej nic się nie wypracuje. Nie będziecie mogli
rozmawiać z ludźmi, ani się z nimi komunikować. Musicie więc modlić się o rozpoczęcie transformacji, o jej start, musicie
zapalać, musicie galopować i kontynuować rozprzestrzenianie jak dziki ogień. To powinna być teraz wasza modlitwa.
Niech was Bóg błogosławi.

1983-0923, Wywiad w Telewizji
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Wywiad w Telewizji, 23.09.1983, Los Angeles, USA Właśnie dołącza do mnie Shri Mataji, znana na całym świecie jako święta. Po
raz pierwszy udało mi się spotkać świętą. I jesteś też uzdrowicielką poprzez wiarę albo uzdrowicielką poprzez psychikę.
Przypuszczam, że niektórzy ludzie tak ciebie określają. Ale zapytana niedawno w wywiadzie, czy jesteś świętą albo czy uważasz
się za świętą, udzieliłaś niezwykłej odpowiedzi. Jesteś więc? Właściwie nie możesz sama sobie dać certyfikatu, czy czegoś
takiego? Jakość świętego polega na tym, że może on tworzyć innych świętych. Jeśli potrafi, innych uczynić świętymi, wtedy jest
świętym. W przeciwnym razie jest to po prostu samoocena. Czy potrafisz czynić innych świętymi? Myślę, że tak. Jak
zdefiniowałbyś centrum? Czym stałaby się inna osoba, która uczyniłaby go świętym? Osoba, która staje się świętą, rozwija nową
świadomość w wyniku żywego procesu ewolucyjnego, ona staje się Duchem, tak jak to opisuje Chrystus: "Masz narodzić się
ponownie". I w tym, świadomość staje się jej urzeczywistnieniem. To nie tylko mentalna projekcja, ale urzeczywistnienie, że
stajesz się osobą, która jest kolektywnie świadoma. Wspomniałaś o Chrystusie, a przecież pochodzisz ze wschodniego kraju z
Indii. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? Oczywiście, On odgrywa bardzo ważną rolę w waszej ewolucji. On jest bramą, jak
powiedziano. Zatem według waszej definicji, święty może być osobą, która może być narodzonym na nowo chrześcijaninem,
który mógłby przyjąć zbiorową świadomość Jezusa do swojego życia? Widzisz, ci którzy przyjmują go mentalnie, nie rodzą się
ponownie. Myśl, to jest wydarzenie, które musi zaistnieć. Chrzest to wydarzenie, które dzieje się, gdy siła życiowa istniejąca w
naszej kości krzyżowej unosi się. Możecie poczuć unoszenie się tej siły, która dochodzi do ciemiączka - [wtedy] będziemy
ochrzczeni - i poczujecie chłodny powiew Ducha Świętego. Tak, oni mówią, że jest chłodny powiew, powiew Ducha Świętego. To
ludzie czują. Tak. I kolejne wywiady, w których przeczytałam, mówiłaś, że umieściłaś dłoń nad głową tego, który przeprowadzał z
Tobą wywiad. Tak. I on był w stanie poczuć chłodny powiew. Tak, tak. A także z…. Czy możesz dać mi ten chłodny powiew?
Przez całe moje życie czekałam na to. Tak, myślę, że uzyskałaś to. Tak, rzeczywiście? Na początku byłaś trochę
podenerwowana…. Byłam zdenerwowana dziś rano. I wszystko jest w porządku. Tak. Ale teraz powinnaś się uspokoić i wszystko
się ułoży w mgnieniu oka. Czy ja też będę miała chłodny powiew? Oczywiście. Czy musisz mnie dotknąć? Nie, nie, nie, nie. To
może pomóc, rozmawiając ze mną, możesz to dostać, ale w rzeczywistości poczujesz to na koniuszkach palców. Jak
powiedział Mahomet: "W czasie zmartwychwstania wasze ręce przemówią". I po raz pierwszy czujesz tę Wszechprzenikającą
subtelną moc, że stajesz się czymś więcej niż jesteś. Tym właśnie jest święty. Uzdrawiałaś wielu ludzi, jak myślisz ilu z nich
zostało uzdrowionych w ciągu twojego życia? Nie wiem ilu, nigdy nie liczyłam. Setki? Tak, co najmniej. Przynajmniej, co najmniej
setki. Tak, co najmniej setki. Ale tak naprawdę ludzie, którzy mogą zostać świętymi, również mogą [uzdrawiać]. Więc jeśli
widzisz Sahaja Yogę, mogą to być tysiące. Ponieważ pojawiło się tak wielu ludzi, którzy stali się prorokami. Oni uzdrawiają także
innych ludzi. Tak, oni też. Oni uzdrawiają znacznie więcej niż obecnie ja sama. Jakiego rodzaju choroby lub sprawy udało ci się
wyleczyć? Większość nieuleczalnych chorób zostaje uleczona, ale to nie jest uzdrawianie przez wiarę, w tym sensie, że nie
musicie wierzyć, albo nie musicie wierzyć w cokolwiek. Nie ma w tym zaślepienia. Nie ma zaślepienia. Właściwie to dzieje się
tak, jak kiełkowanie nasionka. Tak jak nasionko kiełkuje, w ten sam sposób ma miejsce wasze przebudzenie. A dzięki temu,
odżywiony jest przywspółczulny układ nerwowy. To kwestia odżywienia. Odżywienie, tak to działa. Wielokrotnie wypowiadałaś
się na temat religii prawosławnej, katolicyzmu i protestantyzmu. O każdym "-iźmie". Co o nich myślisz? Jak je klasyfikujesz, czym
się wyróżniają? Wszystkie religie, jak widzicie, są niczym innym jak filozofiami. Są jedynie filozofiami. Są to słowa, słowa i słowa.
Sam Chrystus - teraz zobaczmy, On powiedział: "Nie będziesz miał cudzołożnych oczu". Czy możesz znaleźć jakiegokolwiek
chrześcijanina bez cudzołożnych oczu, to raczej trudne. Hm, hm. Czemu? Dlaczego tak jest, kiedy On to powiedział, dlaczego tak
jest, że nie możemy mieć tych niewinnych oczu? Powinniśmy mieć! Powodem jest to, co powiedział: "On ma narodzić się
ponownie w tobie". I jest pewne miejsce, w którym Chrystus budzi się, kiedy ta siła się podnosi. I tutaj, w jednym z artykułów,
które przeczytałam, powiedziano, że czułaś, iż niektóre religie prawosławne były oparte na ignorancji i ekstremizmie. Więc
zabrzmiało to dla mnie jak fanatyzm, że byłaś wobec nich negatywnie [nastawiona]. Nie, nie bardzo negatywnie. Powinnam
powiedzieć, jako matka, że zostali sprzeniewierzeni, to oni wprowadzają ludzi w błąd. Wprowadzają w błąd. Widzicie, oni po
prostu zaczęli myśleć, że czytając coś lub modląc się, to się wypracuje. Musicie być najpierw połączeni z Bogiem. Jak uzyskać
połączenie? Połączenie - Bóg umieścił wszystko w was. Wszystko jest w was i może to zrobić tylko osoba, która jest świętą. To
jest jak Matka Ziemia: wkładacie do niej nasionko i ono samo wykiełkuje. To jest wasze własne. Hm, hm. Więc jest spontaniczne,
to jest żywy [proces]. Jest taki artykuł w londyńskiej gazecie, który wspomniał, że młody 17-letni chłopiec został ciężko ranny
prawie do tego stopnia, że został zmasakrowany na motocyklu. I był on - powiedzmy - dwie mile od miejsca, w którym Ty byłaś.

A jednak on twierdzi, że widział, jak do niego przychodzisz. Myślał, że naprawdę tam jesteś, widocznie to była wizja, że położyłaś
dłonie na różnych częściach jego ciała i został uzdrowiony. …Ten przypadek zobaczenia Ciebie tam, ale przecież Ty tam byłaś. W
jaki sposób? To prawda, to zadziałało. Jak możesz to wyjaśnić? Widzicie, musimy wiedzieć, że w Królestwie Bożym cała wasza
telekomunikacyjna telewizja jest tak skuteczna, to działa, widzicie. Tak jak tutaj siedzę, ale jestem tam i jestem wszędzie, jak
wtedy mogliście to zobaczyć. W ten sam sposób w jego "telewizji" mają takie aranżacje i możecie to wypracować. To jest
proste. Powiedziałaś też, że jesteś w stanie wyleczyć AIDS. W jaki sposób? Tak, można to wyleczyć, ponieważ jest to - co
widziałam poprzez tę Zbiorową Świadomość, że AIDS jest spowodowane kombinacją trzech subtelnych ośrodków w nas. A jeśli
te trzy ośrodki mogą zostać odżywione, można je wyleczyć. Myślę, że jeden człowiek w Londynie został wyleczony. Ale w innym
wywiadzie powiedziałaś także coś takiego, że jeśli wy, jeśli wszyscy staniecie się kolektywnie świadomi lub jednością z Tobą
albo tak samo świadomi jak chcesz Ty to przedstawić, że nie będzie już więcej homoseksualizmu. Więc czy twierdzisz, że
homoseksualizm jest czymś negatywnym? Nie, to jest nienaturalne. Nienaturalne? To nie jest naturalne. Chodzi o to, że jeśli oni
stają się homoseksualni, to jest z powodu przymusowych warunków. Na przykład, powiedzmy, widzicie, jeśli oni widzą, że
kobiety są zbyt dominujące, trudno jest z nimi dalej żyć, one nie są już kobietami, one są bardziej mężczyznami, widzisz, oni wolą
mężczyzn, którzy są kobiecy, to mieszanka. Społeczeństwo jest dość pomieszane. Możliwe też, że czasami mężczyzna może
być opętany przez kobietę i ona-on może zachowywać się w ten sposób. To skomplikowana osobowość. Jerry Falwell był w jej
programie w zeszłym tygodniu i wydaje mi się, że też tydzień wcześniej, on powiedział, że stanem naturalnym, który wyleczyłby
wiele rzeczy, jest monogamia: jeden mężczyzna dla jednej kobiety. Czy się z tym zgadzasz? Oczywiście, uważam, że to jest
naturalne, że tak jest! Bez problemów. On powiedział, że nasze społeczeństwo, społeczeństwo stało się zbyt rozwiązłe i dlatego
mamy te wszystkie nowe choroby. Tak. Widzisz, chodzi o społeczeństwo zorientowane na ego i gdzie myślimy: "A co w tym
złego?" Ale nie widzimy całości, widzimy tylko część tego. A ego nigdy nie doprowadzi nas do właściwych rzeczy. Nasza Jaźń
jest tą, która daje nam całe bezpieczeństwo, całą mądrość, wszystkie wskazówki. A potem automatycznie stajemy się
monogamiczni. Nie muszę tego mówić. Większość ludzi, którzy zostali prorokami, jak powiedziałam, wyleczyli się i stali się
monogamiczni. Niektórzy z nich byli homoseksualistami, stali się normalnymi ludźmi, ożenili się. W porządku. Przekroczyliśmy
już czas. Chciałbym dłużej z Tobą porozmawiać, niektóre z Twoich pomysłów są bardzo fascynujące. Dla tych z was, którzy
chcieliby pójść na darmowy wykład, nie wiem, czy możemy to nazwać "wykład", ale doświadczenie ze Shri Mataji, są trzy
spotkania, które będą dla was dostępne - będziecie mogli spotkać ją tutaj w Los Angeles. Najpierw w sobotę w Pierwszym
Kościele Metodystów przy Franklin Avenue właśnie tutaj w Hollywood. A także ponownie w poniedziałek i we wtorek o 7 rano,
więc w tę sobotę w First United Methodist Church of Hollywood. Bardzo dziękuję. Dziękuję.

1983-1022, Mowa do yoginów o kuracjach (fragment)
View online.
Mowa do yoginów o kuracjach (Fragment z wykładu "Talk on Treatments, Hamsa,USA", 22.10.1983 Deer Park Farm, New York,
USA)
Wszyscy musicie zapuszczać nieco ciepłego masła [ghee] do nosa.
Do wewnątrz?
Do wewnątrz, zakraplaczem, dobrze? Podgrzejcie masło i napełnijcie go. A potem, kiedy ono jest lekko ciepłe, nie za ciepłe, tylko
lekko ciepłe, wtedy je zakraplacie do nosa, to bardzo ważne.
W tym kraju to jest bardzo prosta rzecz do zrobienia raz na jakiś czas, powiedzmy, co dwa czy trzy dni, czy nawet gdy robicie to
codziennie, to nie ma znaczenia.
To jest jak smarowanie rąk kremem, ponieważ zimna pogoda również powoduje pękanie wyściółki wewnątrz nosa. A kiedy je
zakropicie, ono wygładza nos i nie macie z nim kłopotów. To jest bardzo proste. Wszyscy powinni to robić, wszyscy Sahaja
yogini powinni to robić. Jest tak dużo rzeczy, które Sahaja yogini powinni robić, jedną z nich jest to, żeby starać się utrzymywać
swoją czakrę Hamsa w dobrym stanie. Utrzymując swój nos w porządku, utrzymujecie swoją czakrę Hamsa w lepszym stanie.
Więc lepiej używajcie tego prostego sposobu podgrzania nieco ghee, jak je nazywamy. Widzicie, możecie je przygotować,
podgrzać masło, trzymać je w butelce z zakraplaczem i podgrzewać je w gorącej wodzie, a potem zakraplać do nosa, właśnie
tak, w nocy przed snem.
Nawet do uszu musimy zakraplać oliwę z oliwek. To jest bardzo ważne.
Dla zębów również, musicie wziąć trochę soli, dolać trochę oliwy z oliwek i nacierać dziąsła. Dzięki temu nie będziecie musieli
chodzić już do dentysty. Najlepsze jest to, że nigdy nie byłam u dentysty w ciągu całego mojego życia i chcę, abyście wy nie
chodzili już więcej do dentysty.
Więc to jest bardzo dobry sposób nacierania dziąseł wibrowaną solą i oliwą z oliwek.
Musicie również stosować oliwę na swoje głowy, w każdą sobotę, z odpowiednią ilością oliwy, dokładnie naoliwcie, wymasujcie
głowę i idźcie spać, a następnego dnia umyjcie włosy. Poczujecie się o wiele lepiej. Jeśli ktoś nie może używać oliwy z oliwek to
najlepszy na głowę będzie olej migdałowy. Będziecie wtedy bardzo spokojni.
Szczególnie wasze dzieci, musicie je masować do piątego roku życia, każdego wieczoru, kiedy kładą się spać wieczorem,
bardzo dokładnie przed snem. Potem użyjcie trochę zasypki, oczyśćcie i niech idą spać. Wtedy dzieci nie będą biegać, nie będą
niespokojne i tym podobne. Staną bardzo spokojnymi, dobrze zachowującymi się dziećmi.
Ponieważ nie masujecie dzieci, one skaczą przez całe życie. I całe życie są lekko agresywne, jak widzicie, nos musi być
wygładzony [poprzez ghee]. To jest bardzo prosty sposób, a że jesteście zrealizowanymi osobami uczynicie je łagodnymi o wiele
bardziej. Widzicie, o wszystkie te bardzo drobne rzeczy musicie zadbać.
Jeżeli jesteście bardzo przeziębieni, jeżeli jesteście bardzo przeziębieni, wtedy możecie wymieszać niewielką ilość kamfory z
oliwą i zakropić do nosa, właściwie trochę. Nie za dużo, to również jest bardzo dobre, to także złagodzi przeziębienie i postawi
was na nogi.
Z powodu zimna, ten kraj posiada wielki problem z czakrą Vishuddhi, jak wszędzie na Zachodzie.
I w Sahaja Yodze wymagane jest noszenie podkoszulka. To jest obowiązkowe. Jakakolwiek byłaby pogoda, czy jest gorąco, czy
zimno, w Indiach, kiedy jest gorąco, musicie nosić podkoszulek, ponieważ, kiedy jest bardzo gorąco zaczynacie się pocić a pot
powoduje problemy. Dlatego zawsze noście podkoszulek, niezależnie od tego, czy to jest gorąca czy zimna pora roku. To jest
konieczność dla Sahaja yoginów, muszą go nosić.

I dla nich wszystkich, obowiązkowe jest także noszenie szalika, kiedy wychodzą w zimie, to jest ważna rzecz. A także wkładanie
trochę waty do uszu, tak jak Ja to robię.
Ze względu na was, powiedziałam wam, aby ją wkładać, ponieważ brak wam dbałości, więc opiekuję się wami poprzez
wkładanie jej do uszu, w ten oto sposób. Wszyscy powinniście wkładać ją przed wyjściem.
I zakładajcie coś na głowy w nocy, kiedy śpicie, zakładajcie coś na głowy, a potem kładźcie się spać. Ponieważ przez większość
czasu wasze ciało pozostaje okryte, ale głowa już nie. Teraz jesteście Zrealizowanymi Duszami a wasza Sahasrara jest słaba,
więc musicie opiekować się swoją Sahasrarą. Okrywajcie głowy, aby nie mieć żadnych problemów.
Musicie również sprawdzić, jakiego rodzaju osobą jesteście. Jeżeli macie problemy z wątrobą, musicie zastosować
odpowiednią dietę, którą mamy tutaj, osoby obecne tutaj, powiedzą wam o niej.
Jeśli jesteście osobą lewostronną, jeśli macie lewostronne problemy, wtedy musicie zapoznać się z dietą, którą musicie
zastosować. Na przykład, osoba lewostronna w ogóle nie powinna jeść węglowodanów, a przeciwnie, powinna jeść białka, w
jakiejkolwiek formie jest to możliwe.
W Sahaja Yodze, jak wiecie, nie wierzymy w wegetarianizm czy coś podobnego, ale wierzymy, że mięśnie zwierząt większych od
nas, nie są dobre dla naszych zębów lub dla naszego ciała również dlatego, że struktura komórki mięśniowej większego
zwierzęcia jest o wiele większa od naszej. I dlatego one bardzo rozgrzewają, to znaczy, nawet jeżeli zjem trochę wołowiny przez
pomyłkę, czy też ktoś Mnie zaprosi. Kiedyś moje policzki spuchły, więc to dlatego tak się dzieje, jest to automatyczna reakcja.
I nie powinniśmy używać tworzyw sztucznych; starajcie się ich unikać również w swoich ubraniach. Tworzywa sztuczne mogą
być używane, ale nie przez cały czas tylko plastiki i nylony. A także nie powinno się spożywać pokarmów w tworzywach
sztucznych. Możecie je jeść na papierze, papier jest w porządku, ponieważ jest - jak go nazywacie - jest drewnem, on nie szkodzi.
Ale nie powinniście jeść w tworzywach sztucznych, używając plastikowego widelca i łyżki, a jest zbyt dużo plastiku w tym kraju;
bądźcie ostrożni, ponieważ plastik jest przeciw Bogu. Jest przeciw ludzkiemu życiu, jest przeciw biologicznym procesom. Więc
unikajcie plastiku na ile to możliwe, bądźcie z tym ostrożni.
Nie używajcie również czegoś, co jest całkowicie zrobione z plastiku, tak jak widziałam. Chciałam kupić jedną parę kapci dla
siebie. Nie mogłam jej dostać w całym Nowym Jorku. Ponieważ nie chciałam tworzywa sztucznego.
A jeśli takie nosicie, wtedy pojawiają się różnego rodzaju problemy skórne i choroby, więc uważajcie na to.
Jest tak wiele innych rzeczy, na które musimy uważać. A ponieważ okazało się, że te rzeczy są szkodliwe, dlatego obowiązkiem
każdego z was jest bycie ostrożnym. Ponieważ teraz staliście się świątynią Boga a świątynia Boga powinna być zdrowa. Nie
chcemy, aby chorzy na gruźlicę krążyli jako święci, nikt im nie uwierzy.
Sahaja yogin: Czy możesz powiedzieć nam coś o cukrze [Matko]?
Shri Mataji: Ach. Jest jeszcze jedno kłamstwo o tym, - dzięki Bogu wyszło już na jaw - że cukier jest przeciwko naszemu
wzrostowi i temu wszystkiemu. Cukier jest bardzo ważny dla uwagi, szczególnie dla osób cierpiących z powodu wątroby.
Na przykład ludzie, którzy są szczupli, przeważnie cierpią z powodu wątroby. Dla nich cukier jest tak ważny, że jeśli go nie
używają, to stają się jak trzcina cukrowa, która wychodzi z maszyny, z prasy, rozumiecie. Lepiej, żeby używali trochę cukru.
Cukier jest bardzo ważny dla waszej wątroby! Najlepszym węglowodanem jest biały cukier a nie brązowy, brązowy nie jest dobry,
ponieważ zawiera melasę, która bardzo rozgrzewa.
Niektórzy ludzie tutaj mają zabawne pomysły, również jeżeli chodzi o jedzenie. Niektórzy z nich wierzą, że jeśli spożywacie
naturalny pokarm...
Pewnego razu kupiłam coś w sklepie ze zdrową żywnością i miałam biegunkę przez pięć dni!
Ponieważ to było przeznaczone dla zwierząt a nie dla ludzi. Podobnie jak niektórzy ludzie jedzą, jak je nazywacie nasiona
bawełny. A my podajemy nasiona bawełny tylko zwierzętom. Nie mogę w to uwierzyć. Ale widziałam w Szwajcarii, że dodają
nasiona bawełny do chleba. W chlebie były nasiona bawełny, kilka jest w porządku, ale wyobraźcie sobie [Shri Mataji mówi w

hindi] – śmiech osób mówiących w hindi. To znaczy, że one muszą być podawane tylko bawołom! W ten sposób dostałam...
Widzicie, to są bardzo silne rzeczy.
Z tego samego powodu, bardzo miękkie jedzenie również nie jest dobre, musimy być w centrum ze wszystkim. Nie jedźcie
bardzo surowego jedzenia, jak niektóre chleby we Francji, które znacie, nawet w Anglii je spotkacie, zboża chlebowe
[niesłyszalne] całkowicie.
Więc tego rodzaju chrupiące dodatki nie są potrzebne. [Jedzenie] powinno być takie, które dba o wasze dziąsła, one są delikatne,
poza tym spożywajcie pożywienie, które jest dla was odpowiednie. Nie kierujcie się racjonalnością, nie kierujcie się modą, ale
kierujcie się waszym dobrem. I dowiedzcie się o sobie, jaki jest wasz temperament, jaki rodzaj jedzenia wam odpowiada i jakie w
związku z tym powinniście jeść. Oczywiście, każdy może robić to co chce, ale my możemy tylko doradzić im, że "to będzie wam
odpowiadać" i przekonacie się, że będzie to bardzo przydatne dla was wszystkich, to wam pomoże.
Na porost waszych włosów, powinniście mieć także wibrowany olej i go stosować. Będziecie zaskoczeni, ostatnio ktoś zobaczył
Warrena i zapytał: "Czy to ten sam człowiek? Wygląda znacznie młodziej". Więc powiedziałam: "Tak". Miał łysą głowę stąd do
tego miejsca a teraz ma włosy. Przy odpowiedniej pielęgnacji możecie mieć włosy całkiem niezmienione przez jakiś czas, jeżeli
o nie zadbacie. Ale włosy są bardzo ważne, nie tyle ich wygląd, ale one są Sahasrarą.
Jeśli co tydzień stosujecie olej na waszą Sahasrarę, to będziecie mieć łagodną osobowość, łagodne zachowanie, płynne ruchy,
będziecie odnosić się do innych w delikatny sposób. Dlatego jest to bardzo potrzebne.
Widzicie, w Indiach jest ważny masażysta, związany z rodziną, on jest bardzo silnym człowiekiem i on przychodzi masować
mężczyzn, widzicie, on po prostu siada na nich i naprawdę całkowicie ich wykańcza! Po pierwszej sesji oni są martwi! Następnie
on w pełni wykorzystuje ich ciało, naciska ich, siada na nich i naciera ich podczas jednego plaśnięcia! Widzicie, pięciu, sześciu z
nich będzie skakać nad pięcioma, sześcioma osobami. Wraz z plaśnięciem oni obracają się. Kiedy przychodzi czas na drugie
plaśnięcie osoba jest wykończona!
Tak właśnie sobie radzą. Ale widzicie, masaż tutaj nie ma znaczenia. I nigdy nie proście nie-Sahaja yogina o masaż. Nie
pozwalajcie nikomu dotykać was w ten sposób, ponieważ, widzicie, ci ludzie niosą ze sobą wszystkie złe wibracje i możecie
cierpieć. Tylko Zrealizowanym Duszom powinniście pozwalać na masowanie was, jeśli to możliwe lub sami powinniście się
masować.
Ale nie chodźcie do tych masażystów i ludzi, którzy masują wszelkiego rodzaju ludzi i mogą przysporzyć wam kłopotów.
Trzeba więc bardzo uważać na pewne rzeczy i pewne osobiste nawyki, również te, o których mówiliśmy. Możecie zapytać
Warrena, powie wam o tym, co jest bardzo ważne dla Mooladhary i o wszystkich tych rzeczach, których musicie przestrzegać,
niezależnie od tego czy jesteście w Anglii, Ameryce, czy gdziekolwiek. Należy ich przestrzegać, aby zachować czystość na
zewnątrz i wewnątrz. Teraz, jeśli macie jakieś pytania…
Sahaja yogin: Zastanawiałem się tylko nad tym, jakich technik powinniśmy używać masując dzieci. Ale myślę, że możemy o tym
porozmawiać innym razem.
Shri Mataji: Uważam, że każdy sposób jest dobry, ale zawsze róbcie to w kierunku do góry, widzicie? Ruch powinien być w górę,
ale używajcie przy tym oleju, inaczej będziecie ciągnąć, będziecie ciągnąć je za włosy. Tak więc używajcie oleju do smarowania
w górę.
Sahaja yogin:I nie zapominajcie o Sahasrarze.
Shri Mataji: Nie zapominajcie o Sahasrarze.
W przypadku dzieci musicie na Sahasrarę nanosić dużo oleju.

Sahaja yogin: Matko, będziemy potrzebować więcej fryzjerów, ludzi, którzy umieją ścinać włosy, którzy są Zrealizowanymi
Duszami, ponieważ dotykają naszej Sahasrary podczas cięcia.
Shri Mataji: Tak. W przeciwnym razie możecie je zapuścić. Co stoi na przeszkodzie?
Sahaja yogin: Możemy zapuścić włosy, Matko?
Shri Mataji: Tak, tutaj, dotąd [poniżej uszu] możecie je zapuścić i zawijać.
Shri Mataji: Widzicie, będziecie wyglądać jak filozof, całkiem imponująco.
Shri Mataji: Ale nie powinniście być osobą wyglądającą zabawnie. Widzicie, to jest bardzo istotna sprawa. Nie musicie stosować
jakichś zabawnych metod? Takich jak inni. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach modą jest podcinanie włosów i utrzymywanie ich
całkowicie krótkimi, nie ma potrzeby.
Sahaja yogin: Włosy muszą być dotąd, ponad czołem.
Shri Mataji: Ach! One powinny być zaczesane do tyłu, ponad czołem, nigdy nie zasłaniajcie czoła ani oczu.
Sahaja yogin: Czakra Agnya.
Shri Mataji: Ach. Czakra Agnya. Musicie utrzymywać ją otwartą, widzicie, zawsze otwartą. Musicie trzymać się centralnej ścieżki,
na ile to możliwe, ale miejcie czoło odkryte, to jest ważne. Czoło powinniście mieć odsłonięte, to jest bardzo dobre dla innych i
nie zakrywajcie oczu włosami. Wielu ludzi ma zwyczaj zakrywania oczu włosami i wy będziecie mieć [niesłyszalne]. Także u
dzieci, nigdy nie pozwalajcie, żeby włosy zakrywały im oczy.
Mamy też coś dla oczu, to co nazywacie Netranjan, teraz go nie mam, ale on jest bardzo dobrą, prostą rzeczą, prawie nic nie
kosztuje… jednego centa z dolara.
Sahaja yogin: Trochę go mamy. Możemy wysłać jutro.
Shri Mataji: Dobrze, oni go trochę mają, dadzą wam, a on powinien być zastosowany bardzo ostrożnie na początku. Ponieważ,
jeśli nie jesteście do niego przyzwyczajeni, on będzie trochę piec i popłyną wam łzy z oczu, to oczyści wasze oczy. I będziecie
zaskoczeni tym, że jeśli go użyjecie, nie rozwiniecie tych worków, itp. takich jak te. A łzy będą wypływać. To jest bardzo prosta
rzecz.
A jeżeli chodzi o mydło, spróbujcie używać naturalnych mydeł, lepiej ich używajcie, ponieważ tutaj są takie mydła, że nie wiem co
powiedzieć.
Sahaja yogin: Paramolove, Matko?
Paramolove. Myślę, że chodzi o jedyne mydło, które można tutaj dostać.
Shri Mataji: Tak, ono jest dobre. Paramolove jest dobre. Jest bardzo dobre.
[Przerwa w wideo.]
Shri Mataji: To, co trzeba robić, to wziąć trochę oleju i podgrzać z goździkami.
Sahaja yogin: Z goździkami?

Shri Mataji: Z goździkami. I pozwólcie olejowi trochę ostygnąć, kiedy będzie już ostudzony, żeby nie parzył, tylko będzie ciepły,
możecie to sprawdzić, wtedy zapuście go do uszu.
Sahaja yogin: Oliwa z oliwek jest lepsza?
Shri Mataji: Oliwa z oliwek jest dobra.
[Przerwa w wideo.]
Sahaja yogin: Matko, czy możesz wyjaśnić nam techniki wibrowanego cukru i wibrowanej soli, poprzez dawanie wibracji, nie
całkiem je rozumiem…
Shri Mataji: Widzicie, ponieważ Bóg obdarzył was wibracjami, moc przepływa teraz przez was, wibracje są obecne. Więc
cokolwiek bierzecie z zewnątrz, jest dotykane przez tak wielu ludzi, tak wielu ludzi to tworzyło, a oni mogli mieć dobry umysł lub
było z nimi coś nie w porządku, najlepszą rzeczą jest zrobienie nad tym bandhanu przed jedzeniem. Jakikolwiek pokarm
spożywacie musicie zrobić nad nim bandhan w ten sposób, trzy razy, tak aby wasze wibracje popłynęły do jedzenia i uczyniły je
uświęconym.
Ponadto możecie też używać rąk do jedzenia, jeżeli je przedtem umyliście, wtedy to jest w porządku.
Albo jeśli bierzecie wodę, możecie po prostu położyć tam swoje dłonie, wtedy ona się wibruje, potem ją wypijcie. Ponieważ, tak
jest, że wibracje zaczęły przepływać przez wasze dłonie, ale nadal nie rozprzestrzeniają się całkowicie w waszym ciele. Czy
rozumiecie mój punkt widzenia?
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Mowa do yoginów o kuracjach (Fragment z wykładu "Talk on Treatments, Hamsa,USA", 22.10.1983 Deer Park Farm, New York,
USA) Wszyscy musicie zapuszczać nieco ciepłego masła [ghee] do nosa.Do wewnątrz?Do wewnątrz, zakraplaczem, dobrze?
Podgrzejcie masło i napełnijcie go. A potem, kiedy ono jest lekko ciepłe, nie za ciepłe, tylko lekko ciepłe, wtedy je zakraplacie do
nosa, to bardzo ważne.W tym kraju to jest bardzo prosta rzecz do zrobienia raz na jakiś czas, powiedzmy, co dwa czy trzy dni,
czy nawet gdy robicie to codziennie, to nie ma znaczenia.To jest jak smarowanie rąk kremem, ponieważ zimna pogoda również
powoduje pękanie wyściółki wewnątrz nosa. A kiedy je zakropicie, ono wygładza nos i nie macie z nim kłopotów. To jest bardzo
proste. Wszyscy powinni to robić, wszyscy Sahaja yogini powinni to robić. Jest tak dużo rzeczy, które Sahaja yogini powinni
robić, jedną z nich jest to, żeby starać się utrzymywać swoją czakrę Hamsa w dobrym stanie. Utrzymując swój nos w porządku,
utrzymujecie swoją czakrę Hamsa w lepszym stanie. Więc lepiej używajcie tego prostego sposobu podgrzania nieco ghee, jak je
nazywamy. Widzicie, możecie je przygotować, podgrzać masło, trzymać je w butelce z zakraplaczem i podgrzewać je w gorącej
wodzie, a potem zakraplać do nosa, właśnie tak, w nocy przed snem. Nawet do uszu musimy zakraplać oliwę z oliwek. To jest
bardzo ważne. Dla zębów również, musicie wziąć trochę soli, dolać trochę oliwy z oliwek i nacierać dziąsła. Dzięki temu nie
będziecie musieli chodzić już do dentysty. Najlepsze jest to, że nigdy nie byłam u dentysty w ciągu całego mojego życia i chcę,
abyście wy nie chodzili już więcej do dentysty.Więc to jest bardzo dobry sposób nacierania dziąseł wibrowaną solą i oliwą z
oliwek. Musicie również stosować oliwę na swoje głowy, w każdą sobotę, z odpowiednią ilością oliwy, dokładnie naoliwcie,
wymasujcie głowę i idźcie spać, a następnego dnia umyjcie włosy. Poczujecie się o wiele lepiej. Jeśli ktoś nie może używać
oliwy z oliwek to najlepszy na głowę będzie olej migdałowy. Będziecie wtedy bardzo spokojni. Szczególnie wasze dzieci, musicie
je masować do piątego roku życia, każdego wieczoru, kiedy kładą się spać wieczorem, bardzo dokładnie przed snem. Potem
użyjcie trochę zasypki, oczyśćcie i niech idą spać. Wtedy dzieci nie będą biegać, nie będą niespokojne i tym podobne. Staną
bardzo spokojnymi, dobrze zachowującymi się dziećmi.Ponieważ nie masujecie dzieci, one skaczą przez całe życie. I całe życie
są lekko agresywne, jak widzicie, nos musi być wygładzony [poprzez ghee]. To jest bardzo prosty sposób, a że jesteście
zrealizowanymi osobami uczynicie je łagodnymi o wiele bardziej. Widzicie, o wszystkie te bardzo drobne rzeczy musicie zadbać.
Jeżeli jesteście bardzo przeziębieni, jeżeli jesteście bardzo przeziębieni, wtedy możecie wymieszać niewielką ilość kamfory z
oliwą i zakropić do nosa, właściwie trochę. Nie za dużo, to również jest bardzo dobre, to także złagodzi przeziębienie i postawi
was na nogi.Z powodu zimna, ten kraj posiada wielki problem z czakrą Vishuddhi, jak wszędzie na Zachodzie. I w Sahaja Yodze
wymagane jest noszenie podkoszulka. To jest obowiązkowe. Jakakolwiek byłaby pogoda, czy jest gorąco, czy zimno, w Indiach,
kiedy jest gorąco, musicie nosić podkoszulek, ponieważ, kiedy jest bardzo gorąco zaczynacie się pocić a pot powoduje
problemy. Dlatego zawsze noście podkoszulek, niezależnie od tego, czy to jest gorąca czy zimna pora roku. To jest konieczność
dla Sahaja yoginów, muszą go nosić. I dla nich wszystkich, obowiązkowe jest także noszenie szalika, kiedy wychodzą w zimie, to
jest ważna rzecz. A także wkładanie trochę waty do uszu, tak jak Ja to robię.Ze względu na was, powiedziałam wam, aby ją
wkładać, ponieważ brak wam dbałości, więc opiekuję się wami poprzez wkładanie jej do uszu, w ten oto sposób. Wszyscy
powinniście wkładać ją przed wyjściem. I zakładajcie coś na głowy w nocy, kiedy śpicie, zakładajcie coś na głowy, a potem
kładźcie się spać. Ponieważ przez większość czasu wasze ciało pozostaje okryte, ale głowa już nie. Teraz jesteście
Zrealizowanymi Duszami a wasza Sahasrara jest słaba, więc musicie opiekować się swoją Sahasrarą. Okrywajcie głowy, aby nie
mieć żadnych problemów. Musicie również sprawdzić, jakiego rodzaju osobą jesteście. Jeżeli macie problemy z wątrobą,
musicie zastosować odpowiednią dietę, którą mamy tutaj, osoby obecne tutaj, powiedzą wam o niej.Jeśli jesteście osobą
lewostronną, jeśli macie lewostronne problemy, wtedy musicie zapoznać się z dietą, którą musicie zastosować. Na przykład,
osoba lewostronna w ogóle nie powinna jeść węglowodanów, a przeciwnie, powinna jeść białka, w jakiejkolwiek formie jest to
możliwe. W Sahaja Yodze, jak wiecie, nie wierzymy w wegetarianizm czy coś podobnego, ale wierzymy, że mięśnie zwierząt
większych od nas, nie są dobre dla naszych zębów lub dla naszego ciała również dlatego, że struktura komórki mięśniowej
większego zwierzęcia jest o wiele większa od naszej. I dlatego one bardzo rozgrzewają, to znaczy, nawet jeżeli zjem trochę
wołowiny przez pomyłkę, czy też ktoś Mnie zaprosi. Kiedyś moje policzki spuchły, więc to dlatego tak się dzieje, jest to
automatyczna reakcja. I nie powinniśmy używać tworzyw sztucznych; starajcie się ich unikać również w swoich ubraniach.
Tworzywa sztuczne mogą być używane, ale nie przez cały czas tylko plastiki i nylony. A także nie powinno się spożywać
pokarmów w tworzywach sztucznych. Możecie je jeść na papierze, papier jest w porządku, ponieważ jest - jak go nazywacie jest drewnem, on nie szkodzi. Ale nie powinniście jeść w tworzywach sztucznych, używając plastikowego widelca i łyżki, a jest

zbyt dużo plastiku w tym kraju; bądźcie ostrożni, ponieważ plastik jest przeciw Bogu. Jest przeciw ludzkiemu życiu, jest przeciw
biologicznym procesom. Więc unikajcie plastiku na ile to możliwe, bądźcie z tym ostrożni.Nie używajcie również czegoś, co jest
całkowicie zrobione z plastiku, tak jak widziałam. Chciałam kupić jedną parę kapci dla siebie. Nie mogłam jej dostać w całym
Nowym Jorku. Ponieważ nie chciałam tworzywa sztucznego.A jeśli takie nosicie, wtedy pojawiają się różnego rodzaju problemy
skórne i choroby, więc uważajcie na to. Jest tak wiele innych rzeczy, na które musimy uważać. A ponieważ okazało się, że te
rzeczy są szkodliwe, dlatego obowiązkiem każdego z was jest bycie ostrożnym. Ponieważ teraz staliście się świątynią Boga a
świątynia Boga powinna być zdrowa. Nie chcemy, aby chorzy na gruźlicę krążyli jako święci, nikt im nie uwierzy. Sahaja yogin:
Czy możesz powiedzieć nam coś o cukrze [Matko]? Shri Mataji: Ach. Jest jeszcze jedno kłamstwo o tym, - dzięki Bogu wyszło
już na jaw - że cukier jest przeciwko naszemu wzrostowi i temu wszystkiemu. Cukier jest bardzo ważny dla uwagi, szczególnie
dla osób cierpiących z powodu wątroby.Na przykład ludzie, którzy są szczupli, przeważnie cierpią z powodu wątroby. Dla nich
cukier jest tak ważny, że jeśli go nie używają, to stają się jak trzcina cukrowa, która wychodzi z maszyny, z prasy, rozumiecie.
Lepiej, żeby używali trochę cukru. Cukier jest bardzo ważny dla waszej wątroby! Najlepszym węglowodanem jest biały cukier a
nie brązowy, brązowy nie jest dobry, ponieważ zawiera melasę, która bardzo rozgrzewa. Niektórzy ludzie tutaj mają zabawne
pomysły, również jeżeli chodzi o jedzenie. Niektórzy z nich wierzą, że jeśli spożywacie naturalny pokarm...Pewnego razu kupiłam
coś w sklepie ze zdrową żywnością i miałam biegunkę przez pięć dni!Ponieważ to było przeznaczone dla zwierząt a nie dla ludzi.
Podobnie jak niektórzy ludzie jedzą, jak je nazywacie nasiona bawełny. A my podajemy nasiona bawełny tylko zwierzętom. Nie
mogę w to uwierzyć. Ale widziałam w Szwajcarii, że dodają nasiona bawełny do chleba. W chlebie były nasiona bawełny, kilka
jest w porządku, ale wyobraźcie sobie [Shri Mataji mówi w hindi] – śmiech osób mówiących w hindi. To znaczy, że one muszą
być podawane tylko bawołom! W ten sposób dostałam... Widzicie, to są bardzo silne rzeczy. Z tego samego powodu, bardzo
miękkie jedzenie również nie jest dobre, musimy być w centrum ze wszystkim. Nie jedźcie bardzo surowego jedzenia, jak
niektóre chleby we Francji, które znacie, nawet w Anglii je spotkacie, zboża chlebowe [niesłyszalne] całkowicie. Więc tego
rodzaju chrupiące dodatki nie są potrzebne. [Jedzenie] powinno być takie, które dba o wasze dziąsła, one są delikatne, poza tym
spożywajcie pożywienie, które jest dla was odpowiednie. Nie kierujcie się racjonalnością, nie kierujcie się modą, ale kierujcie się
waszym dobrem. I dowiedzcie się o sobie, jaki jest wasz temperament, jaki rodzaj jedzenia wam odpowiada i jakie w związku z
tym powinniście jeść. Oczywiście, każdy może robić to co chce, ale my możemy tylko doradzić im, że "to będzie wam
odpowiadać" i przekonacie się, że będzie to bardzo przydatne dla was wszystkich, to wam pomoże. Na porost waszych włosów,
powinniście mieć także wibrowany olej i go stosować. Będziecie zaskoczeni, ostatnio ktoś zobaczył Warrena i zapytał: "Czy to
ten sam człowiek? Wygląda znacznie młodziej". Więc powiedziałam: "Tak". Miał łysą głowę stąd do tego miejsca a teraz ma
włosy. Przy odpowiedniej pielęgnacji możecie mieć włosy całkiem niezmienione przez jakiś czas, jeżeli o nie zadbacie. Ale włosy
są bardzo ważne, nie tyle ich wygląd, ale one są Sahasrarą.Jeśli co tydzień stosujecie olej na waszą Sahasrarę, to będziecie mieć
łagodną osobowość, łagodne zachowanie, płynne ruchy, będziecie odnosić się do innych w delikatny sposób. Dlatego jest to
bardzo potrzebne. Widzicie, w Indiach jest ważny masażysta, związany z rodziną, on jest bardzo silnym człowiekiem i on
przychodzi masować mężczyzn, widzicie, on po prostu siada na nich i naprawdę całkowicie ich wykańcza! Po pierwszej sesji oni
są martwi! Następnie on w pełni wykorzystuje ich ciało, naciska ich, siada na nich i naciera ich podczas jednego plaśnięcia!
Widzicie, pięciu, sześciu z nich będzie skakać nad pięcioma, sześcioma osobami. Wraz z plaśnięciem oni obracają się. Kiedy
przychodzi czas na drugie plaśnięcie osoba jest wykończona! Tak właśnie sobie radzą. Ale widzicie, masaż tutaj nie ma
znaczenia. I nigdy nie proście nie-Sahaja yogina o masaż. Nie pozwalajcie nikomu dotykać was w ten sposób, ponieważ,
widzicie, ci ludzie niosą ze sobą wszystkie złe wibracje i możecie cierpieć. Tylko Zrealizowanym Duszom powinniście pozwalać
na masowanie was, jeśli to możliwe lub sami powinniście się masować. Ale nie chodźcie do tych masażystów i ludzi, którzy
masują wszelkiego rodzaju ludzi i mogą przysporzyć wam kłopotów. Trzeba więc bardzo uważać na pewne rzeczy i pewne
osobiste nawyki, również te, o których mówiliśmy. Możecie zapytać Warrena, powie wam o tym, co jest bardzo ważne dla
Mooladhary i o wszystkich tych rzeczach, których musicie przestrzegać, niezależnie od tego czy jesteście w Anglii, Ameryce, czy
gdziekolwiek. Należy ich przestrzegać, aby zachować czystość na zewnątrz i wewnątrz. Teraz, jeśli macie jakieś pytania… Sahaja
yogin: Zastanawiałem się tylko nad tym, jakich technik powinniśmy używać masując dzieci. Ale myślę, że możemy o tym
porozmawiać innym razem. Shri Mataji: Uważam, że każdy sposób jest dobry, ale zawsze róbcie to w kierunku do góry, widzicie?
Ruch powinien być w górę, ale używajcie przy tym oleju, inaczej będziecie ciągnąć, będziecie ciągnąć je za włosy. Tak więc
używajcie oleju do smarowania w górę. Sahaja yogin:I nie zapominajcie o Sahasrarze. Shri Mataji: Nie zapominajcie o
Sahasrarze.W przypadku dzieci musicie na Sahasrarę nanosić dużo oleju. Sahaja yogin: Matko, będziemy potrzebować więcej
fryzjerów, ludzi, którzy umieją ścinać włosy, którzy są Zrealizowanymi Duszami, ponieważ dotykają naszej Sahasrary podczas
cięcia. Shri Mataji: Tak. W przeciwnym razie możecie je zapuścić. Co stoi na przeszkodzie? Sahaja yogin: Możemy zapuścić

włosy, Matko? Shri Mataji: Tak, tutaj, dotąd [poniżej uszu] możecie je zapuścić i zawijać. Shri Mataji: Widzicie, będziecie
wyglądać jak filozof, całkiem imponująco. Shri Mataji: Ale nie powinniście być osobą wyglądającą zabawnie. Widzicie, to jest
bardzo istotna sprawa. Nie musicie stosować jakichś zabawnych metod? Takich jak inni. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach
modą jest podcinanie włosów i utrzymywanie ich całkowicie krótkimi, nie ma potrzeby. Sahaja yogin: Włosy muszą być dotąd,
ponad czołem. Shri Mataji: Ach! One powinny być zaczesane do tyłu, ponad czołem, nigdy nie zasłaniajcie czoła ani oczu. Sahaja
yogin: Czakra Agnya. Shri Mataji: Ach. Czakra Agnya. Musicie utrzymywać ją otwartą, widzicie, zawsze otwartą. Musicie trzymać
się centralnej ścieżki, na ile to możliwe, ale miejcie czoło odkryte, to jest ważne. Czoło powinniście mieć odsłonięte, to jest
bardzo dobre dla innych i nie zakrywajcie oczu włosami. Wielu ludzi ma zwyczaj zakrywania oczu włosami i wy będziecie mieć
[niesłyszalne]. Także u dzieci, nigdy nie pozwalajcie, żeby włosy zakrywały im oczy. Mamy też coś dla oczu, to co nazywacie
Netranjan, teraz go nie mam, ale on jest bardzo dobrą, prostą rzeczą, prawie nic nie kosztuje… jednego centa z dolara. Sahaja
yogin: Trochę go mamy. Możemy wysłać jutro. Shri Mataji: Dobrze, oni go trochę mają, dadzą wam, a on powinien być
zastosowany bardzo ostrożnie na początku. Ponieważ, jeśli nie jesteście do niego przyzwyczajeni, on będzie trochę piec i
popłyną wam łzy z oczu, to oczyści wasze oczy. I będziecie zaskoczeni tym, że jeśli go użyjecie, nie rozwiniecie tych worków, itp.
takich jak te. A łzy będą wypływać. To jest bardzo prosta rzecz.A jeżeli chodzi o mydło, spróbujcie używać naturalnych mydeł,
lepiej ich używajcie, ponieważ tutaj są takie mydła, że nie wiem co powiedzieć. Sahaja yogin: Paramolove, Matko? Paramolove.
Myślę, że chodzi o jedyne mydło, które można tutaj dostać. Shri Mataji: Tak, ono jest dobre. Paramolove jest dobre. Jest bardzo
dobre. [Przerwa w wideo.] Shri Mataji: To, co trzeba robić, to wziąć trochę oleju i podgrzać z goździkami. Sahaja yogin: Z
goździkami? Shri Mataji: Z goździkami. I pozwólcie olejowi trochę ostygnąć, kiedy będzie już ostudzony, żeby nie parzył, tylko
będzie ciepły, możecie to sprawdzić, wtedy zapuście go do uszu. Sahaja yogin: Oliwa z oliwek jest lepsza? Shri Mataji: Oliwa z
oliwek jest dobra. [Przerwa w wideo.] Sahaja yogin: Matko, czy możesz wyjaśnić nam techniki wibrowanego cukru i wibrowanej
soli, poprzez dawanie wibracji, nie całkiem je rozumiem… Shri Mataji: Widzicie, ponieważ Bóg obdarzył was wibracjami, moc
przepływa teraz przez was, wibracje są obecne. Więc cokolwiek bierzecie z zewnątrz, jest dotykane przez tak wielu ludzi, tak
wielu ludzi to tworzyło, a oni mogli mieć dobry umysł lub było z nimi coś nie w porządku, najlepszą rzeczą jest zrobienie nad tym
bandhanu przed jedzeniem. Jakikolwiek pokarm spożywacie musicie zrobić nad nim bandhan w ten sposób, trzy razy, tak aby
wasze wibracje popłynęły do jedzenia i uczyniły je uświęconym.Ponadto możecie też używać rąk do jedzenia, jeżeli je przedtem
umyliście, wtedy to jest w porządku. Albo jeśli bierzecie wodę, możecie po prostu położyć tam swoje dłonie, wtedy ona się
wibruje, potem ją wypijcie. Ponieważ, tak jest, że wibracje zaczęły przepływać przez wasze dłonie, ale nadal nie rozprzestrzeniają
się całkowicie w waszym ciele. Czy rozumiecie mój punkt widzenia?

1983-1121, Gotowi do wojny? napisane przez Gregoire (Nirmala Yoga 1983 Vol. 3 No. 18)
View online.
"Gotowi do wojny?" Zapytała Shri Mataji Nirmala Devi chór Sahaja yoginów, którzy śpiewali hymny bojowe w namiocie w Delhi
10-go lutego 1983 roku. No cóż, czy jesteśmy gotowi? Jaką bronią władamy, jakie są reguły pola bitwy, co z taktyką i strategią?
Broń: Są dwa rodzaje broni: defensywna, obronna (tarcza, zbroja, hełm) ofensywna, atakująca (miecz, włócznia, łuk i strzały) W
czasach Shri Ramy walka była mało skomplikowana: wycelowuję strzałę, strzelam, zabijam…i jakaż to ogromna przyjemność
widzieć padającego raksasa. W czasach Shri Krishny znaczenie jakości oręża było olbrzymie. Arjuna nie pokonałby Karny, gdyby
Shri Indra nie nakłonił Karny do oddania napierśnika, który otrzymał od Shri Suryi, a który czynił go niewrażliwym na ciosy. A co
jest bronią Ludu Bożego w czasach Shri Mataji Nirmala Devi? Udoskonalone uzbrojenie wojny yoginów dwudziestego wieku jest
sprawą zbyt złożoną, aby ją tutaj odpowiednio zaprezentować. Ponadto służby wywiadowcze Sahajlandu nie pozwoliłyby na
ujawnienie delikatnych, tajnych informacji o yogińskim systemie obrony, który złośliwe buce próbują stale bezskutecznie
penetrować. Pozwolono mi jednak przekazać kilka podstawowych zasad. Broń defensywna (obronna) Istota yogińskiego
systemu obronnego wyraża się jednym słowem: oczyszczanie! Wciąż od nowa stosujemy techniki Sahaja Yogi, aby oczyścić
poszczególne koshas (powłoki) naszego mechanizmu psychosomatycznego, żeby negatywność utraciła władzę i nie mogła
znaleźć a naszym systemie żadnego, nawet małego mrocznego zakątka, gdzie mogłaby się ukryć i zaczaić, czekając na
doskonały moment, żeby nas zaatakować. Negatywność zna szlak, którym najłatwiej przeniknąć do naszego systemu (lewy
Swadishthan, Nabhi, Agnya), ale najbardziej skuteczna jest wówczas, gdy jedzie na fali żądzy posiadania i przywiązania. Zatem
Sahaja yogini, którzy to zrozumieli, są wyjątkowo ostrożni i nie pozwalają, aby małżeństwo, rodzina, praca, walka o władzę lub
inne tego typu ludzkie relacje stały się dla nich pułapką. Prawdziwie skutecznym ukoronowaniem oczyszczania jest
nieprzywiązywanie się. Tam, gdzie nie ma przywiązania, negatywność nie ma podstawy do okupowania was. Yogin, który jest
nieprzywiązany znika, staje się niewidzialny dla oczu negatywności; ona już nie może go znaleźć. Jednakże on sam, może
wyszukiwać, znajdować i niszczyć negatywność, jeśli tylko zechce. Taki Yogin dołącza do szeregów jednostki przełamującej Sił
Obrony Sahajlandu, dywizjonu bhakta Yogeshwari, którego nazwa pochodzi od zasady, która nim kieruje. Broń ofensywna Istotę
yogińskiego systemu ataku wyraża jedno słowo: UWAGA! Uwaga (chitta) jest ostrzem świadomości (chit) i im bardziej ta uwaga
daje się skoncentrować, tym ostrze jest ostrzejsze. Sahaja Yoga podaje wiele ćwiczeń medytacyjnych, służących rozwijaniu
koncentracji świadomości i wzmacniania uwagi (wykład Rajabai Modi na seminarium w Nowym Jorku, w październiku 1983).
Uwaga rozwiniętego Yogina działa jak system naprowadzania wibracji. Niczym promień lasera wystrzelony z platformy
Nirvichary (świadomości bez myśli), oświecona uwaga koncentruje shakti Chaitanya (siłę wibracji) na zidentyfikowanej sferze
negatywności. Jak napędzany mantrą pocisk, kieruje ona wibracje określonego Bóstwa lub Boskiego aspektu przeciwko temu
punktowi negatywności, który odpowiada złej, antagonistycznej sile, będącej przeciwieństwem do tego aspektu. W obu
wypadkach rezultaty mogą być dwojakie. Negatywność albo zostanie starta na proch, albo okaże się zbyt silna, żeby ulec
zniszczeniu. Wówczas jednak chitta (uwaga) natychmiast włącza się do Sieci Telekomunikacyjnej Sahajlandu i przekazuje
wszystkie stosowne informacje dotyczące przeszkody, do nieświadomości, która kieruje je do Najwyższego Dowództwa.
(Zobacz "Nirmala Yoga", styczeń-luty 1983, str. 32). Najwyższe Dowództwo przejmuje dowodzenie. W Epoce Wodnika buce mają
bardzo ciężko, ale nie mamy obowiązku ich żałować. Pole bitwy Są dwa typy pola bitwy:

mikrokosmos pojedynczej

istotymakrokosmos, pole kosmicznej walki pomiędzy devas i aniołami Shri Mataji z szatanem, kolektywnej zasadzie zła. Kiedy
uwolnicie to pierwsze (mikrokosmos) od wrogiego wpływu, przyłączacie się do drugiego już jako precyzyjnie nastrojony
instrument. Walka toczy się na różnych poziomach. Ale można chyba powiedzieć, że to wciąż jeszcze jest w dużej mierze
partyzancka walka yoginów, bojowników o wolność przeciwko różnym władcom ciemności, którzy zniewolili tę planetę;
przeciwko ich oddziałom złożonym z ludzi, ex-ludzi, mniej niż ludzi. To całkiem interesujące uświadomić sobie, jak w czasie
walki na polu Kurów (Kurukshetra), Shri Krishna, który jest władcą dharmy uczył Pandawów pozbywać się reguł wojennej dharmy
ich czasów. W dzisiejszej batalii również jest tak, że wyższy cel manifestacji zwycięstwa Ducha unieważnia wszystkie mniejsze
dharmy. Dlatego właśnie w siłach zbrojnych Sahajlandu istnieje tak wielka różnorodność działań, manewrów, stylów i kamuflaży.
Nikt nie jest w stanie przewidzieć, w jaki sposób one zadziałają! Taktyka i strategia Pierwsze pytanie: "Czy powinniśmy walczyć z
negatywnością, czy lepiej jej unikać?" Shri Mataji odpowiedziała: "Jeśli możecie walczyć, róbcie to, jeśli nie, uciekajcie". Zatem
elastyczna reakcja, która uwzględnia wszystkie sytuacje. Pierwsza zasada: skoncentrujecie wszystkie swoje siły na precyzyjnym
wskazaniu tego punktu pola bitwy, gdzie linię wroga da się łatwo przełamanć. Jak? – Poprzez skierowanie uwagi na Shri Mataji.
Dlaczego? – Wszystkie anioły, ganas, moce natychmiast ruszają nam na ratunek, dosiadając promieni emitowanych przez Jej

Lotosowe Stopy. W końcu przecież, Bogini jest nazywana "Ranapandita", mistrzynią wiedzy o wojnach i bitwach. Zatem możemy
teraz ograniczyć się do zdefiniowania podstawowych zasad działań wojennych sahaj. Sahaja wojownik musi tylko wiedzieć, że
ma przywołać uwagę Boskiej Matki na swoje pole Kurów. "Uderzaj Arjuno, wszyscy ci nieprzyjaciele już zostali przeze Mnie
uśmierceni", Shri Krishna jasno przedstawił swoim uczniom, że to On jest rzeczywistym Wykonawcą. Sahaja Yoga dowodzi, że ta
prawda jest wieczna. Ze względu na strategię, tajnych informacji, dostępnych tylko dla wąskiego grona najbardziej zaufanych
yoginów, nie można ujawnić. Jednak nawet ci yogini nie znają planu długoterminowego Najwyższego Dowództwa, który jest
sporządzany poza czasem i przestrzenią, a więc poza mentalnymi kalkulacjami…użyteczne zabezpieczenie przed szpiegami
Avidya Landu. Przez całe wieki próbowano zlokalizować Armagedon, miejsce ostatniej bitwy. Ale…kiedy ostatni poszukiwacz
opuści Sodomę i Gomorę, kiedy armia rozbije obóz pod Sambalpur, kiedy wszyscy yogini na ziemi zintegrują się w jednej Sieci
Telekomunikacyjnej Sahajlandu, kiedy wszystkie konie staną się białe jak śnieg…prawdopodobnie poznamy odpowiedź.

1984-0114, Makar Sankranti Puja, Wewnętrzna Rewolucja
View online.
Makar Sankranti Pudźa 14 stycznia 1984 Bombaj, Indie Witam wszystkich Sahadźa joginów z zagranicy w tym wspaniałym kraju
jogi. Sprawia Mi ogromną przyjemność, brak Mi słów, aby to wyrazić, spotkanie Sahadźa joginów przybyłych z całego świata, z
całego kraju, aby dzisiaj świętować tą szczególną okazję. Dzisiejszy dzień jest tak pomyślny, że wszyscy powinni tu być,
ponieważ jesteście tymi wybranymi, żołnierzami, którzy będą walczyć, dopóki Satja juga nie ustabilizuje się na tej ziemi. To jest
dzień rewolucji. San-krant oznacza: „san” znaczy pomyślny, „krant” oznacza rewolucję. Dzisiaj jest dzień świętej rewolucji.
Mówiłam wam o buncie, że w buncie poruszamy się [jak] w wahadle od jednego końca do drugiego, co jest rezultatem bezwładu.
Ale przez wzniesienie się, kiedy osiągamy wyższy stan, jest to możliwe tylko, gdy nastąpi rewolucja, a rewolucja przebiega
spiralnie. Ruch musi być spiralny, aby wylądować na wyższej pozycji. Zatem jest to rewolucja, która jest świętą rewolucją. Jak
dotąd znaliśmy wiele rewolucji, mieliśmy rewolucje w naszym kraju. W innych krajach zachodnich też mieliśmy rewolucję z
przyczyn rozbieżności politycznych. Wiele innych spraw zostało wywalczonych przez rewolucję, ale nadal nie został osiągnięty
wzrost wewnętrzny. Mówię o rewolucji wewnątrz nas samych. W tej rewolucji bardzo wam pomaga wasza własna Matka
Kundalini, i ewoluujecie w bardzo słodki sposób w spiralnym wznoszeniu się, by wylądować jako Zrealizowane Dusze. To bardzo
uprzejme z waszej strony, że przybyliście do tego kraju, chociaż w tym kraju nie ma komfortu ani wygód, które macie w swoim
własnym kraju; więc trzeba się przygotować na niewygody, co może być trudne dla niektórych osób, aby się dostosować.
Musiałam kupić prezent dla pewnego pana, kiedy przybyłam do Bombaju i zastanawiałam się, co powinnam kupić? Może pójdę i
kupię mu coś z kości słoniowej. Udałam się więc do sklepu i kupiłam piękne dzieło w kości słoniowej zwane „Hitopadesia”, gdzie
Śri Kryszna siedzi w pięknym rydwanie z kości słoniowej i głosi „hitopadesię” [sanskryt: przyjazne pouczenie] - pouczenie
Ardźuny - Gitę. Bardzo łatwo było kupić; zajęło to tylko pół godziny, żeby pójść i to kupić. Ale żeby kupić papier do pakowania,
musiałam w Bombaju stracić dwie godziny. Ponieważ nie można tutaj dostać sensownego papieru do pakowania, a wstążki i
kwiatów to całkiem niemożliwe. Więc nie wiedziałam, co robić. Dostałam - według opinii mojego męża - papier do pakowania
trzeciej klasy. Przyniosłam go do domu, a on powiedział: „Nie możesz zapakować w to paskudztwo, to wygląda tak okropnie.
Odrzekłam: „Jeśli chcesz, mogę w tym kraju dostać jedwab, żeby to opakować, ale z papierem do pakowania jest problem”. Więc
kiedy ten pan został obdarowany, powiedziałam mu bardzo szczerze: „Przepraszam, ale w Bombaju nie mogłam dostać
właściwego papieru do pakowania, ale przyniosłam panu kość słoniową” i on był oczarowany prezentem. Więc w tym kraju,
musicie to zobaczyć, że możemy dostać kość słoniową, ale nie można dostać papieru do pakowania. A tym, którzy są
przyzwyczajeni do pakowania w papier, trudno jest się dostosować, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do wygody z
pakowaniem w papier. Trzeba więc zdać sobie sprawę, że papier do pakowania, który tak bardzo lubimy, lub jesteśmy do niego
przyzwyczajeni, nie ma znaczenia; podczas gdy w zachodnich krajach nie można zdobyć kości słoniowej. Jeśli musicie kupić
coś z kości słoniowej, to nie wiem, będziecie musieli latami szukać czegoś z kości słoniowej, ale papier do pakowania można
dostać w pięć minut. Więc trzeba zdać sobie sprawę, że jeśli macie coś o tym kraju wiedzieć, musicie się w nim zagłębić.
Musicie rozwinąć głębsze zrozumienie tego kraju. Jeśli odwiedzacie łazienki i jeśli widzicie drogi, jeśli patrzycie na domy a
wszystko jest czarne, posępne, brudne, według wszystkich powszechnych standardów życia, zapomnijcie o tym; zapomnijcie o
tym. Nie przybyliście tutaj, aby zobaczyć wszystko to, co możecie zobaczyć we własnym kraju i co widzieliście. Ale
przyjechaliście tu po to, aby ujrzeć tutaj głębię, miłość, uczucie, istoty ludzkie. I będziecie bardzo szczęśliwi, ponieważ
znajdziecie bardzo rzadkie doświadczenia, które naprawdę oczarują was radosnymi wspomnieniami na całe życie. Ponadto ten
kraj, zwłaszcza Maharasztra, to wyjątkowy kraj, ponieważ rezyduje tutaj Kundalini Wszechświata w tej trójkątnej równinie. Lub
możemy powiedzieć, że to jest „Pat-haar” [płaskowyż], trójkątna wyniesiona platforma, i stąd wibracje w tym kraju, ta część kraju
jest wspaniała. Teraz, aby dotrzeć do Maha Jogi, żeby dzisiaj Sahadźa Joga stała się Maha Jogą, musicie przyjechać do
Maharasztry. Maharasztra to wspaniały naród. Jestem pewna, iż oczekujecie, że przydarzy wam się wiele rzeczy, ale miejcie
otwarty umysł, ponieważ jest to rewolucja. To nie jest tylko wahadło, które z komfortu przechodzi do dyskomfortu. Musicie zdać
sobie sprawę z tego, że nie ma to nic wspólnego z anty-kulturą. Przybyliście tutaj, aby przeskoczyć do swoich coraz
subtelniejszych wrażliwości; więc bardziej przyziemne wrażliwości należy zaniedbać i lekceważyć, abyście mogli poczuć swoją
subtelniejszą wrażliwość. Gdy zaczniecie rozumieć tę podstawową zasadę cieszenia się tutaj, jestem pewna, że całe
przedsięwzięcie będzie niezwykle owocne. Ponieważ na całym świecie zdajemy sobie sprawę, że ta Sahadźa Joga jest jedynym
sposobem wyzwolenia ludzi; jest jedynym sposobem na przekształcenie tego świata w piękne miejsce. W tym celu musimy
osiągnąć właściwie rozumiane przygotowanie się, całkowicie jak żołnierze do zdyscyplinowanego życia, dzięki czemu cokolwiek

będziemy chcieli robić, możemy zrobić to, korzystając z naszych optymalnych możliwości. Tak więc, aby umożliwić
zamanifestowanie się waszych pełnych możliwości, starajcie się negować, górować nad waszą przyziemną wrażliwością, każdą,
która dzieli. Czasami trzeba ją ukrócić. Będziecie musieli wstawać wcześnie rano, będziecie musieli kąpać się w dziwny sposób i
będzie to trudne. Ale jeśli spróbujecie się dostosować kierując się szlachetną ideą, że jesteście nieodłączną częścią wielkiego
Wiraty, i że wszyscy musicie się połączyć w taki sposób, że w swojej wrażliwości staniecie się tacy sami, wtedy zrozumiecie się
bardzo dobrze. Jestem pewna, że spodoba wam się tutaj miłość i gościnność waszych gospodarzy. Ta rewolucja rozpoczyna
się w taki dzień, że jestem dzisiaj bardzo szczęśliwa. Zatem musimy mieć rewolucję akceptowalną dla nas. Wiecie, jak żyli
ludzie, kiedy miała miejsce rewolucja francuska; kiedy w tym kraju ludzie walczyli o swoją wolność, jak oni żyli. Wiem, że mój
ojciec poświęcił każdy grosz, który miał, musieliśmy żyć w chatach, chociaż [wcześniej] żyliśmy w wielkim komforcie. Poświęcił
wszystko. Moja matka była w więzieniu pięć razy. Mój ojciec był w więzieniu trzy razy i za każdym razem był w więzieniu przez
nie mniej niż dwa do trzech lat. Więc możecie sobie wyobrazić, mając tak wiele dzieci, jak oni wszystko poświęcili, aby uzyskać
tę wolność. Teraz, jeśli macie osiągnąć wolność ducha, musimy mieć poczucie poświęcenia. Ale nie oznacza to poświęcenia z
uskarżaniem się, lecz poświęcenia, z którego można się cieszyć, poświęcenia, z którego możecie być dumni, poświęcenia,
którego nie czujecie, poświęcenia, które was uszlachetnia. To jest Duch, z którym ta rewolucja musi zaistnieć. Dotychczas, jak
wiecie, nie poświęciliśmy niczego. Oczywiście poświęciliście ego i wszystkie te bezsensowne rzeczy, bez wątpienia, ale tego
nigdy nie chcieliście w żaden sposób; nikt z was nie lubił tego ego. Nawet Hindusi musieli dużo poświęcić, porzucili wiele
nawyków, które są bardzo odstraszające lub szkodliwe dla zdrowego rozwoju tego narodu. Jako Sahadźa jogini również wznieśli
się tak wysoko, że stali się bardzo szczerymi, niezwykle słodkimi i gościnnymi ludźmi. Tak samo powiedziałabym, że moje dzieci
za granicą dokonały naprawdę cudownych wyczynów, aby zrezygnować z niektórych rzeczy, które uważałam za bardzo trudne
do porzucenia. Oni zmienili swoje wartości moralne, zaakceptowali bardzo rygorystyczny kodeks moralny. I cieszą się tą
moralnością i tą cnotą. Nie wiem, jak wam tego gratulować. Możecie powiedzieć: „Matko, twoja miłość to zrobiła”, ale Ja po
prostu nie wiem. Myślę, że to wasze własne możliwości, wasze „purwa dźanmas [poprzednie życia] sanćitas [dobre uczynki]”,
cokolwiek zdobyliście w poprzednich życiach, przyczyniło się do tego. W przeciwnym razie nie da się zmienić nawet jednej
osoby. Cała ta zmiana przyszła dla dobra, radości i szczęścia. Nie musicie wiele zmieniać; nie musicie się zmieniać, ale teraz
musicie cieszyć się zmianą. I radość ze zmiany nadchodzi, kiedy wszystkie zaszufladkowania, jakie macie z Indii, ze Wschodu
lub z Zachodu, ciągną was w dół; po prostu je wyrzućcie i idźcie w górę. Wszyscy razem powinniście cieszyć się radością i
błogością waszego Ojca. Więc dzisiaj jest wspaniały dzień. Ta „sankramana” [wewnętrzna rewolucja], która się rozpoczęła,
wymaga poważnego wysiłku. Nie możemy z tym igrać. To wielki stan wyjątkowy. Czuję w atmosferze stan wyjątkowy: wszyscy
Bogowie i Boginie są tam, aby pomóc wam to wypracować. Wy jesteście na scenie i musicie tworzyć ten wielki dramat rewolucji.
Musimy pokazać temu światu, że jedynie Duch, może ocalić ten świat, nic więcej. Zatem od dzisiaj zaczynamy naszą podróż w
kierunku tej subtelności i wrażliwości, w której możecie odczuwać, w której czujecie Niranandę. Nirananda, imię waszej Matki
jest Nira, a w Sahasrarze czujecie anandę, radość Niry. Niech was wszystkich Bóg błogosławi.

1984-0115, Shri Ganesha Puja, Utrzymuj Swoje Granice
View online.
Shri Ganesha Puja, Utrzymuj Swoje Granice, 15.01.1984 Bombaj, Indie
To jest tak Sahaj dzisiaj, że dzień świętowania przypadł na urodziny Shri Ganeshy.
Każdego miesiąca, czwarty dzień księżyca obchodzony jest jako dzień urodzin Shri Ganeshy i dzisiaj jest ta data. Szczęśliwie,
jesteśmy tutaj na Pujy do Shri Ganeshy w jego urodziny. Mówiłam wiele o Shri Ganeshy i Jego znaczeniu w naszym życiu. On jest
dawcą mądrości, ale ta mądrość pochodzi od naszej niewinności. Niewinności, która jest wrodzona.
Jesteśmy niewinni tak jak dzieci, ale gdy dorastamy, zaczynamy eksploatować siebie w taki sposób, że zaczynamy tracić naszą
niewinność. Tracimy ją na dwa sposoby: po pierwsze, gdy stracimy naszą niewinność, nie możemy uwierzyć, że inni mogliby być
niewinni. Po drugie, myślimy, że niewinność nie jest ważna. Niewinność to wsparcie, to podstawa duchowości. Jeżeli osoba nie
ma niewinności, nie może wzrastać w duchowości. Dlatego pierwszym zadaniem Sahaja Yogi jest ustanowienie Shri Ganeshy w
was, przebudzenie Go.
Jak tylko Kundalini się budzi, musicie wiedzieć, że Shri Ganesha zaczyna działać. Bez jego przebudzenia w was, Kundalini nie
może być uniesiona. Ale mogłaby być [uniesiona] chwilowo lub mogłaby być na stałe. Mogłaby [unosić się] na bardzo krótko u
ludzi, którzy nie są jeszcze przystosowani do nowej metody lub do ścieżek Boskiej miłości. Tym, którzy nie zrozumieli lub tym,
którzy nie przeszli poprzez te tradycje, jest im raczej trudno ustanowić Shri Ganeshę w sobie.
W tym punkcie odkrywam, że są ludzie, którzy walczą ze swoimi problemami i starają się przezwyciężyć powierzchowne
problemy i ustanowić Shri Ganeshę. Ale są też inni ludzie, którzy wciąż jeszcze tego nie osiągnęli i zaczynają wątpić w
niewinność innych. W Sahaja Yodze jest to bardzo częsty przypadek. Widuję ludzi narzekających na innych, mówiących, że ich
niewinność nie jest ustabilizowana. To jest pierwsza oznaka, że wasza własna niewinność jest zagrożona.
Ponieważ wątpicie w siebie, wątpicie też w innych. Jeżeli wątpicie w innych, bądźcie pewni, że niczego nie osiągniecie. Waszym
zadaniem jest zająć się sobą a nie innymi. I jeżeli zaczniecie tak postępować, stopniowo w waszej Mooladharze będzie
mnóstwo tych buców, które tam wskoczą. I będą wam podsuwać więcej i więcej pomysłów na to jak wątpić w innych. Przez
wątpienie w innych, nigdy nie możecie skorygować ani siebie ani innych. Więc ci ludzie, którzy się zagłębiają w tego rodzaju
praktyki, oddalają się od swojej niewinności.
Oni próbują dociec, co inni robią, jakie są ich sposoby wykorzystywania innych ludzi w Sahaja Yodze, dla swoich własnych celów.
Lub rozwijają zabawną postawę quasi-szpiegowską. W Sahaja Yodze macie tylko szpiegować samych siebie, a nie innych.
Ci, którzy zaczynają szpiegować siebie, krytykować innych, nigdy nie wzrosną powyżej tego czym jesteście.
Widziałam, że wielu Sahaja yoginów, którzy przyszli na początku, próbowało to robić, krytykować innych, co jest oznaką ich
niedojrzałości, jak też słabego obudzenia ich Shri Ganeshy. Więc ci, którzy przychodzą po raz pierwszy, powinni być bardzo
uważni na to, że wciąż jeszcze muszą wiele osiągnąć. I nie powinniśmy zaczynać powątpiewać w innych, robić uwag o innych.
Ponieważ w niewinności, ludzie mogą być bardzo, bardzo prości, bardzo przyjacielscy, ale wewnątrz ich serca nie ma niechęci,
nie ma brudu. Ale ci, którzy przychodzą po raz pierwszy, mają czasem w sobie brud. I oni widzą odzwierciedlenie swojego
własnego brudu w innych ludziach.
Poszłam na program w Kolhapur – i wiecie jaka wasza Matka jest niewinna i czysta, i przyszedł jakiś pan, i powiedział Mi, że ma
problem z Nabhi. Więc powiedziałam: “W porządku, połóż swoją rękę na Moim Nabhi”. On położył tam rękę i kobiety tam, które
były bardzo dziwne, powiedziały: “Dlaczego Matka pozwala obcemu mężczyźnie dotykać swojego kolana?” One nie mogły tego
zrozumieć.

“Jak ktokolwiek mógłby dotykać damskich kolan?” Ale jak tylko jesteś na takim poziomie, ty już naprawdę nie widzisz w tym
niczego złego. I po prostu mówisz: “W porządku, wszystko w porządku, możesz dotknąć mojego kolana”. I mężczyźnie się
poprawiło z jego kłopotem, z jego Nabhi. Więc widzicie, rzecz w tym, jeżeli wasze oczy są czyste, możecie zrozumieć co jest
czyste a co jest nieczyste. Ale jeżeli wasze oczy nie są czyste, to wy zaczynacie widzieć coś, co chcecie zobaczyć. Albo czasem
widzicie coś, co nigdy nie istniało. Więc wymagałabym od wszystkich nowych Sahaja yoginów, którzy tutaj są, żeby nie
krytykowali starych Sahaja yoginów, gdyż to jest bardzo antyboskie działanie. Nigdy nie mów złego słowa o starych Sahaja
yoginach. Ponieważ słyszałam skargi, ludzie przyszli i Mi się skarżyli. I byłam zdumiona.
Ci, którzy dopiero co przyszli tutaj, jak oni mogą zacząć krytykować innych Sahaja yoginów? To oznacza, że staracie się uderzyć
w korzenie Sahaja Yogi. I to nie jest sposób w jaki pomożecie. Więc muszę was prosić, dbajcie proszę o swoje własne wibracje,
dbajcie o swój własny wzrost, dbajcie o to co zrobiliście dla Sahaja Yogi, a potem mówcie. Nagle, jeżeli dopiero co weszliście do
Sahaja Yogi i zaczynacie krytykować innych, na temat ich niewinności, to wy uderzacie w Ganeshę przy samych korzeniach.
Więc bądźcie ostrożni; oczywiście, będziecie ukarani bez wątpienia. I tacy ludzie, którzy tak czynili, widziałam, jak kończyli z
rakiem. Bo Ganesha jest tym, który gdy wpada w gniew, to pierwszą rzeczą którą dostajecie jest rak. Więc bądźcie ostrożni,
ostrzegam was, nie próbujcie więcej tych sztuczek. Starajcie się poprawić waszą duchowość, tak byście mogli cieszyć się
radością Shri Ganeshy.
To jest jedna strona, drugą stroną jest to, by utrzymać Shri Ganeshę nienaruszonym musimy mieć określone maryada, każdy
musi mieć określone maryada. Jak to, powiedziałabym, że poprosiłabym Panią by położyła rękę nawet na wysokości mojego
serca z przodu, ale nie poprosiłabym mężczyzny, żeby to zrobił, ponieważ jest maryada, jeżeli jesteś mężczyzną, nie powinieneś
dotykać Mnie z przodu, lecz możesz dotykać Mnie z tyłu.
Tutaj są maryady na wszystko i jeżeli nie obserwujecie tych maryad czy tych granic, wtedy macie skłonność by je przekraczać,
pomimo faktu, że jesteście czyści.
I możecie niepotrzebnie stworzyć problem. Dam bardzo dobry przykład Shri Mahaviry, który był inkarnacją Bhairavy. Bhairava
sam wziął na siebie tę pracę, a dla Bhairavy: “Czym jest ubiór? Czym jest strój?” Mam na myśli, że On jest osobą; dla niego cały
świat jest Jego strojem, wszystkie strony są jego jego ubiorem, On jest digambara. Dla Niego, nic to nie znaczy, On jest taki
niewinny. On Sam w Sobie jest absolutną niewinnością. A niewinność, która jest destrukcyjna, która będzie niszczyć, tylko
poprzez niego dostajecie raka, gdy zaczynacie się źle zachowywać.
Więc to jest taki prosty człowiek jak On, w tym sensie, że On nigdy nie wiedział co to jest nieczystość. On nie wiedział czym był
grzech. Taka osobowość przybyła na tę ziemię, by nauczać ludzi by byli niewinni, by byli dharmiczni, by byli dobrzy.
A teraz ten osobnik pewnego razu musiał pójść do lasu, gdzie połowa jego odzienia została w strzępach w krzakach. Więc
musiał ją odciąć i pozostał z połową ubrania.
A kiedy wyszedł na obrzeża wioski, spotkał osobę, którą w rzeczywistości był Shri Krishna, który próbował Go przetestować.
Właśnie tam przybył i powiedział: “Dlaczego miałbyś mieć jakieś szaty? Nie ma potrzeby, a ja jestem istotą ludzką, nie mam na
sobie ubrania. Więc Ty jesteś Bogiem, Ty Jesteś Inkarnacją, więc czemu nie miałbyś oddać Mi swojego ubrania?” On powiedział:
”W porządku, weź je” Oddał część, którą miał. I w ten sposób, przez krótki czas, On był bez ubrania – bardzo krótko.
Ale ludzie to wykorzystują i czynią Go nagim i wszystkie jego prywatne części obraźliwymi. To wszystko co oni robią jest
nonsensem. Teraz wiele osób pyta Mnie: “Jak to jest, że ci dżiniści pozwalają sobie na nagość i wszystko to?“ To wszystko jest
absurdalne, to nie ma nic wspólnego z Mahavirą. Nikt nie jest Mahavirą stając się nawet nagim, nawet na krótką chwilę. Więc
czemu oni mieliby to robić? Ponieważ każdy próbuje znaleźć lukę tylko po to, by ukryć swoje własne słabości. I wszystkie takie
słabości mówią o potomstwie. Teraz to zaszło tak daleko, że oni nie mogą zrozumieć, iż Shri Mahavira – On był digambara, był
osobą, która nie potrzebowała żadnego odzienia. Wciąż, żeby tylko utrzymać [samayachar], On nosił swoje odzienie i potem też,

ale na krótką chwilę, On oddał swoje ubranie. Ale to nie oznacza, że stał się nagi publicznie i zdjął swoje ubranie i wszystko to,
tego to nie oznacza. On nie tylko szanował społeczność i wszystko to, ale również szanował swoich rodziców, by od tego
zacząć, zanim stał się prawdziwym sanyasinem.
On szanował swoich rodziców i powiedział: „Teraz nadszedł dla mnie czas, aby porzucić to doczesne życie. Zagłębiałem się w
sprawach świata i muszę pójść w sanyasę”. Nie znaczy, że nie był sannyasinem, był - ale znaczy to, że doczesne życie swoich
rodziców i innych ludzi, musiał opuścić. Ponieważ, jeżeli masz się czasami zagłębiać w to życie – jak w tradycji hinduskiej, w
pewnym wieku, mówią, że w 75 roku życia musisz przyjąć sannyasę. W tym sensie, że twoja rodzina, twoje dzieci są
ustabilizowane, nie ma problemów, więc ty musisz przyjąć sannyasę. Ale po to, mądrość musi być gromadzona w młodym
wieku; w przeciwnym wypadku, na starość wciąż nie ma mądrości, i wy zachowujecie się jak młody człowiek w wieku szesnastu
lat – wtedy lepiej jest dla was nie przyjąć sannyasy.
Więc całe zrozumienie o życiu w Indiach, musi być bardzo subtelne. I by zrozumieć tych wielkich, wielkich ludzi, musicie być
trochę więksi niż jesteście. Jeżeli jesteście tylko błotem, jak macie dojrzeć całość? Nie możecie. Więc musicie usunąć to błoto z
waszych oczu.
To bardzo powszechna cecha na Zachodzie, albo oni są podejrzliwi, albo oni są ”zamieszani”, nie ma nic pomiędzy. Są albo
ludzie podejrzliwi wobec innych albo są ludzie, którzy w to wchodzą, więc miejcie to [niesłyszalne]. Pierwsza rzecz, której muszę
żądać, ponieważ teraz jesteście pierwszymi Sahaja yoginami, którzy przybyli po raz pierwszy do Indii, gdzie ziemia naszego kraju
jest pełna rytmu Shri Ganeshy. Siedzicie na niej, musicie ślubować: “Ja ustanowię mojego Ganeshę”. Nie martwcie się o innych,
o uwagę na innych. ”Ja ustanowię mojego Ganeshę i niech ta Matka Ziemia da mi pełną siłę, aby ustanowić mojego Ganeshę”.
To jest bardzo ważne ponieważ, dopóki wasz Shri Ganesha nie jest ustabilizowany, nie możecie być połączeni z całością. Jak
również nie możecie mieć radości, ze swojego Ducha. Będziecie na wpół upieczoną osobowością, którą nie powinniście być. Jak
dotąd, możecie zobaczyć, że zachodni Sahaja yogini są ekstremalnie gorliwi i biorą rzeczy bardzo poważnie, dochodzą do tego.
Ponieważ oni wiedzą, że jeżeli mają mieć radość, muszą to wypracować.
Więc jeśli chodzi o was, musicie dokonywać wglądu wewnątrz siebie, a jeśli chodzi o innych to macie tylko widzieć ich dobre
strony. Zawsze dostrzegajcie dobre strony, nie złe strony. Inaczej stworzycie sobie problem, i nadejdzie dzień, że odejdziecie z
Sahaja Yogi. Tak się stało z wieloma, którzy próbowali tych rzeczy. I oni są poza, całkowicie poza Sahaja Yogą. Jeżeli macie być
w Sahaja Yodze, to musicie zrozumieć, żeby być jednym z całością, starajcie się o siebie troszczyć. Inna rzecz, którą wam
powiedziałam, to to, że w każdym kraju muszę mieć kogoś na kim mogę polegać. Właśnie tak jak Shri Ganesha, polegam na Nim
w wielu sprawach; On dba o wiele spraw, tak samo, w każdym kraju, muszę tam kogoś mieć. Nie lubię, jak cały czas narzekacie
na osobę, z którą jestem w kontakcie. Nie macie ich korygować. Mówiłam wam ze sto razy: “Nie poprawiajcie tej osoby“.
Wiem, bo jestem w kontakcie, wiem o tej osobie; wy jej nie znacie. Wiem wszystko o tej osobie. Ja mogę korygować tę osobę.
Ale byłam zaskoczona, w Londynie również, pewni ludzie przyszli i powiedzieli coś dziwnego o innych i byłam zdziwiona, że oni
myślą, że ja nie wiem. Ja znam każdego i wszystko. Wy zostawcie to Mnie. To nie wasze zadanie robić takie rzeczy i to jest
bardzo mierne podejście do Sahaja Yogi, skrajnie mierne. I jeżeli macie zamiar być mierni, to nic na to nie poradzę.
Ale nadejdzie dzień; być może będziecie musieli odejść z Sahaja Yogi. To jest pierwsze ostrzeżenie, które chcę wam dać,
ponieważ teraz udajemy się do środkowego obszaru Maharashtry.
Zobaczycie, że kobiety i mężczyźni nigdy nie siadają razem w Maharastrze, oni siedzą osobno, oni trzymają się na dystans;
musimy nauczyć się takich rzeczy. Na Zachodzie jesteśmy bardzo otwartymi ludźmi, to jest w porządku, możecie być otwarci, są
metody i sposoby, jak jesteśmy otwarci, jak utrzymujemy dystans. Na przykład: będę znacznie bardziej otwarta z synem
Sanghve, doktora Sanghave, ale z nim będę bardziej na dystans. To jest styl, że dama, ze starszymi, ona musi utrzymywać
dystans. A mężczyzna, musi utrzymywać dystans z pokoleniem młodszym od niego. To jest system, poprzez który ten kraj
wypracował swoją niewinność i my wszyscy powinniśmy starać się za tym podążać. Trzymajcie dystans z paniami, które są
młodsze od was. I trzymajcie dystans z panami, którzy są starsi od was. Mam na myśli, że tam nawet osiemdziesięcioletni pan
poślubia osiemnastoletnią dziewczynę. To taki pokręcony stan rzeczy, gdzie wy nie możecie rozmawiać o tych sprawach.

Ale tu, kiedy próbujemy uporać się z naszym chaosem, naszymi błędami, powinniśmy starać się przywrzeć do pewnych
wzorców, które pomogły naszemu życiu społecznemu – to jest znacznie lepsze. I zrozumieć, dlaczego to życie społeczne jest
lepsze, jest takie, ponieważ Shri Ganesha jest ważny. Tam, gdzie nie ma Shri Ganeshy, odkryjecie, że nawet Sahaja Yoga nie
działa.
Mówi się, że na północy Indii, Shri Ganesha nie jest tak bardzo czczony. Więc muzułmanie przybyli, a gdyby tam był Shri
Ganesha, to oni mogliby walczyć. Oni zaakceptowali islamską kulturę i kiedy ta kultura przyszła od Nawabów i wszystkich takich
lubieżnych ludzi, wszystko to się rozprzestrzeniło. Nie do takich rozmiarów, wciąż mogę powiedzieć, że jest tam poczucie
czystości w ludziach z Indii i my wszyscy powinniśmy mieć to poczucie czystości. Ale najważniejszą rzeczą jest, żebyście w
waszym sercu, w waszym umyśle, nie pozwolili, by przychodziły dziwaczne pomysły. Po pierwsze, obserwujcie co jest w waszym
umyśle. A on będzie wam podsuwał idee typu: ”Ten człowiek nie jest dobry, tamten człowiek nie jest dobry”. Po prostu nie
słuchajcie tych rzeczy, słuchajcie tylko siebie: ”Gdzie ja jestem?
Co robię? Co zrobiłem dla Sahaja Yogi? Moje wibracje – czy są w porządku? Czy pomagam innym? Gdzie jest moja uwaga?”
Uwaga powinna być: ”Co robię z tym, co Matka mi podarowała?”
Więc dzisiaj jest bardzo wielki dzień, wszyscy musimy się modlić do Shri Ganeshy by dał swoje błogosławieństwa, ponieważ On
jest źródłem radości, On jest Chrystusem, On jest w waszym sercu, rezyduje jako Duch, więc On jest tą niewinnością, którą macie
osiągnąć. I to jest początek istnienia Shri Ganeshy, który ewoluuje tutaj na głowie widzicie tu na [niesłyszalne], gdzie staje się
Aum. Więc ten sam Shri Ganesha ostatecznie staje się Aum w nas. By mieć najczystszą formę radowania się waszym Duchem,
musicie starać się zobaczyć, że ustanowiliście naszego Shri Ganeshę. I niech każdy podąża za odpowiednim wzorcem, nie
próbujcie korygować się nawzajem. To bardzo zła postawa w Sahaja Yodze i jest bardzo szkodliwa dla wzrostu Sahaja Yogi.
Ktokolwiek tego spróbuje, jest wyrzucany z Sahaja Yogi niezwłocznie, w ten czy inny sposób. Widuję również ludzi dostających
raka i oni Mnie pytają: “Matko jak to jest, że praktykujemy Sahaja Yogę i teraz dostajemy raka?” Z powodu tego nonsensu. Nie
próbujcie iść przeciwko innym Sahaja yoginom; musicie ich szanować, oni wszyscy są święci. I szanujcie starszych Sahaja
yoginów, ponieważ oni tam byli, wy musicie się wiele nauczyć. Oni pracowali bardzo ciężko, by ustanowić Sahaja Yogę.
Więc mam dziś bardzo prosty komunikat, że tego dnia Shri Ganeshy, wszystkie moje dzieci, które urodziły się jak Shri Ganesha,
na jego podobieństwo, powinny stać się dynamiczne jak On, niewinne jak On, wielkie jak On, pracujące 24 godziny na dobę. To
małe Dziecię pracuje cały dzień i noc by dać wam to źródło radości.
Niech was wszystkich Bóg błogosławi.
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Mahashivaratri Puja, Odwiązanie i Oświecenie Mózgu, 29.02.1984 Pandharpur, Indie Zatem teraz przybyliśmy wszyscy, to
miejsce zostało wybrane, ponieważ oni powiedzieli, że wokół jest mnóstwo strasznych ludzi. Nadal mamy ich problemy. W
porządku. Widzicie, trzeba wiedzieć, że są to nowoczesne czasy, a współczesne czasy mają wiele komplikacji. Czy wszyscy
przyjechali? Najpierw będę mówiła po angielsku, a potem w marathi. W przeciwnym razie, ci ludzie niczego nie zrozumieją i nie
będzie to właściwe. W tych współczesnych czasach, to miejsce, które ma być świętym miejscem, staje się miejscem najbardziej
bezbożnym. Te jest taki wywrócony do góry nogami stan dzisiejszych dni. A kiedy próbujemy ustabilizować coś bardzo
podstawowego, to jest to jak mała sadzonka, która ma wyrosnąć spod kamieni. Musi walczyć z wieloma sprawami, więc
musimy utrzymywać nasze mózgi w stanie nienaruszonym i być rozsądnym we wszystkim, i starać się dostrzec, co możemy
osiągnąć dzięki naszej cierpliwości i zrozumieniu - to bardzo ważne. Myślę, że dzisiaj jest bardzo wspaniały dzień dla nas
wszystkich, ponieważ to miejsce jest miejscem Viraty, Shri Vitthali. Jest miejscem, w którym objawił się Shri Vitthala oddanemu
synowi, a kiedy on Go poprosił: "Lepiej byś stanął na cegle" - On tam stanął. I mówią, że On stał tam czekając. Niektórzy mówią,
że posąg, który widzimy wyłonił się z Matki Ziemi na tym piasku i to jest to, co Pundarikaksh utrzymują mówiąc: "To są ci, którzy
przyszli zobaczyć mnie i moich rodziców; i byłem nimi zajęty, więc nadal stoją na tej samej cegle, którą rzuciłem". Teraz całą
historię należy potraktować w bardzo sensowny sposób, a przy tym ze zdrowym rozsądkiem. Że Sam Bóg jest zdolny do
wszelkiego rodzaju cudów. My, którzy jesteśmy stworzeni przez Boga, czynimy niektóre rzeczy, które wyglądają jak cuda. Jeśli
przyjrzymy się około 100-letniej sytuacji tego świata, możemy powiedzieć, że widzimy dzisiaj wiele rzeczy, które mogą być
cudami. Sto lat temu, nikt nie pomyślałby, że możemy mieć, wszystkie te rozwiązania zastosowane tutaj, w tak odległych
miejscach. Ale wszystkie te cuda pojawiły się z mocy Boga. Więc jesteśmy twórcą tej odrobinki, odrobinki tego cudu. Tak więc,
nie wszystkie cuda Boga mogą być wyjaśnione i powinny być wyjaśnione. Są poza naszym umysłem i sprawiają, że ludzie czują
obecność Boga. Bóg może wszystko. On może się poruszać we wszystkich trzech wymiarach a także w czwartym wymiarze. On
może robić, co tylko zechce. Właśnie to widzicie w swoim codziennym życiu, ile cudów przydarza się wam wszystkim, i nie
możecie zrozumieć, jak to działa. Działa to nawet na rzeczy, które nie są żywe, i ludzie są bardzo zaskoczeni, jak to się dzieje.
Musimy więc teraz uwierzyć, kiedy sami tego wszystkiego doświadczamy, że On jest Bogiem i może robić wszystko, co chce. A
my jesteśmy niczym. Jesteśmy niczym. Nie powinno być żadnej racjonalności w zrozumieniu cudów Boskich. "Jak to jest
możliwe? Jak to jest możliwe?" Nie możecie tego wyjaśnić, dopóki nie osiągniecie takiego stanu umysłu, w którym wierzycie,
poprzez swoje doświadczenia, że Bóg jest wszechmocny. To jest bardzo trudne. Ta koncepcja jest bardzo trudna, ponieważ
jesteśmy ograniczonymi ludźmi, mamy ograniczone moce, nie możemy zrozumieć, jak Bóg mógłby być wszechmocny, ponieważ
my nie mamy takich zdolności. Więc ten Bóg, który jest naszym Stwórcą, który nas chroni, ten, który pragnął, byśmy istnieli, który
sam w sobie jest naszym istnieniem, jest Bogiem wszechmocnym, wszechmocnym. On może zrobić z wami co chce. On może
stworzyć inny świat, On może zniszczyć ten świat. Jeśli tylko tego zechce. Mój pomysł przyjazdu do Pandharpur na puję do
Shivy, był taki, że Shiva reprezentuje Ducha, a Duch przebywa w was wszystkich, w waszych sercach. Siedziba Sadashivy jest na
szczycie waszej głowy, ale On jest odzwierciedlony w waszym sercu. Wasz mózg jest Vitthalą. Tak więc przeniesienie Ducha do
waszego mózgu oznacza oświecenie waszego mózgu. Oświecenie waszego mózgu oznacza, że ograniczona zdolność waszego
mózgu musi stać się nieograniczona w swojej zdolności do uświadomienia sobie [istnienia] Boga. Nie użyję słowa "rozumienia" ale "uświadomienia sobie Boga", jaki On jest potężny, jaki jest cudowny, jaki wielki. Inną [rzeczą] jest to, że mózg człowieka może
tworzyć - oczywiście z czegoś martwego, ale kiedy Duch wejdzie do mózgu, wtedy tworzycie coś żywego, żywą pracą Kundalini.
Nawet to, co jest martwe, zaczyna zachowywać się jak żywe, ponieważ dotykacie Ducha w czymś martwym. Jak jądro wewnątrz
każdego atomu lub cząsteczki, zawiera Ducha tej cząsteczki. A jeśli staniecie się Duchem... Możemy powiedzieć, że mózg
cząsteczki lub atomu, jest jak jądro, ciało jądra. Ale tym, który kontroluje jądro jest Duch, który znajduje się w jądrze. Więc teraz
uzyskaliście uwagę, czy też całą jednostkę atomu, a następnie jądro, wewnątrz którego znajduje się Duch. W ten sam sposób,
mamy to ciało, uwagę ciała. A potem mamy... mamy jądro - jest to mózg. A Duch jest w sercu. Mózg jest więc kontrolowany
przez Ducha. W jaki sposób? Wokół serca znajduje się siedem aur, które można pomnożyć do jakiejkolwiek liczby, siedem
podniesione do potęgi 16000, które są tymi, które obserwują siedem czakr, podniesione do potęgi tysiąc sześćset - szesnaście
tysięcy, przepraszam. Teraz ten Duch obserwuje przez tę aurę; obserwuje - znowu mówię "obserwuje" - przez tę aurę. (Możesz
usiąść? Możesz usiąść? Myślę, że tak będzie lepiej. Nie ma potrzeby przeszkadzać, kiedy to postawiłeś). Ta aura obserwuje
zachowanie waszych siedmiu ośrodków w waszym mózgu. Obserwuje też wszystkie nerwy, które działają w mózgu - znowu

"obserwuje". Ale kiedy sprowadzicie Ducha do waszego mózgu, wtedy idziecie dwa kroki do przodu, ponieważ kiedy wasze
Kundalini się podnosi, Ona dotyka Sadashivy a Sadashiva informuje Ducha. Informuje w takim sensie, że odbija się w Duchu. To
jest pierwszy stan, w którym obserwujące aury zaczynają się komunikować poprzez wasze różne czakry w mózgu integrując je.
Ale kiedy wprowadzicie swojego Ducha do waszego mózgu - to jest drugi stan - wtedy naprawdę stajecie się w pełni
Samo-Zrealizowani, w pełni, ponieważ wtedy wasze "Ja", to jest Duch, staje się waszym mózgiem. Akcja jest bardzo dynamiczna,
otwiera się wtedy piąty wymiar w człowieku. Po pierwsze, kiedy staniecie się zrealizowani, kolektywnie świadomi, i zacznie
podnosić się Kundalini, jesteście [wewnątrz], przekraczacie czwarty wymiar. Ale kiedy wasz Duch wejdzie do waszego mózgu,
wtedy stajecie się piątym wymiarem - oznacza to, że stajecie się tym, który czyni. Na przykład nasz mózg teraz mówi: "W
porządku, podnieś to". Więc dotykasz tego dłonią, podnosisz to. Jesteś wykonawcą. Ale kiedy mózg staje się Duchem, to Duch
jest tym, który czyni, a kiedy Duch czyni, wtedy stajecie się w pełni Shivą, Samo-Zrealizowanym. W tym stanie, jeśli się
rozgniewacie, nie jesteście przywiązani. Nie jesteście do niczego przywiązani, w ogóle. Jeśli coś posiadacie, nie jesteście
przywiązani. Nie możecie przywiązać się, ponieważ Duch jest odwiązaniem, całkowitym odwiązaniem. Nie przejmujecie się w
ogóle żadnymi przywiązaniami. Nawet przez sekundę nie jesteście przywiązani. Teraz, aby zrozumieć odwiązanie Ducha,
powinniśmy studiować samych siebie bardzo dobrze, wyraźnie: "Jak jesteśmy przywiązani?" Po pierwsze, jesteśmy przywiązani
przez nasz mózg, głównie przez nasz mózg, ponieważ wszystkie uwarunkowania są w naszym mózgu, i całe nasze ego również
jest w naszym mózgu. Więc wszystkie przywiązania emocjonalne są przez nasz mózg i wszystkie nasze egoistyczne
przywiązania, są przez nasz mózg. Dlatego mówi się, że po Realizacji, należy starać się praktykować Shiva Tattwę [zasadę Shivy]
poprzez praktykowanie odwiązania. (Proszę, podaj Mi szal. Jest tak zimno z powodu Shri Shivy.) Teraz, jak ćwiczyć to
odwiązanie? Wszyscy trochę rozumieją angielski, prawda? Dlatego jesteśmy przywiązani do czegoś, oczywiście za sprawą
naszego mózgu, ale [też] z powodu naszej uwagi. Staramy się więc robić to, co nazywamy Chitta Nirodh, czyli kontrolować swoją
uwagę: dokąd ona podąża? W praktyce Sahaja Yogi, jeśli macie wzrastać, musicie poprawić swój własny instrument, a nie
instrument innych. To jedna rzecz, którą powinniście wiedzieć na pewno. Teraz po prostu obserwujcie swoją uwagę, dokąd ona
podąża. Obserwujcie siebie. Jak tylko zaczniecie obserwować siebie, waszą uwagę, staniecie się bardziej utożsamieni ze swoim
Duchem. Ponieważ, jeśli musicie obserwować swoją uwagę, musicie być swoim Duchem, w przeciwnym razie, jak będziecie ją
obserwować. Teraz zobaczcie, dokąd zmierza wasza uwaga? Z przyziemnego punktu widzenia, pierwszym przywiązaniem jest
przywiązanie do swojego ciała. Widzimy więc Shivę - On nie jest przywiązany do swojego ciała. On śpi gdziekolwiek. Chodzi na
cmentarze i tam śpi, ponieważ nie jest przywiązany. Nigdy nie mogą go pochwycić żadne buce, ani nic w tym rodzaju. Widzicie,
On jest odwiązany. Odwiązanie należy obserwować i widzieć poprzez własne przywiązania. Ponieważ jesteście Zrealizowanymi
Duszami, a Duch oczywiście jeszcze nie wszedł do waszego mózgu, ale jednak jesteście Zrealizowanymi Duszami. Więc to, co
możecie zrobić, to jest przynajmniej obserwowanie swojej uwagi, możecie to robić. Możecie bardzo wyraźnie obserwować
swoją uwagę, widząc dokąd zmierza wasza uwaga. A potem również możecie kontrolować swoją uwagę. To bardzo proste, aby
kontrolować swoją uwagę, musicie tylko przenieść swoją uwagę z tego na tamto. Spróbujcie zmienić swoje priorytety. Wszystko
to należy zrobić teraz, po Realizacji - całkowite odwiązanie. Zatem kiedy ciało domaga się komfortu, postarajcie się, aby ciału
było troszkę niekomfortowo. Próbujcie. To, co uważacie za komfortowe, postarajcie się zmienić w trochę mniej komfortowe.
Dlatego ludzie udawali się w Himalaje. Widzicie, samo przybycie tutaj sprawiło nam wiele problemów. Tylko wyobraźcie sobie
wyprawę w Himalaje. Więc po Realizacji, zabierali swoje ciało w Himalaje: "W porządku, przejdź przez to wszystko. Zobaczmy,
jak się zachowujesz". Więc to, co nazywacie aspektem pokuty, w pewien sposób teraz się zaczyna, jest to pokuta, którą możecie
bardzo łatwo odbyć, bo teraz jesteście Zrealizowanymi Duszami. Z przyjemnością, odrobinę, próbujcie sprawić temu ciału... Dla
Shivy nie ma znaczenia, czy On jest na cmentarzu czy na swoim własnym Kailashu lub gdziekolwiek. Widzicie dokąd zmierza
wasza uwaga. Wasza ludzka uwaga jest beznadziejnie zła. Jest bardzo uwikłanym nonsensem. "Zrobiliśmy to z tego powodu".
Jest wyjaśnienie. Lub inni muszą wyjaśnić. Nie trzeba udzielać wyjaśnień ani przyjmować ich, ani prosić o nie. Żadnych
wyjaśnień. Życie bez wyjaśnień jest najlepszym sposobem. W prostym języku hindi "Jaise rakhahu taise hi rahu". "Niezależnie od
tego, w jakim stanie mnie utrzymujesz, pozostanę w nim i będę się nim cieszyć". W dalszej części tego wiersza Kabira mówi:
"Jeśli każesz mi jechać na słoniu" - to królewski środek transportu - "Pojadę. Jeśli zmusisz mnie do chodzenia, będę szedł". Więc
żadnej reakcji w tej kwestii, żadnej reakcji. Po pierwsze, żadnych wyjaśnień, żadnej reakcji. Po drugie, kwestia jedzenia. Ale to
jest pierwsze poszukiwanie, które istoty ludzkie miały jako zwierzęta. Nie trzymajcie uwagi na jedzeniu. Czy macie sól, czy nie,
czy macie to czy tamto - żadnej uwagi na jedzeniu. Właściwie nie powinniście pamiętać, co jedliście dziś rano. A jednak myślimy
o tym, co będziemy jedli jutro. Spożywamy jedzenie nie po to, by ciało dobrze funkcjonowało, ale dla pewnego rodzaju większej
satysfakcji wynikającej z rozkoszowania się smakiem. Kiedy zaczniecie rozumieć, że to rozkoszowanie się jest oznaką
przyziemnej uwagi - każda tego rodzaju przyjemność jest bardzo przyziemnym doznaniem - uczuciem. To jest bardzo

przyziemne. Ale kiedy mówię: "Żadnych przyjemności" to nie znaczy, że powinniście stać się poważnymi ludźmi, ludźmi
wyglądającymi jakby wam umarł ktoś z rodziny! Ale powinniście być jak Shiva. Tak odwiązani. Na swój ślub On przyjechał na
byku, który biegł bardzo szybko. Siedział na byku ze stopami w ten sposób, byk biegł szybko a On trzymał się byka. Ze stopami w
ten sposób! I przyjeżdża na swój ślub. A wraz z Nim przybywają ludzie z jednym okiem, bez nosów, przybywają z Nim wszelkiego
rodzaju dziwaczni ludzie. A jego żona czuje się dość zakłopotana tymi nonsensownymi rzeczami, które ludzie mówią o Shivie.
On nie przejmuje się swoją reputacją. Ale to nie znaczy, że macie stać się hipisami. Problem polega na tym, że kiedy zaczniecie
tak myśleć, stajecie się hipisami. Wiele osób uważa, że jeśli zaczniecie zachowywać się jak Shiva, staniecie się Shivą. Wielu
wierzy w to, że jeśli będziecie używać ganjy [marihuany] staniecie się Shivą, ponieważ Shiva zwykł używać ganjy. On dlatego
używał, konsumował to wszystko, żeby usunąć to z tego świata. Jakie to ma dla Niego znaczenie, czy to jest ganja czy
cokolwiek innego? Dajcie mu cokolwiek, nigdy się nie upije, bez wątpienia. On to wszystko wchłania. Albo oni myślą, że jeśli żyją
jak Shiva, w sposób, w jaki On był odwiązany od rzeczy, najmniej przejmował się swoim wyglądem. Wygląd, jakiego potrzebuje
Shiva polega na tym, że jakkolwiek wygląda, to jest Jego pięknem. On nie potrzebuje niczego robić. Więc przywiązanie do
czegokolwiek jest brzydotą. Jest brzydotą, jest nonsensem. Ale wy możecie ubierać się, jak tylko chcecie, lub nawet jeśli
jesteście w najzwyklejszej sukience, będziecie wyglądać jak najwspanialsza osoba. Ale to nie polega na tym, że powiecie: "W
porządku, więc w tych okolicznościach chodźmy owinięci jednym prześcieradłem". Piękno, które rozwinęło się w was poprzez
Ducha, daje wam taką moc, że możecie nosić cokolwiek chcecie - nie ma to wpływu na wasze piękno, wasze piękno jest w was
przez cały czas. Ale czy osiągnęliście ten stan? Tylko wtedy osiągniecie ten stan, gdy wasz Duch wejdzie do waszego mózgu. Z
ludźmi zdominowanymi przez ego jest trudniej, i dlatego oni nie potrafią się cieszyć. Pod najmniejszym pretekstem oni się
załamują. I Duch, który jest źródłem radości, po prostu nie wchodzi, nie ujawnia się. Radość jest pięknem. Radość sama w sobie
jest pięknem. Ale to jest stan, który trzeba osiągnąć. Przywiązania przychodzą na różne sposoby. Jeśli posuniecie się nieco za
daleko, wtedy macie przywiązania do swojej rodziny, "Co stanie się z moim dzieckiem? Co się przydarzy mojemu mężowi? Co
stanie się z moją matką, z moją żoną?" taki czy inny nonsens. Kim jest twój ojciec, a kto jest twoją matką? Kto jest twoim mężem
i kim jest twoja żona? Dla Shivy...On nie zna tych wszystkich rzeczy. Dla Niego On i Jego Moc są czymś nierozłącznym. Więc On
jest osobliwą osobowością. Nie ma dwoistości... dwoistości. Kiedy występuje dwoistość, tylko wtedy mówicie: "Moja żona".
Mówicie dalej: "Mój nos, moje uszy, moje ręce, moje, moje, moje, moje". Zajrzyjcie w głąb serca. Dopóki nie powiecie "moje",
istnieje jakaś dwoistość. Ale kiedy mówię: "Ja, nos", to wtedy nie ma dwoistości. Shiva to Shakti, Shakti to Shiva. Nie ma
dwoistości. Ale my żyjemy z naszą dwoistością przez cały czas jest przywiązanie. Jeżeli nie ma dwoistości, czym jest
przywiązanie, rozumiecie? Jeśli jesteście światłem i jesteście lampą, gdzie jest wtedy dwoistość? Jeśli jesteście księżycem i
jesteście światłem księżyca, gdzie jest wtedy dwoistość? Jeśli jesteście słońcem i jesteście światłem słonecznym, jesteście
słowem i jego znaczeniem, to gdzie jest dwoistość? Ale kiedy następuje separacja, wtedy jest dwoistość, i z powodu tej
separacji czujecie się przywiązani. Ponieważ jeśli tym jesteście, to jak będziecie przywiązanymi? Czy widzicie w tym sens?
Ponieważ istnieje różnica i rozdzielenie między tobą a "twoim", dlatego przywiązujecie się do tego. Ale to ja, kim jest ten inny?
Cały ten wszechświat to ja, kto jest tym innym? Wszystko jest mną, kim jest ten inny? Ale to nie tak, to fala mózgowa lub fala
mózgowa ego. (Usiądź, poproszę, jeśli będę czegoś potrzebowała. To przeszkadza innym. Usiądź. Omawiamy bardzo ważny
temat. W tej chwili nie będę niczego potrzebowała. Nawet jeśli będę siedziała przez 9 godzin, nie będę niczego potrzebowała.
Proszę usiąść bez obaw. Nie powinniście przeszkadzać. Usiądź, proszę.) Więc kto jest tym innym? Nikt! Jest to możliwe tylko
wtedy, kiedy wasz Duch wchodzi do waszego mózgu i stajecie się nieodłączną częścią samej Viraty. Virat jest mózgiem, jak
wam mówiłam. Wtedy, wszystko co robicie - kiedy pokazujecie swój temperament, kiedy okazujecie swoje uczucia, okazujecie
swoje współczucie, wszystko jest wyrazem Ducha, ponieważ mózg tracił swoją tożsamość. Tak zwany ograniczony mózg staje
się nieograniczonym Duchem. Nie wiem, naprawdę nie wiem, do czego to porównać. Ale jesteśmy w stanie zrozumieć, że jeśli
farba zostanie wrzucona do oceanu, zabarwienie oceanu nie jest możliwe. Ale - spróbujcie zrozumieć, że jeśli trochę koloru,
ograniczoną ilość koloru, wrzucimy do oceanu, kolor całkowicie straci swoją tożsamość. Pomyślcie na odwrót. Jeśli ocean jest
kolorowy i przelewa się do atmosfery, lub na jakąś jej część, jakąkolwiek odrobinę, lub jakikolwiek punkt, na jakiś atom lub
cokolwiek, wszystko to staje się kolorowe. Więc Duch jest jak ocean, który ma w sobie światło. A kiedy ten ocean się wleje do
małego naczynka naszego mózgu, naczynko traci swoją tożsamość i wszystko staje się duchowe. Wszystko. Możecie uczynić
wszystko duchowym, wszystko. Czegokolwiek dotkniecie, jest duchowe: ten piasek staje się duchowy, ta ziemia staje się
duchowa, atmosfera staje się duchowa, ciała niebieskie stają się duchowe. Wszystko staje się duchowe. Duch jest oceanem,
podczas gdy wasz mózg jest ograniczony. Trzeba więc wprowadzić dystans do ograniczonego mózgu. Wszystkie ograniczenia
mózgu powinny zostać przełamane tak, że gdy ten ocean wypełni mózg, powinien on rozbić to małe naczynko, i każda cząstka
tego naczynka powinna się zabarwić. Cała atmosfera, wszystko cokolwiek zlokalizujecie, powinno być kolorowe. Kolor Ducha to

światło Ducha; i to światło Ducha działa, pracuje, myśli, koordynuje, robi wszystko. To jest powód, dla którego dziś
zdecydowałam się wprowadzić Zasadę Shivy do mózgu. Pierwszą procedurą jest skierowanie mózgu ku Zasadzie Shivy
mówiąc: "Spójrz, dokąd zmierzasz, panie Mózgu? Kierujesz uwagę na to, kierujesz uwagę na tamto, angażujesz się - teraz
uwolnij się, stań się mózgiem samym w sobie. Tylko mózgiem. Uwolnij się, uwolnij. A wtedy zyskacie ten wolny mózg, całkowicie
wypełniony kolorem Ducha. To stanie się automatycznie. Tak długo, jak wasza uwaga będzie ograniczona, to się nie stanie. Więc
musicie naprawdę, celowo robić tapasyę. Każdy indywidualnie. Jestem z wami; więc nie potrzebujecie w ten sposób żadnej pujy.
Ale ten stan musi zostać osiągnięty, aby osiągnąć ten stan, potrzebujecie pujy. Mam nadzieję, że tak wielu z was stanie się
Zasadami Shivy za mojego życia. Ale nie myślcie, że proszę was, abyście cierpieli. Na tej drodze wzrostu nie ma cierpienia. Jeśli
rozumiecie, że to jest całkowicie radosny stan, to jest czas, kiedy stajecie się Niranandą. Tak nazywa się radość w Sahastrarze,
imię radości to Nirananda i wiecie, że wasza Matka ma na imię Nira. Więc stajecie się Niranandą. Zatem dzisiejsze czczenie
Shivy ma szczególne znaczenie. Mam nadzieję, że cokolwiek robimy na zewnątrz w przyziemny sposób, dzieje się również w
subtelniejszy sposób. Staram się wcisnąć wasze Duchy w wasze mózgi, ale czasem wydaje Mi się to trudne, ponieważ wasza
uwaga jest nadal uwikłana. Spróbujcie się uwolnić. Gniew, pożądanie, chciwość - wszystko to. Spróbujcie je zmniejszyć. Tak jak
z jedzeniem, powiedziałam dzisiaj Warrenowi: "Poproś ich, aby jedli mniej, a nie jak żarłoczni ludzie". Od czasu do czasu, w dniu
wielkiego bankietu lub czegokolwiek, jecie więcej, ale nie możecie cały czas tyle jeść. To nie jest oznaka Sahaja yogina.
Spróbujcie to kontrolować. Spróbujcie kontrolować mowę. Czy wyrażacie w swojej mowie gniew, czy wyrażacie współczucie, lub
jesteście sztucznie współczujący - spróbujcie to kontrolować. Wiem, że niektórzy z was niewiele mogą zrobić. To jest w
porządku. Będę starała się powiedzieć wam to wiele razy. Będę starała się wam pomóc. Ale większość z was może to zrobić i
powinniście spróbować. Tak więc od dzisiaj rozpoczynamy naszą Sahaja Yogę na głębszym poziomie, gdzie niektórzy z was
mogą nie dotrzeć. Ale większość z was powinna spróbować wejść głębiej. Wszyscy. Do tego nie potrzebujecie osób, które są
bardzo dobrze wykształcone, lub którym dobrze się powodzi w życiu. Nie, wcale nie. Ale ludzi, którzy medytują, są oddani,
wchodzą głębiej, ponieważ oni są jak pierwsze korzenie, które muszą sięgać dużo głębiej dla innych, aby inni mogli za nimi
podążać. Teraz na dzisiejszej Pujy będziemy mieli bardzo krótką 'Ganesh Atharva Sheersh'. Nie myjemy Moich stóp ani nie
robimy niczego z tym związanego, ale mówi się Atharvie Sheersha, i możecie umieścić... Jest tak, że podczas Shiva pujy nie ma
potrzeby mycia Moich stóp, gdyż On jest już czystością. Shiva jest cały czas czystością, czysty, nieskazitelny. Więc co będziecie
myć w Nieskazitelnym? Można powiedzieć: "Matko, kiedy myjesz swoje stopy, otrzymujemy Twoje wibracje w wodzie". Ale [On
jest] tak odwiązany, że nie ma potrzeby mycia, w stanie, w którym jesteście całkowicie umyci, całkowicie wyczyszczeni. Potem
będziemy mieli Puję do Devi, ponieważ należy czcić Gauri, która jest Dziewicą. Powiemy więc sto osiem imion Dziewicy, a potem
zrobimy Puję do Shivy. Przepraszam za to, że nie mogę wam powiedzieć wszystkiego w jednym krótkim wykładzie, ale
odwiązanie musi zacząć samo się wyrażać w waszej Realizacji. Odwiązanie. Czym jest oddanie się? Jest niczym, ponieważ
kiedy jesteście odwiązani, jesteście automatycznie oddani. Kiedy trzymacie się innych rzeczy, nie poddajecie się, to wszystko.
Czym jest oddanie się dla Mnie? Jestem tak wolną osobą, że nie rozumiem tego wszystkiego. To znaczy, co mogę od was
uzyskać? Jestem tak odwiązana. Nic. Więc dzisiaj mam nadzieję, że wszyscy będziemy się modlić: "O Panie, daj nam siłę i to
źródło przyciągania, dzięki którym porzucimy przyciąganie przez wszystkie przyjemności, radości ego, wszystko to, o czym
myślimy, a powinniśmy wpaść w formę czystej radości Zasady Shivy. Całkowicie". Mam nadzieję, że udało Mi się wyjaśnić wam,
dlaczego jestem tu dzisiaj, i dlaczego dzisiaj jest bardzo wielki dzień. Wszyscy, którzy tu jesteście, jesteście szczególnie bardzo
szczęśliwymi ludźmi, którzy powinni myśleć, że Bóg był dla was łaskawy, że wybrał was, abyście dzisiaj byli tutaj i tego
wysłuchali. A potem, kiedy pozbędziecie się przywiązań, poczujecie się odpowiedzialni - Abhiyukta - odpowiedzialni. Ale to
odpowiedzialność, która nie powoduje ego, lecz odpowiedzialność, która wykonuje sama z siebie, która wyraża się sama z
siebie, która manifestuje się przez samą siebie. Niech Bóg was błogosławi.
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Dzisiaj świętujemy zmartwychwstanie Chrystusa.
Przy okazji musimy także świętować zmartwychwstanie istot ludzkich, Sahaja yoginów, którzy zmartwychwstali jako Dusze
Zrealizowane. Musimy przy tym zrozumieć, że wchodzimy w nową świadomość. Nigdy nie było potrzeby, żeby Chrystus
wchodził w nową świadomość, On musiał zstąpić i pokazać ponownie temu światu, że jesteście wiecznym życiem, że wiedziecie
duchowe życie, które nigdy nie zanika. Musicie wznieść się do tego nowego królestwa, które jest królestwem Boga
Wszechmogącego, które nazywacie Królestwem Bożym. I On to powiedział bardzo wyraźnie Nikodemowi, że "musicie narodzić
się powtórnie". A gdy tamten spytał: "Czy mam wejść ponownie do łona matki, aby narodzić się powtórnie?" On to powiedział
bardzo jasno! To jest tak jasne. Ci, którzy nie chcą widzieć, mogą pozostać ślepi. Ale On powiedział to bardzo, bardzo jasno, że
"nie. To znaczy, że to, co narodziło się z ciała, jest cielesne - a co narodziło się z Ducha jest duchowe".
Nic nie mogłoby być prostsze niż to, że musi to być ‘zrodzone z Ducha’. Oczywiście ludzkie istoty mają taką specjalną
umiejętność przekręcania wszystkiego. Dla nich Duch mógłby być książką, mógłby być jakimiś słowami, jakąś organizacją,
kościołem, albo jakąś taką rzeczą, którą stworzyli. Ale cokolwiek, co stworzył człowiek, nie jest duchowe. To jest jasne
oświadczenie Chrystusa, którego ludzie woleli uniknąć i zaczęli tworzyć organizacje, swoje własne idee i stworzyli bardzo
mityczną rzecz w Jego imieniu.
Nadszedł czas, aby to obalić. To się działo przez tysiące lat, tylu niewinnych ludzi zostało schwytanych przez to i ludzie w tym
tkwią. Ale kiedy zmartwychwstajecie, kiedy stajecie się Duszami Zrealizowanymi, to należy zrozumieć, że teraz wasz ruch
następuje do środka. Poruszacie się w kierunku własnych korzeni, a nie na zewnątrz. Więc jakiekolwiek były wysiłki przed
Realizacją, muszą się one zmienić, kierunek musi ulec zmianie.
Gubimy się zazwyczaj w tym punkcie. Staram się to wam dzisiaj wytłumaczyć, że jak do tej pory, dla ludzkiego umysłu istotna
była rozrywka; zabawa dla umysłu, ale nie dla Ducha. Rozrywka dla Ducha jest całkowitym przeciwieństwem rozrywki dla
umysłu. Kiedyś ktoś zadzwonił do Mnie i powiedział: "Matko, nie ma nic ekscytującego w Sahaja Yodze".
Za dużo jest ekscytacji, my jesteśmy temu przeciwni. My kierujemy się w stronę spokoju a nie stronę ekscytacji i tych wstrząsów
elektrycznych, których każdorazowo się domagamy. Weźmy na przykład pijaka, nad ranem czuje się dobrze, ale wieczorem
zaczyna wysiadać i potrzebuje jakiegoś szoku, jakiegoś zastrzyku do ciała. Wszystkie ludzkie przedsięwzięcia były takie, żeby
ekscytować wasze ciało. Bo jeśli mamy doczynienia z czymś martwym, to musimy się tym ekscytować.
Ale czymś, co jest żywe i wieczne należy się cieszyć a nie ekscytować. Więc kierunek powinien być zupełnie odwrotny i wielu
Sahaja yoginów nie rozumie tego. Rzecz w tym, jak my to robimy, jak sprawiamy, żeby uwaga szła do środka zamiast iść na
zewnątrz. Jeśli zaczniecie od momentu ponownych narodzin, jest to znacznie łatwiejsze, ponieważ podejmujecie nowe
przedsięwzięcie, które jest spokojem. Spokojem waszego Ducha, radością waszego Ducha, które jest trwałe, nie potrzebujecie
od tego żadnej ekscytacji, to jest trwałe, to jest wieczne. Pierwszą rzeczą, jaka pojawia się w naszym umyśle, to że cokolwiek
robimy przed Realizacją, to nie powinniśmy tego robić. Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest, że otrzymujecie Realizację
bezwysiłkowo. Tak więc wysiłek, który wbudowany jest w wasze ciało cały czas, energia wysiłku: "Muszę zrobić to, muszę zrobić
tamto", "Jestem zobligowany do tego czy tamtego", to powoduje napięcie, o czym wam już mówiłam. Więc co robimy? Nie
próbujemy rywalizować z innymi.
Nie próbujemy ustalać określonych dat, terminów, zegarków. Nie kierujemy także uwagi na żadne starania, które wymagają od
nas wysiłku, ale rozluźniamy to nastawienie na wysiłek. W sanskrycie nazywa się to "Prayatna Shaitilya". Bardzo trudno jest
zachodnim umysłom uchwycić ten temat - więc spróbujcie zrozumieć. To nie oznacza letargii, nie oznacza letargii, nigdy nie

należy tego mylić z czymś martwym, tej energii życia. Próbujemy przekształcić nasze energie w kierunku energii Ducha. Więc
powinniście pozwolić Duchowi przejąć kontrolę. Wysiłek waszego umysłu powinien zostać zredukowany, a energia Ducha
powinna przez was działać. Jak to zrobić?
Po pierwsze - odwiązanie. Odwiązanie. Odwiązanie zaczyna się od myśli, obserwujmy myśl. Nazywa się to "Vichara Shaitilya" rozluźnianie myśli. Myśl pojawia się w waszym umyśle: "Dzisiaj jest puja do Matki, chodźmy, musimy się śpieszyć, musimy wziąć
to, nie kupiliśmy kwiatów, przechodzicie do trzeciego świata i jedziecie po kwiaty, musicie wziąć to, musicie wziąć tamto". Wtedy
powiedzcie: "Nie" - odwiążcie się, bądźcie świadkiem, zostawcie to wszystko Duchowi, obserwujcie, osiągniecie to. Wielu z was
to zauważyło, ale wciąż ten głupi umysł próbuje zmusić was do używania tego starego, uwarunkowanego instrumentu umysłu. I
on was zapewnia, że lepiej go używać. A kiedy zaczynacie to robić, pojawia się w was ego, do którego się przywiązujecie i
przestajecie wzrastać. I przez to radość jest minimalizowana.
"Jak się odwiązać?" Dla kogoś, kto jest całkowicie odwiązany, trudną rzeczą jest wyjaśnienie "jak się odwiązać", nieprawdaż?
Ale Ja spróbuję! Problem w tym, że nie potrafię się przywiązać. I ciężko jest Mi wytłumaczyć to wam ludzkimi słowami, ale
jednak postaram się powiedzieć wam to teraz. Spróbowałam czegoś jako człowiek, kiedyś na początku, tylko żeby zobaczyć, jak
to działa, bo musiałam eksperymentować. Przykładowo, kiedy miałam, wziąć udział w pujy, czy w czymkolwiek, pytałam: "Kiedy
jest odpowiedni czas?" Mówili Mi, że ten czas jest odpowiedni. A ktoś inny zadzwonił mówiąc: "To ten jest odpowiedni czas". Jak
dwie różne pory mogą być odpowiednie? Tak duży jest problem z ludźmi.
Więc powiedzieli, że w Indiach jest pięć Panchanga, czyli pięć ksiąg, które opisują odpowiedni czas. Oto co zrobili ludzie. Więc
powiedziałam: "Po co to sprawdzać? Lepiej nie mieć pięciu odpowiednich terminów". Odpowiedni czas musi być poza czasem.
Ale ludzie uwięzili go w czasie, zrobili to ludzie, więc jest to uwięzione w czasie i jak w Indiach istnieje to na tak wielką. Ale teraz
tutaj jest inaczej. Wy kalkulujecie, macie zegarki, aby pokonać te wszystkie przeszkody, ludzie wymyślili pewne urządzenia. Więc
sprawdzacie, jaki tutaj jest odpowiedni czas. Wyjdź o tym czasie. Potem jest wielki ból głowy, ponieważ trzeba to sprawdzić w
pięciu księgach, zegarek może źle chodzić, to może być źle, tamto może być nie tak.
Ale jeśli jesteście Duchem, to ten Duch odpowiednio wszystko wypracowuje. To Duch odpowiednio wszystko organizuje. I
wyobraźcie sobie ile napięcia znika, kiedy myślicie w taki sposób. Po pierwsze musicie być niewolnikiem zegarka, następnie
niewolnikiem książek, potem musicie być niewolnikiem rynku, mieszkania, które musicie wynająć. Ale przypuśćmy, że pozwolicie
Duchowi się tym zająć, wtedy wszystko się wypracuje. I osiągniecie punkt, w którym wszystko ułoży się najlepiej. Jak się z tym
pogodzić? Po prostu poprzez akceptację. Zatem, jeśli teraz poddacie wasze ‘satta’, wasze własne domeny, wchodzicie w
domenę waszego Ducha.
Porzucacie ‘swoje’ domeny, czyli domenę własnego ego albo może domenę swojego superego. Porzucacie to i staracie się
obserwować, jak sprawy się wypracowują. Jaki środek jest używany do testowania? Jak to sprawdzacie? To się wypracowuje, w
tym jest sedno testowania, to się wypracowuje. Pozwólcie, żeby to się wypracowało. Nie kierujcie na to swojej uwagi [attention],
której drugą częścią jest napięcie [tention], i nie próbujcie mówić: "Dlaczego nie dzisiaj? To powinno się stać dzisiaj.
Oczekiwaliśmy, że to się stanie. Dlaczego nie ‘w tym’ momencie?" To jest wasze ego.
"Bądź wola Twoja". Więc myśl, która pojawia się w naszym umyśle, powodując cały czas napięcia, nie jest myślą Ducha.
Powinniście zatem mówić: "Nie ta myśl, nie ta myśl" - neti, neti "Nie ta myśl, nie ta myśl, nie ta myśl". I zobaczcie jak się
relaksujecie, jak jesteście odprężeni. "Nie ta myśl, nie ta myśl", po prostu odmawiajcie przyjęcia jakiejkolwiek myśli. I tak
wchodzicie w Nirvicharę. W tym stanie czujecie Ducha. Chrystus wykonał największą pracę w tej dziedzinie, ale my tego nie
rozumiemy, ponieważ Jego życie było jak w skali "mikro", w ciągu 3 lat... Zatem my musimy uchylić nieco zasłony i zrozumieć,
czego On dokonał. Obdarzył nas największą bronią - przebaczaniem.
Kiedy komuś przebaczacie, to co robicie?
Na początek akceptujecie sytuację. A po drugie przebaczacie to, co uważacie, że zostało zawinione wobec was. Ale ponieważ

nie można nic złego zrobić waszemu Duchowi, po prostu przebaczacie, bo jesteście Duchem. A kiedy przebaczacie, okazuje się,
że wasze napięcie znika. Więc nawet w stosunku do myśli, jeśli powiecie: "Dobrze, przebaczam tej myśli, przebaczam tej myśli".
Ponieważ także myśli nie należy karać. Wybaczcie tej myśli, wybaczcie tej myśli, wybaczcie wszystkiemu. Nie zapominajcie wybaczcie; ponieważ wtedy zapomnicie nawet, że jesteście Duchem! Ale przebaczcie "wszystkim myślom, które do mnie
przychodzą”. Po prostu powtarzajcie to, bo jest to mantra.
A czym jest mantra? Jest tą mocą słowa, które wyraża Ducha. Więc jest to bardzo ważna rzecz, którą dał nam Chrystus, broń
przebaczania. Każdy posiada tę broń. Każdy może użyć tej broni. Nie musicie w to wkładać żadnego wysiłku. Nie musicie za to
płacić. Po prostu musicie powiedzieć: "Przebaczam". Będziecie zdumieni - wasze nerwy uspokoją się. To napięcie, ta presja tych
nowoczesnych rzeczy, będzie zredukowana, jeśli będziecie powtarzać: "Przebaczam, ja im przebaczam".
Przykładowo idziecie gdzieś i widzicie pewien rodzaj… Mam na myśli, jeśli nagle zobaczycie coś bardzo nieprzyzwoitego według
Ducha. Być może jest to bardzo ekscytujące dla normalnych ludzi, ale my nie jesteśmy "normalnymi" ludźmi, i dla nas, jeśli
uznamy coś za raczej brzydkie, najlepszą rzeczą jest przejść nad tym do porządku dziennego, powiedzieć: "Przebaczam".
Ponieważ oni są ignorantami, oni są ślepi. "Oni nie są jeszcze tam, gdzie ja jestem. Jestem tym, który jest u źródeł radości, u
źródeł pokoju, podczas gdy oni nie są. Więc ja przebaczam". Będziecie zdumieni, że to przebaczenie, które daje wam Chrystus,
wypracowuje [stan] "Vichara Shaitilya", uspokojenie myśli. Teraz, ten przeciwny kierunek, w którym przede wszystkim macie
podążać, powinien się dziś w tym momencie rozpocząć od przebaczenia innym. Co się dzieje, kiedy komuś przebaczacie?
Oznacza to, że nie reagujecie.
Odruch reagowania na czyjeś zranienia, zniewagi, jest zakończony. A kiedy ta siła jest zakończona, stajecie się potężną osobą.
Ponieważ teraz już nikt nie może was zdominować. Nikt nie może was zabić. Nikt nie może was zranić. Nikt nie może wam nic
zrobić. Ale to nie jest znowu bezwstydność, ludzie mogą pomyśleć, że to jest bezwstydność. Więc jeśli ktoś mówi wam coś
przykrego i coś niewłaściwego, nie przyjmujecie tego. Ale przypuśćmy, że Ja na kogoś krzyknę, buce uciekają. Widzieliście wiele
razy, że musiałam krzyknąć na ludzi, żeby buce uciekły, ponieważ one reagują i prostu uciekają.
Ale Duch prześwieca. W Sahaja Yodze należy zrozumieć, że to po prostu ta centralna ścieżka i równowaga są istotne a nie
skrajności. Jak na przykład mówimy, że trzeba wszystkim przebaczać, to nie oznacza takiej skrajności, gdzie robicie coś złego, a
ktoś wam mówi: "Nie bierzesz w tym udziału", to nie oznacza tego. Rozróżnienie jest waszym napędem. Więc musicie zobaczyć,
że jeśli powiedzieli coś takiego, czy to nie znaczy, że ja odchodzę od Ducha? W przeciwnym razie, jeśli Ja bym wam coś
powiedziała, powiedzielibyście: "W porządku, wybaczmy Matce". Czy rozumiecie sedno sprawy? "Wybaczmy Jej, że tak
powiedziała". Nie, nie możecie tak do Mnie powiedzieć.
Wtedy zaczynacie się zastanawiać, "Dlaczego Matka tak powiedziała. Co ja takiego zrobiłem?" Myślcie o tych słowach, żebyście
znowu szli do przodu. Bardzo wąska jest ścieżka, którą musicie iść. Po jednej stronie jest ogromny Gibraltar, "skała Gibraltarska"
waszego ego, a po drugiej jest superego. Pomiędzy znajduje się malutka ścieżka rozróżnienia, z której musicie widzieć obie
strony. Czy uderzacie o skałę Gibraltaru, czy spadacie w dolinę superego, powinniście rozumieć, że używacie swojego
rozróżnienia. Inną rzeczą, o której należy pamiętać, że cokolwiek, co robiliście przed Realizacją, to były skrajności. Na przykład
zaczynacie jakiś przedsięwzięcie, że będziecie mieć tylko klasyczne rzeczy. Dobrze. Wtedy stajecie się tak klasyczni, że aż
mechaniczni.
A potem mówicie: "Dość" i zaczynacie jakąś antykulturę. Zatem idziecie w inną stronę, gdzie stajecie się prymitywni. Dopóki nie
osiągniecie tego do końca i nie wyciągniecie lekcji z życia, nie skończycie z tym.
Ale w Sahaja Yodze to jest bardzo śliska droga, po której idziemy. I tam musimy zobaczyć, czy to nie jest wasze ego lub
superego. Więc należy kierować się rozróżnieniem i równowagą w tym ruchu, których nie potrzebujemy używać w innym
przypadku. Do momentu, aż będziemy całkowicie zniszczeni możemy tak czynić, przed Realizacją.
Ale w Sahaja Yodze, jak tylko odchodzicie od rozróżnienia, spadacie na tę lub na tamtą stronę. Ci ludzie, którzy są wysokiej
jakości Sahaja yoginami, najpierw kierują się rozróżnieniem, "Jak daleko możemy się posunąć?"

A tego nie musi wam mówić Matka, bo jesteście Duchem. To wy, wy sami jesteście Duchem. I w pierwszej kolejności
zaakceptujcie to, że jesteście Duchem i działajcie zgodnie z tym, rozważcie "jak daleko się posunąć, a na co sobie nie pozwolić".
To jest jedna z rzeczy, że musicie osiągnąć stan bez myśli poprzez stawanie się osobą wybaczającą. Większość myśli zniknie,
kiedy zaczniecie wybaczać. Ale nie możecie wybaczyć niektórym ludziom, tak jak nie możecie wybaczyć Bogu czy Matce. Są
pewne rzeczy, których nie możecie zrobić, a zatem musicie znać Maryadas [granice]. Jeśli pracujecie właściwie w tych
granicach, możecie iść naprzód. To jest coś, co obdarza was "Vichara Shaithilya", co można nazwać zrelaksowaniem umysłu.
Następnie musicie osiągnąć "Vishaya Shaithilya" co znaczy; wasze narządy, narządy zmysłów, zawsze reagujące na wszystko,
ponieważ jesteście ludźmi - tacy się urodziliście.
Więc cokolwiek się dzieje, wy reagujecie. Na przykład, widzicie piękny kwiat i reagujecie na niego. Pojawia się przy tym jakaś
myśl. Musicie ćwiczyć obserwowanie wszystkiego, nie dając myślom pojawić się. Wtedy zaczynacie absorbować poprzez
waszego Ducha to piękno, tę wspaniałość, zapach kwiatów. Każdy kwiat jest poezją, ale kiedy zaczynacie o tym myśleć, wtedy
staje się on czymś martwym. Ale wy próbujcie po prostu czerpać radość. Jesteście ludźmi, którzy są na tej ziemi, żeby cieszyć
się samym sobą, a nie żeby się o coś martwić - tylko aby się radować. Ale jeśli wy nadal myślicie kategoriami: "Muszę zrobić coś
szczególnego, jestem szczególnym Sahaja yoginem, jestem bardzo rozwiniętym Sahaja yoginem" - wtedy jesteście skończeni.
Przypuśćmy, że wszyscy płyniemy łódką, cieszymy się łódką i falami! Ale ktoś powie: "Ja jestem wyjątkowy, ja spróbuję
wyskoczyć". Wtedy wracacie do punktu wyjścia, w to samo miejsce.
Więc każdy powinien mieć nastawienie przyglądania się wszystkiemu. Spróbujcie wyrobić w sobie taki nawyk przyglądania się
rzeczom bez myślenia o nich. Starajcie się przestawić swój umysł na takie tory, gdzie nie reagujecie. Teraz sprawa ekscytowania
się - tego współczesnego szaleństwa. Pochodzi to od tego samego, od tego, że wasze narządy zmysłów, potrzebują pewnych
sensacji, ponieważ reagują. A my potrzebujemy narządów zmysłów, które nie reagują, ponieważ mają one reagować tylko na
Ducha. Więc musimy wykształcić nowe rodzaje narządów zmysłów lub nową jakość tych narządów, które nie reagują na
zewnętrzne ekscytacje. Jeśli chcecie, aby Sahaja Yoga była ekscytująca, to jak to może być, jeśli jest ona właśnie czymś
przeciwnym?
Więc powinniście widzieć, że wasze narządy zmysłów np. wasze oczy widzą coś i reagują, wasze uszy słyszą coś i reagują. Ktoś
chce mówić i widzieć reakcję. Są oczekiwania. Ale ponieważ Duch jest aktywny sam w sobie, on działa sam z siebie.
Widzieliście, że wibracje nie mówią, tylko działają. Duch posiada moc działania, nie musicie więc reagować. Jeśli możecie
zmniejszyć moc reagowania, wzrastacie dużo wyżej. To jest coś, co każdy musi wiedzieć, kiedy świętujemy Jego
zmartwychwstanie [Chrystusa], ponieważ to jest Tapa, to jest pokuta Chrystusa. Chrystus przyszedł na tę ziemię dla dokonania
pokuty.
Wiecie, że w mantrze Gayatr jest siedem właściwości, a na poziomie Chrystusa jest Tapa, czyli pokuta. Więc powinniście mieć
tak zwaną pokutę, aby osiągnąć radość. Pokuta jest po to, aby skierować wasze organy zmysłów do środka. Tak jak powiedział
Krishna, że musicie schować do środka wszystkie swoje narządy zmysłów, tak jak robi to żółw. Więc ekscytacja, jakiej
potrzebujecie dla waszych narządów zmysłów, nie jest już potrzebna, ponieważ teraz wasze narządy zmysłów same w sobie
stają się źródłem ekscytacji. W takim sensie, że neutralizują wszelkie ekscytacje. Dochodzicie do tego punktu z miejsca, w
którym się to zaczyna. Rzeka zaczyna się od malutkiej kropelki. A potem stopniowo rozszerza się i rozszerza. Wy idziecie do
źródła, absolutnie do centralnego punktu, gdzie nie spada już żadna kropla.
Innym dobrym przykładem może być koło, które posiada punkt centralny. Koło cały czas się obraca, ale punkt centralny musi
pozostać nieruchomy. W przeciwnym razie z kołem, którego punkt centralny się porusza, wóz nie może jechać. Wóz zacznie się
staczać. Więc punkt centralny musi być nieruchomy. W przeciwnym razie koło nie zdoła się obracać. Więc wy zmierzacie do
tego centralnego punktu, i ruch jest na centralnym punkcie, gdzie nie ma już żadnego ruchu. W pewnym sensie, ponieważ tam
jest tylko wzrost. Nie ma tam żadnej rewolucji. Tam już się nic nie obraca, tam jest tylko wzrost, w tym centralnym punkcie.
Mam nadzieję, że spróbujecie to zrozumieć, że wszystkie ruchy pochodzą z ignorancji.

Wszystkie zewnętrzne ruchy pojawiają się, ponieważ nie jesteśmy jeszcze w punkcie centralnym. Ale osiągnięcie tego nie jest
trudne, ponieważ wy wskakujecie w to, ale potem znów wyskakujecie na obrzeża koła. Więc jak utrzymać się tam [w centrum] i
wzrastać równomiernie. Weźmy na przykład koła, one stale się obracają, ale punkt centralny jest nieruchomy. Za każdym razem
kiedy oddalacie się, jak możecie powrócić do tego centralnego punktu? - poprzez odwiązanie. Przez Tapa, przez pokutę. Pokuta
oznacza "wyrzeczenie". Nie oznacza to zewnętrznego ascetyzmu, ale ascetyzm wewnętrzny.
Po pierwsze musicie nauczyć się dawać, dawać innym. Czasami dla niektórych jest to trudne. Byłam zaskoczona, że nawet
przeznaczenie jednego funta na Sahaja Yogę było dla nich problemem. Więc dawanie innym będzie jeszcze trudniejsze.
Starajcie się dawać innym - odwiązywać się. Jednym ze sposobów jest przebaczać a drugim jest hojność. Jeśli pracujecie dla
Sahaja Yogi, na nic nie reagujcie żadnej reakcji: "Ja nic nie zrobiłem". To była dla mnie przyjemność. Zrobiłem to z
przyjemnością. Po prostu z przyjemności". Nie wyliczajcie tego: "Ja przyniosłem cztery kwiatki, ona przyniosła dwa kwiatki. Więc
powinni mi zwrócić za półtora kwiatka".
Wszystkie te kalkulacje są na obrzeżach, na zewnątrz, kiedy nie byliście zrealizowani. Teraz nie liczcie już niczego, tylko wasze
błogosławieństwa. Więc bądźcie hojni. Widziałam, że ludzie mają różne przywiązania, subtelniejsze. Na przykład, przywiązanie
do własnych dzieci. Widziałam, że jeśli Sahaja yoginom urodzi się dziecko, to wypełnia im ono cały świat. Psujecie je i psujecie
siebie. One są wam tylko powierzone, ale wam wydaje się to czymś bardzo wielkim spłodzić dziecko. Każdy może to zrobić,
nawet pies to potrafi, co w tym takiego wielkiego. To znaczy, chodziło mi o sukę. Brzmi to zabawnie!
Więc płodzenie dzieci nie jest niczym wielkim. Ale jesteście odpowiedzialni za dzieci, które muszą pracować dla Boga. Wy tylko
się nimi opiekujecie. Ale identyfikowanie tego dziecka jako kogoś wielkiego, wielkiej Zrealizowanej Duszy, rozsadza waszą
głowę. Bo to jest takie subtelne "rozsadzanie". To jest jak bomba wodorowa. Zwykłe bomby niszczą tylko fragment, ale te
subtelne bomby są nawet gorsze. To zepsuje dziecko i zepsuje też was w waszym wzroście.
Więc musicie zrozumieć, że jeśli macie dziecko, to tylko się nim opiekujecie. Tak samo jak opiekujecie się wszystkimi dziećmi w
Sahaja Yodze, nie tylko własnymi. Bądźcie hojni. [fragment w hindi]. Dla kogoś, kto jest hojny, cały świat jest rodziną. Więc
rozszerzajcie siebie. "To jest moja rodzina. To jest moja żona. Jak mogę bez mojej żony żyć lub żyć bez niego.
Moje dziecko, moje…." - to wam nie pomoże. To was całkowicie uwiąże! To jest coś dużo subtelniejszego. Wy teraz
zachowujecie się odwrotnie. Najpierw porzuciliście rodziny porzuciliście dzieci, wszystko, doszliście do ekstremum. A teraz
cofacie się. Hindusi już wiedzą, że są za bardzo przywiązani, więc wiedzą, że bardzo ważne jest odwiązać się od własnych
dzieci. Bo oni już przez to przechodzili. Są zbyt przywiązani do swoich dzieci.
Na początku będą zawsze Mi mówić: "Moje dziecko jest takie, moja matka jest taka, mój ojciec jest taki, mój brat jest taki,
popraw moich… Oni wszyscy są bucami. Jeden większy od drugiego. Bez żadnego rozróżnienia, wrzucają ich wszystkich na
moją głowę, i Ja czuję się z tym strasznie. Będą nawet wyciągać wszystkich tych bardzo odległych krewnych mówiąc: "To jest
moja krewna".
W Indiach to jest bardzo ważne, że jesteście spokrewnieni z taką i taką osobą. Możecie nawet nie mieć z nią nic wspólnego, ale
jest waszym krewnym, więc jest waszym krewnym. Musimy zrozumieć, że nasze relacje i nasze identyfikacje muszą całkowicie
zostać porzucone. Jesteśmy teraz uniwersalnymi istotami. Więc wasze dziecko jest źródłem radości - każde dziecko ma być
źródłem radości. Każde dziecko powinno być.
Kawalerowie lub ci, którzy nie są po ślubie, mają lepiej - mogą cieszyć się wszystkimi dziećmi. Ale jeśli nie jesteście matką lub
ojcem a cieszycie się, to co jest w tym takiego chwalebnego. Kiedy staniecie się rodzicami i będziecie cieszyć się cudzymi
dziećmi tak jak swoimi, wtedy zacznie się wasza hojność. Hojność kochania innych, hojność poprzez współczucie. Współczucie
nie oznacza, że kogoś żałujecie, ale współczucie oznacza dzielenie się osobowością, dzielenie się osobowością miłości. I tutaj
się gubimy, że współczucie oznacza, że trzeba komuś pomóc. Współczucie w Sahaja Yodze to nie jest to. Współczucie w Sahaja
Yodze jest dzieleniem się.

Teraz czwarta rzecz, o której musicie pamiętać - jak już wam mówiłam, pierwszą jest przebaczanie, według Mnie pierwszą
rzeczą jest przebaczanie, drugą rzecz możecie nazwać współczuciem albo odwiązaniem prowadzącym do współczucia; więc
pierwszą możecie nazwać przebaczeniem, potem jest odwiązanie a trzecią jest współczucie. To są koła powozu, który was
wiezie - to są koła.
Teraz, jeśli się w to zagłębicie, kiedy przypuśćmy, rozwinie się w was odwiązanie, to stajecie się nawet współczujący. Nawet to
się pojawi. Ale co jest tym decydującym punktem, jak sprawdzić, czy jesteście w porządku? Jak zmierzyć, jak dowiedzieć się, czy
jesteście w porządku? Chodzi Mi o to, co nazywają "odnajdywaniem kierunku" tak jak statek odnajduje drogę. Skąd macie to
wiedzieć? Musicie mieć spokój, powinniście być spokojni. Niepokój powinien być na zewnątrz [dookoła], ale wy musicie być
całkowicie spokojną osobą. Jeśli nie jesteście spokojną osobowością, to bądźcie pewni, że nie jesteście jeszcze tam, gdzie
powinniście być. Moglibyście powiedzieć, że Chrystus bardzo się zdenerwował, wziął kij do ręki i bił ludzi, więc my moglibyśmy
robić tak samo.
Ale wy nie jesteście Chrystusem. Nie jesteście inkarnacją - musicie zdawać sobie z tego sprawę. Jesteście Zrealizowaną Duszą.
Więc nie musicie brać kija do ręki i bić innych. Nie możecie tak robić. To jest błąd, który popełnili uczniowie Mahometa. Oni nigdy
nie pomyśleli, że On jest inkarnacją, widzicie. Wszystkie inkarnacje zabijały, Krishna zabijał, Rama zabijał, Devi zabijała. Ale wy
nie jesteście Devi, nie jesteście Shri Krishną. Więc wy nie musicie zabijać nikogo, ani okazywać agresji.
Więc, jeśli nadal jesteście agresywni, to wiedzcie, że wasz postęp jest bardzo powolny. Musicie być spokojną osobowością.
Wyobraźcie sobie, gdyby Sahaja yogini prowadzili dżihad - co byście powiedzieli? Gdyby szli z mieczami w dłoniach albo z
włóczniami i atakowali innych. Chciałabym, żeby to było jasne, ponieważ kiedy przebywam z wami, to oczywiście o wszystkim
wam powiem, ale kiedy nie ma Mnie z wami, to nie chciałabym żebyście chwytali za miecze i walczyli. To, co napisał Wiliam
Blake dotyczy inkarnacji. Inkarnacje mówiły: "Dajcie mi to co moje". To nie znaczy, że wy macie mówić: "Dajcie mi oręż Ramy".
Nie możecie ich użyć, nie jesteście inkarnacjami. Ponieważ ich siła rozróżnienia jest efektywna, a wasza nie.
Więc wy nie powinniście chwytać za żadną broń ani nawet złościć się. Nie wypada yoginowi tak się zachowywać, w żadnym
wypadku. Chyba, że Ja wam powiem, żebyście się zezłościli. Więc to jest kryterium, że musicie być osobowością spokojną a nie
agresywną. Różni ludzie są w różny sposób agresywni. Na przykład mężczyźni nie dyskutują, po prostu uderzą i koniec. Oni się
nie sprzeczają. Oni nie lubią tego, po prostu was uderzą i koniec. Ale kobiety są bardzo dobre w kłótniach i bardzo agresywne.
Bardzo agresywnie się spierają.
Więc drugą sprawą jest, żebyście się nie kłócili. Jeśli jesteście kłótliwi to znaczy, że nie jesteście jeszcze tam, gdzie powinniście.
Osoba spokojna dociera do sedna i wtedy kłótnia kończy się. Jeśli jesteście kłótliwi, to wasz wzrost nie jest prawidłowy. Więc
trzeba być całkowicie spokojnym i ten spokój jest czymś najefektywniejszym. Poszukujemy pokoju Wszechświata. Nie można
go osiągnąć przez żadne bomby. Można go osiągnąć jedynie poprzez Ducha, który jest źródłem wszelkiego spokoju. Więc
prosiłabym was wszystkich o porzucenie agresji i złości. Spokój jest najpotężniejszą rzeczą na tym świecie.
Jest na ten temat pewna interesująca chińska przypowieść. Były sobie dwa walczące koguty, słynne ze swej waleczności. W
Chinach ponownie ludzie ekscytują się walkami kogutów. Na tym świecie możliwe są wszelkie absurdy; jak rugby, piłka nożna, to
i tamto, nie ma temu końca. Te dwa koguty miały pojechać na jakieś międzynarodowe zawody. Powiedziano, że jest pewien
święty, który sprawia, że każdy staje się bardzo potężny. Więc właściciel kogutów udał się do niego i poprosił, żeby uczynił je
bardzo potężnymi, żeby mogły walczyć i wygrywać. Święty się zgodził. Powiedział, że to bardzo proste i poprosił, żeby zostawić
koguty u niego. Miesiąc później właściciel wrócił po nie, a one na nic nie reagowały, tylko stały w ten sposób.
On się przeraził i zapytał: "Jak one będą walczyć?" A święty powiedział: "Po prostu je weź a zobaczysz". Więc on je wziął i
postawił na arenie. Wszystkie inne koguty walczyły i zaczepiały się, a te dwa stały i patrzyły. Te pozostałe tak się tego
przestraszyły, że wszystkie uciekły. I te dwa koguty wygrały!
Więc osoba, która jest spokojna, jest potężna. Ten, kto nie reaguje na nic, jest najpotężniejszy. Zatem należy zrozumieć, że
spokój jest kryterium, dzięki któremu wiemy, że jesteście tam, gdzie powinniście być. Ale spokój w żadnym wypadku nie oznacza

tchórzostwa.
Zdaję sobie sprawę z ludzkiego braku rozróżnienia. Oni biorą to za tchórzostwo. A wy stoicie tak, a nie tak. Różnica między
osobą spokojną a tchórzliwą jest taka, że osoba tchórzliwa działa ku siłom negatywnym a osoba spokojna tworzy pozytywne,
konstruktywne siły. Generuje je. Więc nie macie być tchórzliwi, ale spokojni. A osoba spokojna jest jak magnes; jest taka kojąca.
Więc widzicie, że zmierzamy teraz w kierunku łagodzących właściwości Ducha. Musimy uspokajać innych, nie denerwować a
uspokajać. I ta właściwość łagodzenia, co nazywacie… Nazywamy to jak ghee.
Kiedy ciało jest rozpalone i jakby płonie, wtedy nakładamy na nie coś w rodzaju ghee. I wtedy staje się ono wygładzone, jak przy
naoliwieniu. Taka osobowość jest jak balsam. To nie powoduje tarcia, ale je zmniejsza. To jest osobowość kojąca. Więc
powinniście siebie oceniać: "Czy jestem osobowością łagodzącą? "Na przykład widzicie, jak dwie osoby się kłócą i jedna z nich
zmierza do osiągnięcia spokoju a druga "podgrzewa atmosferę" on się do nich przyłącza. Ten, który dąży do spokoju jest
błogosławiony. Jest tym, który zmierza do Boga, ponieważ on wytwarza spokój. "Błogosławieni pokój czyniący".
Wszystko, co mówię dzisiaj, to to samo tylko w różnych słowach, to wszystko, aby zrozumieć co mówił Chrystus. Aby zrozumieć
Chrystusa musicie się w to zagłębić. Ponieważ On mówił bardzo prostymi słowami, które mają bardzo głębokie znaczenie. I
tylko Sahaja yogin może Go zrozumieć. Musicie wytwarzać pokój. Widziałam ludzi, którzy dostawali pokojową nagrodę Nobla a
nie mieli w sobie żadnego pokoju. Agresywni, okropni ludzie a dostawali nagrodę Nobla za pokój! Uosobienie agresji, gniewu, a
wy nazywacie to pokojem. Jak możecie osiągnąć pokój z tak agresywną osobą. To jest możliwe, w tych ludzkich wysiłkach
wszystko jest możliwe.
To jest czasem tak absurdalne, jak na przykład widziałam, że ludzie otrzymywali stopień "doktora nauk", a nigdy nie byli w szkole,
nie potrafią nawet przeczytać książki. Wszystko jest możliwe, ponieważ to jest tylko manipulowanie wszystkim, to jest takie
sztuczne. Więc wasza kojąca miłość, miłość, którą się cieszycie, nie jest tylko dla was, ale macie ją przekazywać innym. Pojęcie
miłości także jest zabawne. To jest dokładne przeciwieństwo tego, co do tej pory widzieliście.
Piszą na przykład: "Ja kocham ciebie", a linijkę niżej napiszą: "Chcę się z tobą rozwieść". Taka jest współczesna moda: "Kocham
cię, ale chcę się z tobą rozwieść, bo kocham cię za bardzo i chcę cię oszczędzić". To jest bardzo współczesne, bardzo
wyrafinowane. Miłość, która rani innych, miłość, która torturuje innych, miłość pełna oczekiwań - nie jest miłością. Miłość, która
przepływa, po prostu przebacza, jest tylko współczuciem, jest najbardziej radosna, promienna jak blask słońca, jak Chrystus,
który przebaczył nawet tym, którzy Go krzyżowali! Pomyślcie tylko!!! Ponieważ wiedział, że Bóg im nie przebaczy, nawet Bóg nie
przebaczyłby im. On próbował im przebaczyć. A ci, którzy nazywają siebie chrześcijanami, o których mówi się, że są
chrześcijanami - są całkowitym przeciwieństwem Chrystusa. Dokładnym przeciwieństwem, pod każdym względem. Dokładnym
przeciwieństwem. Więc dochodzicie do punktu, w którym rozumiecie, że stajecie się miłością i gdzie istnieją relacje oparte na
czystej miłości. Wtedy nie ma już pożądliwości ani chciwości. Jest tylko miłość i czystość miłości. Nie chcecie tego robić, bo nie
chcecie mieć pożądliwości do tej osoby.
Spójrzcie tylko na przeciwieństwo. Jest tutaj bardzo atrakcyjna dziewczyna, co jest w niej takiego atrakcyjnego? W moich
oczach wyglądają jak komary, okropnie, czasami jak czarownice. Te ich paznokcie i to wszystko przywodzi mi na myśl
czarownicę. To takie sztuczne. Czasami po prostu jak automaty. Co jest takiego atrakcyjnego w tych kobietach? Albo w tych
mężczyznach? Dla Mnie oni wyglądają jak "trupie czaszki", czasami jak Frankenstein. Nie rozumiem, jak oni wyglądają, coś
okropnego.
To, jak chodzą, to, jak próbują wywrzeć wrażenie. Chodzi Mi o to, tylko strach z nich wychodzi. Co wasza miłość przynosi innym;
poczucie bezpieczeństwa, ocean bezpieczeństwa. Z wami każdy czuje się bezpiecznie. I to bezpieczeństwo będzie odczuwane.
Ufajcie, ufajcie innym. Musicie ufać. To jest bardzo ważne. Ufajcie we wszystko.
Widziałam, że niektórzy bardzo poważnie podchodzą do pieniędzy. Niektórzy bardzo dbają o to, co posiadają. Wiem o tym, oni
są czasami słabymi ludźmi. Mogą być słabi z powodu pieniędzy, słabi z powodu posiadania, mogą nawet skłaniać się ku
rzeczom, ku którym nie powinni. Ale nie denerwujcie się, po prostu wybaczajcie im. Sprawiajcie, żeby czuli się bezpiecznie,
całkowicie bezpiecznie. Ufajcie. Wiecie dobrze, że Ja nigdy nie wymagam od ludzi z fundacji żadnych sprawozdań. Nie

potrzebuję żadnych rachunków ani niczego. Ja nie znam się w ogóle na księgowości, więc nigdy nie wiem jakie macie konta, ile
macie pieniędzy.
Przypuśćmy, że Gavin mi powie: "Matko wysyłam teraz pieniądze…". I cokolwiek do Mnie przyjdzie, będzie w porządku. Ja nawet
nie wiem, czy dał wam jakieś pokwitowania, czy nie. Jeśli on tak mówi, to w porządku. Zostawiam to jemu. On musi wzrastać.
Cokolwiek by to nie było. To jego odpowiedzialność. Jeśli nie jest wystarczająco rozwinięty, to wzrośnie. Więc ufajcie innym,
ponieważ musicie wiedzieć, że w Sahaja Yodze wszyscy wzrastamy, wszyscy transformujemy się. Więc musimy wzrastać,
musimy wzrastać.
A najważniejszą rzeczą dla wzrostu jest poczucie bezpieczeństwa. Jeśli drzewo nie czuje się bezpiecznie, nigdy nie urośnie.
Każdy powinien czuć się bezpiecznie w towarzystwie Sahaja yoginów. Jeśli ktokolwiek wywołuje poczucie zagrożenia, należy to
zgłosić kolektywowi. Powinniście zrozumieć, że wszystkie takie przypadki stwarzania poczucia zagrożenia, wszyscy, którzy
powodują problemy, powinni być na pewien czas nieco odsunięci. Ponieważ powinien mieć miejsce zdrowy wzrost. Ale wzrost
musi mieć miejsce i dla niego musicie ufać. Ktoś może popełniać błędy - w porządku, nie szkodzi. Ktoś może być nieuczciwy nie szkodzi. Ale dajcie im poczucie bezpieczeństwa.
A co my robimy? Dajemy poczucie bezpieczeństwa bucom. Widziałam to bardzo często. Ludzie okazują zainteresowanie tylko
zabucowanym osobom. Będą ufać zabucowanym osobom zamiast tym, którzy są tylko trochę nieuczciwi. To nie szkodzi, bo
czym jest ta nieuczciwość? Przypuśćmy, że ktoś nie zapłaci podatku dochodowego. Nie szkodzi, to jest sprawa rządu, co to ma
z nami wspólnego? Tak długo, jak ta osoba będzie uczciwa w stosunku do Boga - to wystarczy. Nasza uczciwość ma inny
wymiar.
A my złościmy się na tę osobę, denerwujemy się z jej powodu, a nie ma się czym denerwować. Tak naprawdę mój system jest
taki, że wiem, kto źle zarządza pieniędzmi, kto nie jest w porządku. Wiem to wszystko bez wiedzy o księgowości. Ale mówię:
"Wybaczajcie, wybaczajcie, wybaczajcie…". Ja wiem wszystko, ale mówię: "Wybaczmy, to nie ma znaczenia". Wtedy możecie
racjonalnie myśląc powiedzieć: "Matko, taka osoba będzie to robić nadal". Ale nie będzie, spróbujcie zaufać. Dlaczego?
Ponieważ oni wzrastają. Zmierzają ku światłu.
I im więcej światła widzą, tym lepsi się stają. To zaufanie musi być. Zaufajcie, że Bóg da mu właściwą ścieżkę. To zrozumienie
waszego wzrostu jest wewnątrz was. Możecie to zobaczyć.
A najważniejsza ze wszystkiego jest kolektywność. Nie braterstwo buców, ale kolektywność. Musimy użyć rozróżnienia, żeby
ocenić jak bardzo jesteśmy kolektywni. Jeśli ktoś myśli, że jest wielką osobą i może każdego poprawiać, może każdego karać i
robić co mu się żywnie podoba - to nie jest kolektywny. Ale czasami musicie też zrozumieć, że przy zabucowanych osobach
muszę się ugiąć, żeby ich pokonać, aby ich doprowadzić do porządku.
Nie stawajcie się tacy jak oni. Starajcie się ich wznieść, a nie zniżać się do ich poziomu. I jeśli dacie radę to zrobić, to wtedy
osiągnęliście to, czego chcieliście dokonać poprzez waszą kolektywność. I każdy musi być kolektywny, bo jeśli nie jest, to należy
wiedzieć, że z taką osobą na pewno coś jest nie w porządku. Następnie, co należy robić po odwiązaniu się od różnych rzeczy? wyrzeczenie jest tego częścią. Dla tego powinniśmy wykonywać jakąś pokutę. Przykładowo, jeśli jesteście do czegoś zbytnio
przywiązani, np. do jedzenia. Wielu ludzi jest do tego przywiązanych, wiem o tym.
Najgorszy ze wszystkiego jest język. Jeśli możecie kontrolować swój język, możecie kontrolować co najmniej 50% waszych
narządów zmysłu. Jeśli jesteście przywiązani do języka - obecnie stosuję takie wyrzeczenie spożywania tylko gotowanego
jedzenia, bez soli ani niczego innego. Tylko gotowane. Stosuję takie wyrzeczenie. Muszę. Przez dziewięć miesięcy. Dla Mnie to
bez znaczenia, żadna pokuta, bo nie mam zmysłu smaku. Nie czuję smaku, mogę to zrobić. Cokolwiek lubicie za bardzo, “ach,
tak chciałbym trochę tego…".
Zwłaszcza tutaj zauważyłam, że kiedy widzicie dobre jedzenie, wydajecie pomruk zadowolenia…"mmmmmm".
(Dalej, to jest tak zimne jak lód, powinnam to mieć. Mogę, jeśli chcę, ale to jest raczej zimne. Myślę, że moglibyście dać mi coś

gorącego. Nie mam nic przeciwko temu. Dobrze.)
Zatem teraz, co musicie zrobić, to powinniście mieć jakiś rodzaj auto-dyscypliny skierowanej na siebie, nie na innych, ale na
siebie: "Czy medytuję rano? Nie. Więc co jest ze mną nie tak? Powinienem być Sahaja yoginem". Nikt nie powinien wam nic
mówić, sami powinniście siebie pilnować. Lubicie jeść? "W porządku, przegłodzę się przez dwa dni". W Sahaja Yodze posty są
niedopuszczalne, ale głodówka, żeby się odwiązać, jest w porządku. Robicie to nie dla Boga, ale dla samych siebie. Jeśli lubicie
jakieś konkretne ciastko - nie jedzcie go. Nie jedzcie go na przykład przez rok. Ale nie, jeśli ludzie mają z czegoś zrezygnować, to
zrezygnują z rabarbaru! Nie powinniście tutaj oszukiwać, ani oszukiwać siebie.
Powinniśmy zrozumieć: "Dokąd podąża umysł? Co mnie kusi?" Nawet teraz spotykam ludzi, którzy zachowują się jak Romeo i
Julia. Wciąż żyją w stylu Romea i Julii. Porzućcie to! To nie ma sensu. Przestańcie. Nie oznacza to, że macie stać się z kolei
oschłą osobą. Drugą skrajnością może być, że stajecie się jak sztywni jak kije. Nie o to chodzi. Nie powinniście pobłażać sobie.
Te wszystkie rzeczy są sztuczne. Więc musicie ustabilizować w sobie pokutę i samodyscyplinę. Ci, którzy mówią za dużo powinni przestać mówić. Całkowita cisza jest lecznicza. Milczenie jest terapią dla takich osób. Po prostu nie mówcie. Są też
tacy, którzy mówią mało. W Anglii wielu mężczyzn nie mówi, a kobiety mówią za dużo. To jest fakt. Sama to widziałam w
każdym wywiadzie, zauważcie, kobieta mówi pierwsza.
Po śmierci policjantki jej matka bez przerwy mówiła. W Indiach matka nie miałaby takiej pozycji, żeby mówić. A ojciec siedział i
milczał - Niewyobrażalne. W Indiach, gdyby umarło dziecko, matka by szlochała a nie wypowiadała się publicznie. Podczas gdy
ta kobieta bez przerwy mówiła. Byliśmy bardzo zaskoczeni. Widzicie, kobiety mówią za dużo, a mężczyźni nie sądzą, że warto
się odzywać, tak myślę, oni po prostu siedzą cicho. Co najwyżej kogoś uderzą. Nie wiem co oni robią. Zatem musimy uczyć
samych siebie, jeśli nasz język mówi za dużo, to lepiej siedźmy cicho.
A jeśli nie mówimy w ogóle, to powinniśmy zacząć. Powinniśmy uczyć siebie, jak mówić. Idźcie i porozmawiajcie z morzem, z
drzewami, porozmawiajcie z kimkolwiek. A najlepiej jest rozmawiać ze Mną, z moją fotografią i w ten sposób osiągniecie rodzaj
kontroli nad własnym językiem. Mówcie słodko. Niektórzy, aby to osiągnąć muszą ponieść pewne wyrzeczenia. Dla nich
mówienie słodko, jest jak jedzenie rabarbaru. Oni po prostu nie umieją mówić słodko. Używają sarkazmu i w tym sarkazmie
odnajdują swego rodzaju przyjemność. Próbujcie mówić coś słodkiego.
Możecie być dowcipni bez używania sarkazmu. Dowcip jest najlepszą metodą - po co być sarkastycznym? Nie ma w ogóle takiej
potrzeby - to jest oznaka tchórzostwa. Sarkazm oznacza, że chcecie zranić innych, ale nie mówicie wprost. Starajcie się unikać
sarkazmu. Jeśli jesteście sarkastyczni, powiedzcie swojemu językowi, żeby się dobrze zachowywał. Więc powinno to być
wypracowane poprzez auto-dyscyplinę lub jak wy to nazywacie ‘kary’ lub ‘tapa’ - pokutę. Ludzie mają bardzo wiele sposobów
postrzegania rzeczy. Jakiś mężczyzna chciałby cały czas widzieć kobiety. Jakieś kobiety chcą ciągle widzieć mężczyzn lub
ubrania, czy cokolwiek.
Zatem różnica polega na tym, że kiedy wy coś widzicie, to reaguje. A kiedy Ja na coś patrzę, to to reaguje. Kiedy patrzę na was,
wasza Kundalini reaguje. Kiedy spojrzę na to, to się wibruje. Kataksha, kataksha. Każde spojrzenie sprawia, że dana rzecz
reaguje. I Nireekshana - co oznacza, że Ja wiem, co to jest. Wystarczy, że spojrzę na osobę i wiem, kto to jest. Wystarczy, że na
coś spojrzę i wszystko wiem - Nireekshana. I wszystko jest tam w pamięci.
Tak jak kiedyś wędrowaliśmy i mówili, że widać tylko czarne kamienie. Powiedziałam: "Nie, macie również czerwone”. Spytał:
"Czy wiesz gdzie?” Powiedziałam im dokładnie, gdzie je znaleźć. On zapytał: "Skąd to wiesz, Matko?" Powiedziałam: "Szliśmy
tamtędy osiem lat wcześniej i wiem, że są tam również czerwone kamienie". Więc wszystko na co patrzę wibruje się a Ja
rejestruję wszystko, co tam jest, aby użyć tego we właściwym czasie.
Ale co Ja robię? Co takiego robię? Nic. Nic nie robię, nie myślę, nie planuję. Nie robię niczego, co robicie wy. Jeśli wy osiągniecie
ten rodzaj uosobienia, to będziecie zdumieni ilością dynamiki, która będzie pracować. Nie musicie tworzyć dynamiki, ona jest w
was. Pozwólcie, żeby to pracowało. Powiedziałam Gavinowi, że puja dzisiaj będzie krótka, ale będę dużo mówić, ponieważ puja

jest w porządku, mówi sama za siebie. Ale Ja chciałam mówić do was, bo nadszedł czas, żebyśmy poszli głębiej. W wyniku tego
wszystkiego, przez wszystko co robicie, staniecie się prawdą, wy staniecie się prawdą. Jeśli skupicie się na każdej czakrze i
użyjecie tej czakry do odwiązania się od konkretnej właściwości tej czakry.
Jak na przykład czakra Nabhi zajmuje się trawieniem - nie martwcie się, co powinniście jeść, żeby strawić. Po prostu odwiążcie
się od tego. Po prostu sprawdzajcie wibracje i jedzcie, to co jest. Strawicie to. I wtedy staniecie się prawdą. Prawdą, która jest
Miłością, która jest Bogiem.
Niech was wszystkich Bóg błogosławi
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MahaSahasrara Puja. Château Mesnières, Rouen (Francja), 5 maj 1984.
Dla Matki to takie wspaniałe, widzieć tylu pięknych Sahadża joginów zgromadzonych razem, w tym dniu Sahasrary. Myślę, że
pierwsza era Sahadża Jogi teraz się zakończyła, i zaczęła się następna. W pierwszej erze Sahadża Jogi, punktem początkowym
było najpierw otwarcie Sahasrary. I stopniowe – (to nie jest na Moim …, o to chodzi, to jest …, teraz lepiej) – i stopniowe
posuwanie się w kierunku dopełnienia. Widzę tak wielu, którzy dziś są wspaniałymi Sahadża joginami. To jest bardzo naturalny
proces wzrastania, przez który przeszliście. Można powiedzieć, że pierwszym krokiem, jest właśnie obudzenie Kundalini i
przebicie kości ciemieniowej. Tak jak widzicie te bandhany na szczycie swojej głowy, tak samo macie je wewnątrz głowy. I tak
samo macie wbudowane czakry w swoją Sahasrarę. A więc w pierwszej erze Sahadża Jogi obudziliśmy Bóstwa w waszych
centrach, w rdzeniu przedłużonym i również w mózgu. Teraz jednak nadszedł czas, żebyśmy to rozszerzyli w poziomie,
horyzontalnie. I aby przenieść to na kierunek horyzontalny, musimy wiedzieć, jak się do tego zabrać. Tak jak jest siedem kolorów
tęczy, tak mamy siedem kolorów światła tych centrów, tych czakr. I kiedy zaczniemy z tyłu, od Mooladary, idąc do góry, po tej
stronie, do Agnyi, to jest rozmieszczone w innym porządku, jeśli możecie to wyraźnie zobaczyć. To znaczy, chodzi o to, że w
Sahasrarze, ponieważ to jest wklęsłe miejsce, ważne jest, żeby zrozumieć, iż centrum kości ciemiączka odpowiada naszemu
sercu. Zatem serce jest teraz kluczowym punktem drugiej ery. Mam nadzieję, że rozumiecie o co Mi chodzi. Jeśli więc musicie
umieścić uwagę w Sahasrarze, najpierw musicie zwrócić uwagę na swoje serce. W Sahasrarze, w czakrze Serca i w samym
sercu, zajmuje miejsce Atma [Duch]. To znaczy, Jagadamba jednoczy się z sercem, i to jest Atma. Więc widzimy, że tu następuje
Joga. W tym momencie bardzo ważne jest, żeby rozumieć, iż musimy zrobić większy krok. Cała Sahasrara porusza się w ten
sposób, wszystkie czakry rzucają światło w ten sposób, zgodnie z ruchem wskazówek zegara; a osią jest serce. A więc istotą
wszystkich religii, wszystkich proroków, wszystkich inkarnacji - jest współczucie, i znajduje się ono w czakrze Serca. Zatem
rozumiemy, że teraz, w drugiej erze musimy mieć współczucie. Teraz następuje manifestacja współczucia. Gdyby Bóg
Wszechmogący nie miał współczucia, nie stworzyłby tego wspaniałego Wszechświata. Właściwie Jego Moc, czyli Adi Shakti,
jest ucieleśnieniem Jego współczucia. I to współczucie było przyczyną całej ewolucji do poziomu człowieka, a nawet waszego
wyzwolenia jako Sahadża joginów. A współczucie jest zawsze całkowicie pokryte wybaczeniem. Możecie więc zobaczyć, że w
tym punkcie spotyka się Trójca. Syn Boga jest wybaczeniem, jest ucieleśnieniem wybaczenia. Zatem Bóg Wszechmogący, który
jest świadkiem, Matka, która jest współczuciem i Dziecko, które jest wybaczeniem, wszyscy oni spotykają się w czakrze Serca, w
Sahasrarze. Trzeba się więc nauczyć, jak ulepszyć samą Sahasrarę. Bardzo dobrze znacie Bóstwo nadzorujące Sahasrarę.
Miejsce Sahasrary jest w waszej głowie, tak jak myślicie, ale to jest po prostu centrum całego Wszechświata. Aby to rozwinąć,
musicie zwrócić uwagę na waszą czakrę Serca w kości ciemieniowej. Jeśli zwrócicie uwagę na ciemiączko, wtedy tam musicie
ugruntować Bóstwo. Ale to Bóstwo musi być najpierw ugruntowane w sercu. Macie wielkie szczęście, że to Bóstwo jest z wami
we własnej osobie. Ludzie, którzy dostali Realizację zanim przyszłam na Ziemię musieli sobie wyobrażać bóstwa, i w tej
wyobraźni one nigdy nie były doskonałe. Ale mówią, że w Sahasrarze Ona jest Mahamayą – tak jest to opisane – więc jeśli
widzisz tę osobę, możesz nie znać Jej w pełni czy też w sposób doskonały, albo zupełny, ponieważ Mahamaya Shakti jest
znacznie większa niż twoja wyobraźnia. Dlatego właśnie trzeba się poddać. Z waszą ograniczoną, umysłową wyobraźnią, nie
można ujrzeć bóstwa. Powiedziane jest również, że Ona jest Bhakti Gamya: możesz Ją poznać poprzez bhakti, poprzez oddanie.
Więc musi istnieć oddanie, ale to oddanie musi być bardzo czyste, w takim sensie, że nie może być żadnej złej woli w sercu.
Serce powinno być czyste. Trudno jest utrzymać Serce w czystości. Ludzie zawsze mają ograniczone rozumienie
rzeczywistości, ale rzeczywistość jest absolutna. Zatem, aby to osiągnąć, trzeba pozbyć się wszelkich najrozmaitszych
zanieczyszczeń, które są w sercu. A więc na początku staramy się osiągnąć naszą Realizację, z niezbyt czystym sercem.
Mieliśmy wtedy mnóstwo przywiązań, identyfikowaliśmy się z fałszywymi rzeczami. I myśleliśmy również, że przez otrzymanie
Realizacji staniemy się bardzo potężnymi ludźmi. Również po Realizacji, zaczynamy zajmować się mało ważnymi sprawami.
Zaczynamy prosić o przysługi dla rodziny, przyjaciół, matek, sióstr; a kobiety myślały o swoich mężach, o swoich braciach, o
dzieciach. Wszyscy prosili o błogosławieństwa dla tych, do których byli przywiązani. Wiem, że wkrótce poradzicie sobie z całym
tym przywiązaniem. Praca Avatara polega na tym, że musi On spełnić pragnienia Swoich wyznawców. Zadanie Avatara polega
na tym, że musi On spełnić pragnienia swoich bhaktas, swoich wyznawców. Na przykład, gopi [pasterki] prosiły Shri Krishnę:
"Chcemy, żebyś był z nami, z każdą z nas indywidualnie". Więc On podzielił siebie na wielu Krisznów i był z każdą z nich. Ale to

było bardzo boskie pragnienie, tak myślę; to było bardzo boskie pragnienie gopi. Ale kiedy prosiliście Mnie o swoich braci,
siostry, matki, ojców, próbowałam to robić, wszystko co było możliwe. Również kshema [dobrobyt], o który prosiliście, aszramy,
o które prosiliście, wszystkie rzeczy, których potrzebowaliście, pojawiały się, żeby spełniły się wasze pragnienia. A więc na
poziomie Kriszny było to "Joga kshemam vahamyaham". Więc zajęłam się kshemą na poziomie Kriszny, ponieważ to było
obiecane. Ale co następne, co ma nadejść w nowej erze? Skoro macie teraz dobre rodziny, dobre aszramy, dobrą pracę, każdy
jest zadowolony, pomyślmy o następnej erze. Jak wam mówiłam, następna era jest erą współczucia. Ale wciąż jeszcze
wszystkie wasze czakry są słabe; światło, które staje się białe dzięki siedmiu kolorom może przygasnąć, albo może być
niepełne. Zatem, wszystkimi czakrami w nas trzeba się opiekować. Zwracać uwagę na każdą czakrę i umieszczać współczucie,
uczucie współczucia w tych czakrach. Weźmy na przykład czakrę Shri Ganeszy. Poświęć uwagę Shri Ganeszy i Jego
ugruntowaniu w twojej czakrze Mooladhara, z wielkim szacunkiem, poprzez myśli, ponieważ teraz twoje myśli są boskie. Tutaj
również musicie wiedzieć, że w pierwszej erze Sahadża Jogi nie mogłam wam mówić o tych rzeczach ... To jest o wiele
subtelniejsza czynność, subtelniejsza praca. Teraz skierujcie uczucie na tę czakrę. Czakra jest pradesha, jest krajem, i jej królem
jest Shri Ganesza. A ona jest krajem. I teraz, kiedy skierujecie swoją uwagę na tę czakrę, skierujecie ku Niemu swoje uczucia,
uczucia miłości i uwielbienia dla Niego, od tego się zaczyna. A potem, aby okazać współczucie, musicie prosić tylko o jedno: "O
Boże Niewinności, daj niewinność wszystkim ludziom na świecie". Ale najpierw wy musicie być niewinni, żeby o to prosić; bo
inaczej prośba będzie bezprawna, można powiedzieć, że nie macie prawa prosić. Aby zrozumieć niewinność powinieneś starać
się zrozumieć siebie, to, jak działa twój umysł. Powiedzmy, że kiedy patrzysz na kogoś, czy czujesz wtedy, że powinieneś
posiąść tę osobę? Czy czujesz nadmierny pociąg, lub inne niskie uczucie przychodzi ci do głowy? U niewinnej osoby, na widok
pięknej osoby lub kobiety, albo pięknej scenerii lub pięknego dzieła, pierwszą reakcją powinno być to, że staje się bez myśli – nie
ma myśli. Kiedy nie ma myśli, nie ma mowy o wyrażaniu chęci posiadania czy też jakiegokolwiek niższego uczucia. Ale jeśli
pomodlisz się do Shri Ganeszy, trochę nawet bez upoważnienia: "Proszę uczyń mnie niewinnym, abym miał prawo poprosić Cię
o taką łaskę, że gdziekolwiek pójdę, stanę się źródłem niewinności, żebym emitował niewinność - kiedy ludzie na mnie spojrzą,
będą czuć, że jestem niewinny". To jest współczucie, współczucie wyrażone poprzez prośbę, żeby dał ci samą siłę współczucia.
Tak więc, jak tu widzicie na tych pięknych czakrach, światło zaczyna poruszać się poziomo; tak też zaczyna się poruszać na
współczulnym układzie nerwowym. I ty sam stajesz się potężną niewinnością. Nie stajesz się głupi ani dziecinny, ale stajesz się
jak dziecko. Całe zachowanie jest niesłychanie godne i niewinne. Zazwyczaj, kiedy znajdziesz osobę pełną godności, to
przeważnie nie jest to osoba niewinna, ponieważ ona udaje – to jest wyrachowane aby pokazać, że jest się poważnym i pełnym
godności, żeby zrobić wrażenie na innych. A dziecko nie udaje niewinności, ani godności, ani niczego innego, bo dziecko nie zna
wyrachowania. Rozwijacie wtedy tę rzadką kombinację niewinnej godności. Drugą cechą tego, że Shri Ganesha zaczyna
przejawiać się w poziomie jest to, że zaczynacie rozróżniać. To jest jednak moc, jeszcze raz mówię, moc rozróżnienia, którą w
sobie rozwijacie. Trzeba zrozumieć różnicę pomiędzy mocą rozróżnienia i samym rozróżnieniem. "Moc" oznacza, że to działa.
Na przykład, możesz nic nie mówić, ale kiedy gdzieś stoisz już samo rozróżnienie będzie działać w tej sytuacji. Tak jak Sahadża
jogin, załóżmy, że to jest dobry Sahadża jogin, jedzie pociągiem i pociąg ma wypadek, to się zwykle nie zdarza, ale powiedzmy,
że się zdarzyło, nikt nie umrze. Więc ugruntowuje się w was rozróżnienie, które jest mocą samą w sobie i które działa samo z
siebie. Nie musisz nic mówić, żeby działało, ono działa, a ty stajesz się tylko pojazdem, pięknym czystym pojazdem dla tego
rozróżnienia. Powinniście więc wierzyć, że teraz rozprzestrzeniacie się poziomo. W pierwszej erze Sahadża Jogi,
potrzebowaliście widzieć Mnie osobiście. Potrzebowaliście widzieć Mnie osobiście. Jak mówimy w sanskrycie "dhyeya" – to
znaczy cel. Chcieliście mieć przed sobą cel. (Ale widzicie, nie ma na to słowa w angielskim!) Dhyeya: to co ma być osiągnięte.
(Ponieważ nie ma na to słowa po angielsku, co na to poradzić?) Tak więc, gdy wciąż tego chcieliście i czuliście się szczęśliwi,
bezpieczni, radośni, kiedy mieliście Mnie osobiście przed sobą. Z kolei teraz, w drugiej erze, nie będziecie tak bardzo pragnąć,
żeby Matka tu była – przejmiecie to ode Mnie. To, o czym wam mówię, to jest boskie pragnienie i od dzisiaj musicie nad tym
pracować. Ja jestem z wami, wiecie o tym; ale nie muszę być w tym ciele, ponieważ nie wiem czy Ja istnieję w tym ciele czy nie.
Ale gdy tylko to pragnienie zacznie działać zobaczycie, że zaczną się dziać niesamowite cuda. Kiedy rodzi się dziecko, jego
matka automatycznie ma mleko. Więc natura jest tak połączona ze wszystkim. Jest też połączona z waszym boskim
pragnieniem. I to bardzo widać, gdy jesteś boską osobą. Możecie Mnie znaleźć wszędzie: idziecie ulicą i nagle okazuje się, że
Mataji idzie z wami. To właśnie jest ta druga era, którą rozpoczęliście i nie powinniście być zaszokowani, jeśli zobaczycie Mnie,
jak siedzę na waszym łóżku i kładę wam rękę na głowie. Albo być może zobaczycie Mnie w formie Chrystusa wchodzącego do
waszego pokoju, albo jako Shri Ramę. To ma się stać, więc powinniście być na to przygotowani. Już tyle cudów się wam
przydarzyło, ale na bardziej przyziemnym poziomie. Widzieliśmy światło wychodzące z Mojej głowy, i zdjęcia pokazały wam
niektóre cuda. Ale wydarzy się dużo takich rzeczy, że zobaczycie coś, czego nie moglibyście sobie nigdy wyobrazić. Tak musi się

stać, tylko po to, żeby was przekonać o tym, że osiągnęliście pewien poziom ewolucji w tej nowej erze PrAgnyalok. Ponieważ ten
stan, w który teraz będziecie wchodzić poziomo, jest nowy. Na tym etapie przestaniecie prosić o przyziemne rzeczy, a także o
coś subtelniejszego, o nic, co jest subtelne. Znikną prośby i w tym czasie staniecie się bardzo potężni. Jak wiecie, wszystko co
powiem staje się; i tylko jednego nie mogę wam rozkazać, żebyście ewoluowali. Praca Kundalini została w was wykonana, dużo
pracy. Za to ta nowa praca, poprzez współczucie, poprzez rozprzestrzenianie tego na innych, musi być wykonana przez was. Tak
jak światło, które staje się coraz jaśniejsze, oświetlony teren rozszerza się. Tak samo wy stajecie się dawcami współczucia. W
Moim ostatnim wykładzie, który już słyszeliście, powiedziałam wam, jak macie robić tapah [pokutę]. (O, rozumiem, przykro Mi.
No dobrze.) Z całkowicie poddanym umysłem musicie przejść przez pielgrzymkę, powiedzmy do tego zamku. To jest jedno z
mgnień tapah, które musicie przejść, bo powiedziano Mi że niektórzy z was mieli małe trudności, i wy ludzie trochę
pocierpieliście w trakcie pielgrzymki. Ale to jest dobra zabawa, kiedy jest się nastawionym na przygodę i idzie się w miejsca,
gdzie diabły nie ważą się pójść. Zabawa: zakazane słowo! One nigdy się nie bawią! Spójrzcie na to, to takie żałosne! Musisz
wiedzieć, że jeśli wiesz, jak wynieść trochę zabawy z tych tak zwanych niewygód, wtedy jesteś na właściwej drodze. I kiedy
zaczynasz automatycznie rozróżniać, powinieneś wiedzieć, że robisz duże postępy. W miarę jak stajesz się spokojniejszy i twoja
wybuchowość znika, gdy tylko widzisz, że ktoś cię atakuje, wtedy wiedz, że robisz duże postępy. Kiedy widzisz trudności albo
tragedię, która kogoś spotyka i nie zaczynasz się tym martwić, wtedy wiedz, że robisz postępy. Żadna... Kiedy żadna sztuczność
nie robi na tobie wrażenia, wtedy wiedz, że robisz postępy. Kiedy żadne materialne powodzenie u innych nie sprawia, że czujesz
się nieszczęśliwy, wtedy wiedz, że robisz postępy. Żadnej pracy ani kłopotów nie jest dość, żeby stać się Sahadża joginem.
Czegokolwiek byś sam nie próbował, nie możesz stać się Sahadża joginem, podczas gdy wy dostaliście to bez wysiłku.
Jesteście czymś szczególnym. A kiedy zrozumiecie, że jesteście czymś szczególnym, podejdziecie do tego z pokorą. A
wówczas, kiedy spokorniejesz, kiedy zobaczysz, że coś osiągnąłeś, że posiadasz jakieś moce, że emitujesz niewinność, że
potrafisz rozróżniać i w rezultacie tego masz więcej współczucia, masz pokorniejszą, milszą osobowość, wtedy powinieneś
uwierzyć, że jesteś w sercu swojej Matki. To właśnie jest teraz znakiem nowego Sahadża jogina, który w nowej erze powinien
poruszać się z nową siłą. Będziesz wzrastać tak szybko, że bez medytacji, będziesz w medytacji; nie będąc w Mojej obecności,
będziesz w Mojej obecności, bez proszenia, będziesz błogosławiony przez swojego Ojca. Po to właśnie istniejecie; i jeszcze raz
witam was dzisiaj w tej nowej erze, w tym wielkim dniu Sahasrary. Niech was wszystkich Bóg błogosławi.

1984-0811, Raksha Bandhan i Maryadas (fragment)
View online.
Teraz w samej Sahaja Yodze, na subtelnym poziomie, nie powinniście próbować oceniać niczyich wibracji. To jest bardzo
powszechne. "O, ty złapałeś w Agnya czakrze"." O, ty złapałeś to, pozwól mi cię oczyścić, usiądź".
Od rana do wieczora, bez medytacji, oczyszczają się wzajemnie i SAMI ŁAPIĄ BLOKADY. To jest absolutnie zły pomysł. Każdy
indywidualnie powinien siadać przed fotografią, otrzymywać wibracje, każdego poranka, musi być dyscyplina. Musicie wiedzieć,
że system w Sahaja Yodze został wypracowany w ten sposób, iż dałam wam Realizację, aby powiedzieć - pozwólcie waszemu
światłu zostać oświeconym. A teraz musicie spoglądać na waszą lampę, czy jest czysta czy nie. To tylko możliwe, gdy światło
jest oświecone. Patrzcie na lampę, czy jest oświecona czy też nie. Widzicie, jeśli jakaś osoba jest wyjątkowo agresywna, wtedy w
porządku, wspólnie ją atakujecie i udzielacie nagany. Lub liderzy to robią. Ale nikt nie powinien osądzać innych. Lepiej oceniajcie
siebie, oczyszczajcie siebie, opiekujcie się sobą, i próbujcie również patrzeć jaka jest ta wasza lampa - czy jest czysta? Matka
dała nam światło, żebyśmy patrzyli, więc dlaczego tego nie robimy? Jeśli wypracujecie tę kwestię, pójdziecie bardzo szybko do
przodu. I musicie, teraz, doskonalić siebie. Mamy tak dużo sahaja joginów. Ale ilu doskonałych?
Oto kwestia.

1984-0902, Shri Ganesha Puja, Cztery Przysięgi
View online.
Shri Ganesha Puja, Cztery Przysięgi, 02.09.1984 Hotel Riffelberg, Zermatt, Szwajcaria Moja radość nie zna granic, kiedy
przybywamy złożyć hołd tej świętej Górze, której nadaliśmy imię "Gana-raj".Czasami słowa są niewystarczające, aby opisać
strumień waszej radości. Przychodzę do was jako symbol waszej Matki, ale pierwszym synem, który został stworzony był Shri
Ganesha. A potem, kiedy została stworzona Matka Ziemia jako symbol macierzyństwa, stworzyła Ona mnóstwo Shri Ganeshy w
tym Wszechświecie. W kosmosie gwiazda zwana Mangalalakahuta, Mars, jest Shri Ganeshą. Wszystkie te symbole zostały
stworzone dla was, abyście wy, Sahaja yogini rozpoznali je. Rozpoznać te symbole jest łatwiej, jeśli jesteście Duszą
Zrealizowaną. A w przeszłości mieliśmy tak dużo wielkich, Zrealizowanych Dusz, bardzo wysokiej jakości i one rozpoznały,
odkryły te symbole Shri Ganeshy dawno temu. Indie są mikroskopijnym modelem całej Ziemi - Matki Ziemi. Zatem w trójkącie
Maharashtry mamy osiem Ganeshy emitujących wibracje i rozpoznanych przez wielkich świętych Maharashtry. I jak wiecie,
łaska tych wielkich świętych, szczególnie w Maharastrze stworzyła ludzi mających shraddhę, jako najwyższy wyraz ich uczuć i
umysłu. Z powodu tej wzniosłej wizji w umyśle, za każdym razem, kiedy widzą coś tak subtelnej natury ich myśli kierują się ku
Bogu. Dzięki świętym tego regionu ludzie mają tak wielką wrażliwość i inny rodzaj poruszania się. Na nieszczęście na Zachodzie,
gdzie shraddha jest czymś bardzo powierzchownym, każda podobna sprawa prowadzi ich ku czemuś niskiemu, brudnemu,
odrażającemu, grzesznemu. Zamiast oddać się czemuś wzniosłemu i upajać się wspaniałością tego, uciekają się do czegoś
przyziemnego, właściwego cielesności. Ale wciąż ludzie wiodący proste życie na wsiach, na łonie natury, na pewno
uświadamiają sobie wagę tej świętej Góry. Tysiące, tysiące milionów lat temu Matka Ziemia zaczęła tworzyć swojego Shri
Ganeshę. Tam, gdzie teraz są Himalaje najpierw był ogromny ocean. Himalaje zaczęły się stopniowo wyłaniać z oceanu w płaski
sposób, tak jak Shiva-Linga, co jest wyrazem pojawiania się zwierząt. One mają mózgi, które są gładkie. W ten sposób. Ale kiedy
Himalaje zaczęły wyłaniać się z tego morza, Matka Ziemia została rozsunięta na boki i Matka Ziemia, można powiedzieć,
zaczęła tworzyć fałdy na swoim sari. Tak więc, kiedy zaczął się ten ruch, Jej sari tworzyło fale wibracji w taki sposób, że w
określonych miejscach wzniosły się one do pewnego poziomu, stając się podobnymi do Shri Ganeshy. I na początku to było
płaskie - znowu w tym samym stylu… Ale potem zaczęło ukazywać się coraz więcej fałd, o wiele później, kiedy mózg człowieka
zaczął rozwijać swoje ego. Zatem cały ten ląd został wypchnięty, i do niego przyłączył się inny ląd w taki sposób, że powstały
wierzchołki. Wypychając to. Superego zostało wypchnięte i doprowadzone do najwyższego punktu. Wszystko to jest
zsynchronizowane z mózgiem człowieka, ponieważ cały Wszechświat jest reprezentowany w naszym ciele jako mózg. Dalej
centralna oś Matki Ziemi zadziałała jak kręgosłup. Dzięki temu wydarzeniu, w Himalajach znowu miał miejsce wielki nacisk na
wszystkie góry, które powinny być stworzone jako Shri Ganeshe i przyjęły one swój ostateczny kształt. W taki sposób został
stworzony ten szczyt. Tak więc to Matka Ziemia jako Gauri, stworzyła wszystkie te Ganeshe. Na drugim końcu tych łańcuchów
górskich musi być najwyższa góra, ponieważ tam nacisk był największy. Mont Blanc powinien być wyższy niż ta góra. Widzicie,
kiedy one się wypiętrzyły, Himalaye zostały doprowadzone tylko do pewnego punktu, doszły one do pewnego punktu, po czym
fale te stworzyły Ganeshę o określonej, niezbyt dużej wysokości. Dlatego góry zostały bardziej zepchnięte na prawą stronę - ego
przejawiło się w Mont Blanc, na przykład. (Kształt). A z drugiej strony został stworzony jeszcze jeden Ganesha na drugim końcu,
niedaleko Daarjeling. Tak więc Shri Ganesha przejawił się nawet w Daarjeling i tam można zobaczyć ten sam odcień czerwieni.
Widziałam jeszcze jednego Shri Ganeshę, stworzonego w Delfach, gdzie jak mówią znajduje się Nabhi Matki Ziemi. Również,
kiedy tworzony jest Shri Shiva, tworzy się Linga, razem z Nim zawsze jest tworzony Shri Ganesha. Podobnie jak w Ambar-nath,
gdzie kropla wody spada na określone miejsce i tworzy Linga. Plus inna kropla spada na drugą stronę i tworzy Shri Ganeshę zupełnie jak jego oblicze. Tak więc, Ocean jest Ojcem, a Matka Ziemia waszą Matką. Ale kiedy Matka Ziemia przekształca się w
górę, nazywana jest Ojcem. Powód jest następujący: Ona, znajdując się na tej wysokości, potrafi dosięgnąć Ojca na wierzchołku
swojej głowy, jako śnieg lub deszcz. Oto jak Matka staje się Ojcem i w ten sposób Ona może w pełni spełniać funkcje zarówno
Ojca jak i Matki. Właśnie w tym stanie - Gauri, córka gór - poczęła Shri Ganeshę bez udziału Ojca, w sposób niepokalany.
Czystość śniegu jest stuprocentowa, a pokrywając Matkę Ziemię tworzy on niewinność. Wszystkie odpady i brud trafiające do
oceanu oczyszczane są przez słońce, które również jest Shri Ganeshą i przenoszone są na wierzchołki wzgórz i gór, aby je
pokryć. Ale dla Shri Ganeshy wielkim problemem jest istnieć w kraju, który tego nie czci. Nie ma żadnego poczucia szacunku.
Zawsze jest dążenie do tego by się wspinać. Spełniamy swoje bardzo egoistyczne ambicje bardzo niskiego poziomu i na pokaz.
Kiedy widzicie góry podobne do tej, to myśl, która powinna się zrodzić w dobrym człowieku, powinna być następująca: "O Panie
Boże, mogę Cię podziwiać w tej wzniosłej formie, ale jak mam pokonać moją własną ignorancję? Jak mam wznieść się ponad

górę mojej arogancji, aby móc spojrzeć na Ciebie?"Dla egocentrycznego umysłu, góra służy do radowania oczu, ale ta radość nie
jest tak naprawdę radością, tylko pewnym rodzajem zadowolenia, płynącego z oglądania. Ich ego czuje się sprowokowane i oni
chcą wdrapać się na tę górę: "My jesteśmy wyżej od Ciebie". W Indiach, Himalaje stoją tysiące lat i nikt nigdy nie myślał o
wspinaniu się na nie! Kiedy przyszli Anglicy - oni to zapoczątkowali. Potem Francuzi, Portugalczycy, Hiszpanie - wszyscy,
wszyscy to robili, a Hindusi patrzyli na nich zmieszani: "Co oni robią?! Czemu oni chcą się wspinać na te góry? Czy nie lepiej
patrzeć na nie z oddali, podziwiać je zamiast wspinać się na nie, aby zginąć". Ale ten egocentryczny umysł może pójść jeszcze
dalej, tak jak to się stało w Szwajcarii. Oni starają się zjeżdżać na nartach z tych gór, zjeżdżają po stokach w dół. Tak czy inaczej,
zjeżdżają. I łamią nogi. Powiedziałam pewnemu Sahaja yoginowi, który chciał tutaj pojeździć na nartach. Powiedziałam mu: "Nie
zjeżdżaj tam, Sahaja Yoga na to nie pozwala". No i wrócił z połamanymi nogami. Tak więc z każdego punktu widzenia zabawy te
po prostu zaspokajają nasze ego. Mogę zrozumieć malutkie dzieci, jeżdżące na sankach, ale rośli, dojrzali mężczyźni, godzinami
miotający się w ten sposób? Czy oni nie mają nic innego do roboty? Świadczy to o tym, że są jeszcze zupełnie niedojrzali, są
wciąż jeszcze głupimi dzieciakami igrającymi na śniegu. (Gregoire: Jest tak wiele buców narciarzy wokół. Myślę, że Shri Mataji
jest tolerancyjna). Przez takie zachowania te święte miejsca stają się jak cmentarzyska! Wyobraźcie sobie, zamiast składać
kwiaty na Shri Ganeshy składacie martwe ciała na Jego ciele, i jeżdżąc na nartach, wbijacie ostre kijki w Shri Ganeshy. Żadnego
szacunku. Możliwe, że nie szanujemy samych siebie, nie jesteśmy dostatecznie dojrzali. Pierwsze, co powinno się wydarzyć to
to, że człowiek składa dłonie do Shri Ganeshy i po prostu dostrzega to wszystko, właśnie to powinno się przydarzyć wszystkim
Sahaja yogininom. Tak więc, powinna być rozwinięta niewinność, aby mieć ten szacunek; jeśli nie jesteście niewinni, nie
potraficie odczuwać szacunku. I w swojej niewinności nie myślicie, że jesteście najmądrzejsi ze wszystkich ani też nie robicie
głupców ze wszystkich innych. Ani nie naśmiewacie się z innych i nie żartujecie z nich. Również nie pogrywacie i nie poniżacie
ludzi. Ale co Ja widziałam, że nawet przychodząc do Sahaja Yogi - i to jest najgorsze - widziałam ludzi, którzy pogrywają z innymi
po przyjściu do Sahaja Yogi. Plotkują i opowiadają różne nieprawdziwe rzeczy, których Ja nigdy nie mówiłam! Słyszałam tak
wiele różnych rzeczy, że jestem zdumiona, jak Sahaja yogini mogą tworzyć takie plotki. Czyż Ganesha zachowywałby się w taki
sposób w stosunku do swojej Matki? Myślenie o sobie, że jest się wielkim człowiekiem mówiąc: "Matka tak powiedziała i
zdarzyło się to, zdarzyło się tamto". Ego jest przeciwko niewinności, oto dlaczego ludzie szerzą tak bezsensowne plotki, których
nie potrafię pojąć, są tak obrzydliwe, ja po prostu nie mogę tego pojąć. Była pewna kobieta, z którą nikt nie chciał się ożenić. I
znalazł się tylko jeden człowiek, który zgodził się wziąć ją za żonę, i w ten oto sposób odbył się ślub. Teraz ta pani lub być może
ktoś jej pokroju, opowiada wszystkim, że ona była najpiękniejszą kobietą i że wszyscy chcieli się z nią żenić i wszyscy podnosili
ręce. Ja nigdy nie prosiłam o podniesienie rąk! To absolutnie nie jest tak! Kiedy to usłyszałam, byłam zaszokowana. Ta kobieta, z
którą nikt nie chciał się ożenić! Są różnego rodzaju problemy, które przynieśliście ze swojej przeszłości i powinniście się starać
uwolnić od tego, w przeciwnym razie nie możecie wzrosnąć wyżej. Człowiek, który nie jest niewinny, nie może czcić Shri
Ganeshy. W prawej dłoni dzierży On "parushę" [rodzaj toporu], powinniście wiedzieć, że jest to straszliwe narzędzie, jednym
uderzeniem ścina wam głowę jak... [niesłyszalne]. Tych, którzy nie są niewinni, prowadzą gierki, próbują sztuczek, plotkują,
angażują się w nieprzyzwoite rzeczy - On ich wycina. Niewinność to jest tak ostra rzecz! Nie uznaje ona żadnych kompromisów,
co możecie zobaczyć w życiu Chrystusa. Swoją trąbą roztrąca On ludzi na prawo i lewo, i wyrzuca ich. Przez pewien czas On
obserwuje, ale jeśli ludzie nadal są niedojrzali - są wyrzucani z Sahaja Yogi. Nikt nie powinien sobie wyobrażać, że po otrzymaniu
Realizacji możecie być w Sahaja Yodze, jeśli nie zwrócicie się w stronę niewinności. Niewinność daje wam absolutną szczerość,
a Ganesha jest sędzią, On jest tym, który wyrzuca was na peryferie. Jak [niesłyszalne] wylatujecie z Sahaja Yogi. A kiedy
wypadacie z Sahaja Yogi - zaczynacie upadać coraz niżej i niżej i niżej, aż wreszcie mogą się w was pojawić straszne choroby
pochodzące z czakry Mooladhara. Ci, którzy zostali ugodzeni przez Niego są najgorsi. Kiedy zbliżyliście się do Niego, bądźcie
ostrożni! Stawcie czoła samemu sobie, obserwujcie siebie, zobaczcie siebie! Opowiadano mi również, że niektórzy ludzie myślą,
że są wielkimi Sahaja yoginami, a sami nie dają z siebie Sahaja Yodze nic oprócz bólu głowy! Kiedy jakiś święty Sahaja yogin
zaczyna mówić innemu Sahaja yoginowi coś mądrego, taki gość zaczyna informować, że to jest jego prawe Vishuddhi,
dominując tamtego Sahaja yogina, aby pokazać, że "ty mówisz tak, bo masz zablokowane Vishuddhi, prawe Vishuddhi". To
bardzo sprytne! Nie stosujcie takich wybiegów, ponieważ szkodzicie sami sobie - mówię wam to teraz. Ci, którzy myślą, że mogą
w ten sposób pogrywać powinni wiedzieć, że pętla jest na ich szyi! To jest ucieczka. Tak jak upadłe anioły, dosięgniecie
szczytów lub głębin Mayi. Tak więc postarajcie się być uczciwi wobec siebie. Każdy naród mający jakikolwiek problem, wszelkie
grzechy popełniane lub popełnione przez nich w przeszłości, nie powinny być więcej etykietą przylepioną do was! Jeśli kraj jest
podstępny, wówczas wy musicie być niewinni. Jeśli pochodzicie z rodu ludzi przebiegłych, musicie być niewinni. Również jeśli
pochodzicie z klanu bandytów - wówczas musicie być niezwykle przenikliwi. Jeśli pochodzicie z rodu romantyków, musicie być
wyjątkowo czyści! Musicie być przeciwieństwem wszelkich grzechów, z powodu których cierpimy. Jeśli jesteście światłem w

ciemności, musicie być lśniący a nie mroczni i musicie dawać światło w ciemnościach, a nie poddawać się ciemności! Tak więc,
jeśli rzeczywiście czujecie, że przeszłość waszego kraju była taka-to a taka, to lepiej ją poznajcie i wiedzcie, że wy musicie być
absolutnie inni. Jeśli ktoś lubi komfort - to powinien się go pozbawić. Jeśli ktoś lubi przyjemności - powinien z nich zrezygnować.
Jeśli ktoś ulega pokusom ze strony kobiet lub mężczyzn, lubi wypić itp. powinien to porzucić i uwolnić się od tego. Mamy też
poważniejsze grzechy: przebiegłość, agresywność, obłuda. Wszystko to należy zgłębić i zrozumieć, że to, co musimy uczynić dla
naszego kraju, to przede wszystkim całkowicie wznieść się ponad to, tak jak lotos wyrasta z błota. Jeśli wasz kraj jest
rasistowski, wówczas musicie stać się osobą całkowicie zintegrowaną. Podobnie powinniście być przeciwieństwem wszystkich
wad, aby wznieść się ponad pozostałych i dać im właściwy przykład. Mogę wam powiedzieć, że Shiva toleruje masę
bezmyślnych rzeczy, ponieważ On lubi wybaczać, natomiast aspekt Vishnu stara się igrać z nimi oraz ich ukarać lub zabić.Ale
Tattwa Ganeshy nie idzie na żadne kompromisy i kiedy On stanie się Ekadesha Rudra oraz kiedy Chrystus przyjdzie w tej formie,
wówczas już nie będzie kompromisów ani "Mataji", ani łez ani dyskusji - niczego. Shri Ganesha będzie osobiście wrzucał ludzi do
piekła. Tak więc uważajcie na to! Dzisiaj, w obecności Shri Ganeshy musicie złożyć przysięgę: "Jakakolwiek była przeszłość
mojego kraju - ja będę całkowitym przeciwieństwem tego". Powiedziałabym, że Hindusi nie są całkiem w porządku, jeśli chodzi o
pieniądze, w sprawach finansowych mogą być okropni i czasem stwarzają problemy w sprawach związanych z pieniędzmi. Tak
więc należy wiedzieć, że musimy być absolutnie rozważni, jeśli chodzi o pieniądze. Nie wystarczy być niewinnym, ale co
ważniejsze, to musi być dowiedzione, ludzie muszą wiedzieć, że jesteście niewinni. Na przykład, zapytałam mojego zięcia - a on
jest bardzo uczciwym człowiekiem - czy będzie to uczciwością, na co on odparł: "To może być uczciwością na zewnątrz, ale nie
jest to istotą uczciwości". I oto w jaki sposób musicie być uczciwi w swej istocie. A istotą uczciwości jest niewinność. Istotą
szczerości jest niewinność, istotą piękna, chwały - jest niewinność. A niewinność - to jest to, co daje wam pełne odwiązanie.
Kiedy więc składamy hołd przed takim symbolem niewinności, powinniśmy wiedzieć, czego dokonaliśmy jeśli chodzi o własną
osobę. Jakakolwiek by nie była wasza przeszłość, uwolnijcie się od niej. Bądźcie po prostu zaprzeczeniem tego, co było tak złe
wcześniej. Całkowitym przeciwieństwem tego, czym byliście przedtem, w ciemnościach. Jest to oznaką waszego charakteru i
waszej siły, i pokaże to całemu światu, że wasz Duch, który zajaśniał w was, dał wam tę siłę i ten nowy wymiar. Tak więc kolejna
przysięga, którą powinniśmy złożyć przed Shri Ganeshą jest następująca: "Będę szczery z samym sobą. Nie będę okłamywał
samego siebie w imię czegokolwiek". A teraz trzecia, wspaniała rzecz, jeśli chodzi o Shri Ganeshę polega na tym, że nie istnieją
dla Niego inni Bogowie, oprócz jego Matki. Znacie wszystkie historie o Shri Ganeshy, o tym, jak czcił swoją Matkę, bo On wie, że
jego Matka jest Mocą, a przecież On jest źródłem waszej mądrości. On jest źródłem waszej mądrości. On jest Shri Ganeshą! On
jest ucieleśnieniem mądrości. i posiada największą mądrość, że lepiej czcić Matkę, niż kogokolwiek innego, ponieważ Ona jest
Mocą. Według Niego, nawet z Ojcem, jeśli musicie się z Nim spotkać, musicie przejść przez Matkę, a po drugie, Ojciec jest tylko
świadkiem. Cała Jego ochrona, wszystkie Jego siły, całe Jego piękno, niewinność, wszystko pochodzi od jego Matki. Tak więc
musicie złożyć trzecią przysięgę: "Nasza Matka jest tak potężna, dlaczego mamy się bać czegokolwiek? Jeśli Ona daje nam
mądrość, to po co mamy próbować szukać jej gdziekolwiek indziej?" Czasami wyglądam bardzo niewinnie, ale Moja niewinność
jest absolutną inteligencją - tak myślę. I to jest powód, dla którego ludzie potrzebują czasu, aby to zaakceptować. Ale ludzie
podobni do Shri Ganeshy, najmądrzejsi ze wszystkich, znają ten trik! Musimy dzisiaj złożyć jeszcze jedną przysięgę, że będziemy
z całego serca szanować każdego Sahaja yogina, ponieważ są oni stworzeni na podobieństwo Shri Ganeshy. Nie będziemy się z
nich naśmiewać, nie będziemy z nich kpić. Dopóki są w Sahaja Yodze, musimy ich szanować. Ale oni mogą być wyrzuceni, mogą
odejść, lecz dopóki się to nie stało - nie przygniatajcie innych ludzi własnym ego. Nie myślcie, że wszystko rozumiecie. Nie
myślcie, że wszystko wiecie. Szanujcie wszystkich i każdego, nie dlatego, że coś przeczytał, czy czegoś się nauczył, ale dlatego,
że jest on wielką duszą. Czuję, że cały Zachód cierpi z powodu jednej prostej choroby, która sprawia, że oni nie wiedzą jak
szanować kogokolwiek. Cokolwiek nie pasuje do ich umysłu, oni nigdy tego nie zaakceptują ani nie będą szanować. Swoim ego
chcą osądzać każdego i wszystkich potępiać. Uwolnijcie się więc od tego i powiedzcie sobie: "Nic nie wiem, byłem kompletnym
głupcem z tym swoim ego". Stańcie się pokorni w swoim sercu, otwórzcie swoje serca i kochajcie siebie nawzajem. Szacunek i
miłość - to są dwie rzeczy, które musicie obiecać Shri Ganeshy.Jeśli nie potraficie tego zrobić, wasz rozwój będzie bardzo
utrudniony. Niech was Bóg błogosławi. Myślę, że dzisiaj wszystkie pary małżeńskie muszą do Mnie podejść i umieścić sindhur
[inna nazwa kumkum] lub kumkum na swoich czołach. Muszą podać Mi swoje imiona i z jakiego kraju przybyli.Dzisiaj
opowiedziałam wam o Shri Ganeshy, ponieważ mieliśmy bardzo dużo ślubów.A teraz będą rodziły się wam dzieci. Ale nie
wyobrażajcie sobie, że urodził się wam Shri Ganesha. Niektórzy ludzie mają takie głupie pomysły, widziałam to. Jesteście ich
nadzieją i musicie się o nie troszczyć. Przede wszystkim wy musicie rozwinąć się do poziomu Shri Ganeshy. Musicie je
ukształtować w ten sposób i dajcie im większy spokój, więcej uwagi. Widzę, że dzieci, których porządnie nie masowano, stają się
dziećmi bardzo niespokojnymi. Dlatego ważne jest zrozumienie, jak zapewnić dziecku pełen komfort i troszczyć się o dziecko,

ale nie psuć go. Jest to wielkie błogosławieństwo Shri Ganeshy, ponieważ to właśnie On tworzy dziecko w łonie matki. To On
dobiera twarz, kolor - wszystko. Przy pomocy swojej magnetycznej siły przyciąga właściwe typy genów. Wykonuje wszystkie te
tak ważne dla was rzeczy. Cały czas zajęty, nigdy nie odpoczywa. Tak pełen radości i ciężkiej pracy. Nigdy się nie skarży.Jest tak
wielkim wsparciem dla waszej Matki. Oto dlaczego mówi się, że jest On podporą Kundalini. Również kiedy Chrystus został
stworzony, zostało powiedziane: "Ty będziesz podporą Wszechświata". Również wy wszyscy jesteście Moją podporą. Ale wy
musicie być silną podporą, ponieważ Ja jestem masywną Osobą! Dlatego, aby móc podtrzymywać Mnie musicie być niezwykle
silni i prości, ponieważ stworzyłam was na wzór Shri Ganeshy. Niech was wszystkich Bóg błogosławi. Teraz jest coś, co się
nazywa samkalpa, to znaczy, że musicie teraz powiedzieć, dlaczego chcecie celebrować puję do Shri Ganeshy. To się nazywa
samkalpa. W tym czasie musicie powiedzieć: "Czczę Shri Ganeshę po to, aby rozwinęła się Sahaja Yoga i aby Sahaja Yoga
wypracowała się we mnie, we wszystkich moich przyjaciołach, w całej mojej rodzinie, we wszystkich moich rodakach, na całym
świecie". Tak to działa. To jest przetłumaczone, ale teraz on powie to w Sanskrycie, wy wszyscy powtarzajcie. Yogin: Teraz
zacznijcie wszyscy powtarzać: "Teraz musimy być [niesłyszalne], jaka jest data, gdzie się znajdujemy, nad jaką rzeką, w jakim
kraju i gdzie celebrujemy puję, to jest ważne. Istnieją opisy tego, co dzieje się z ludźmi, którzy czczą Shri Ganeshę naprawdę
szczerze. Kiedy zwykle myjecie Moje stopy używamy tylko wody, ale dzisiaj Ja użyłam też mleka, ponieważ kiedy patrzycie na
rzeki wypływające z tych gór, one są mleczne, to dlatego trzeba było dolać mleka. To po to, żeby symbolizowało rzeki myjące
stopy Shri Ganeshy. Mleczne, mleczne wody tych... Gregoire: To są lodowce, Shri Mataji. Lodowce i z lodowców również
wypływa woda. Jest takie miejsce w Kashmirze, które nazywa się kshirapavani i mówi się, że kiedy wielka święta osoba tam
przybywa woda staje się jak mleko i widzicie, kiedy tam pojechałam cała woda stała się jak mleko. To było dość zaskakujące dla
nich wszystkich.

1984-0908, Shri Mahalakshmi Puja
View online.
Shri Mahalakshmi Puja, 08.09.1984, Monachium, Niemcy
Dzisiaj jest wielki dzień pujy do Mahalakshmi.
Mahalakshmi jest inkarnacją Lakshmi, mocy Vishnu. Tylko ona inkarnowała. Ta zasada Mahalakshmi jest zrodzona z Lakshmi,
która jest mocą Shri Vishnu. Kiedy w istocie ludzkiej pojawia się pragnienie wzniesienia się wyżej, zasada Lakshmi staje się
zasadą Mahalakshmi. Tak jak na Zachodzie, gdy ludzie posiadają już dobrobyt Lakshmi, chcieli wznieść się ponad tę zasadę i
stać się Mahalakshmi.
W świadomości działa to jako estetyka, ludzie troszczą się bardziej o estetykę niż o posiadanie. A kiedy zaczynają rosnąć wyżej i
wyżej w swojej świadomości poszukiwania, wtedy odkrywają, że uwaga powinna być taka, aby przywiązywać większe znaczenie
do estetyki rzeczy, niż do przyziemnych wartości.
Zatem, gdy to pragnienie staje się w ludzkich istotach ewidentne, tylko wtedy Lakshmi inkarnuje jako Mahalakshmi. Tak więc
Ona inkarnowała jako Mahalakshmi pierwszy raz, gdy Rama przybył na Ziemię. Inkarnowała także jako Radha, kiedy Shri Krishna
przyszedł na tę Ziemię.
A kiedy przybyła jako Maryja, to była Mahalakshmi, która urodziła dziecko będące Jezusem Chrystusem. Więc to dziecko, które
urodziła, było wielką osobowością, Mahavishnu. Ta zasada Mahavishnu jest również reprezentowana, lub możemy powiedzieć,
ma aspekt innych, którzy inkarnowali na tej Ziemi jako dwoje dzieci Sity [Kush i Luv]. Oni inkarnowali jako Mahavira i Buddha,
jako Hassan i Hussein.
Również w czasach proroków Mahalakshmi inkarnuje jako czysta relacja [pokrewieństwo] z nimi. Jako Janaki, córka Króla
Janaka, czyli Sita; następnie Ona przyszła na tę Ziemię jako córka Mahometa; a potem przyszła na tę Ziemię jako Nanaki, siostra
Nanaka. Rezyduje więc Ona jako czysty związek tych guru. W ten sposób, wspaniałością Mahalakshmi jest to, że tylko poprzez
Jej moc, Sushumna jest wypełniona przez Kundalini. Ona jest mocą naszej ewolucji. I tylko dzięki Jej mocy, wzrośliśmy, aby stać
się istotami ludzkimi a przez siłę Jej syna staniemy się wyższymi ludźmi.
Zatem znaczenie Mahalakshmi jest bardzo wielkie dla wszystkich Sahaja yoginów. Ponieważ Ona kieruje naszą zasadą Vishnu
do jej kulminacji, do jej ukończenia, co jest zasadą naszej ewolucji. W ten sposób Ona jest dawczynią Dharmy, daje nam Dharmę
i daje nam prawdę. Ona łączy nas z naszym mózgiem. Cały system mózgu jest systemem Mahalakshmi. Więc to Ona odsłania
dla nas całą wiedzę jako prawdę, na naszym centralnym systemie nerwowym. Ale w stanie Viraty, kiedy Vishnu staje się Viratą,
wielkim pierwotnym bytem, Ona nazywana jest Viratanganą, jako jego moc. Zatem to są inkarnacje Mahalakshmi, o których wam
mówiłam.
Tak wiele można powiedzieć o tej zasadzie Mahalakshmi; jesteście wszyscy przez to tak błogosławieni. Więc dzisiaj pamiętamy
Jej wielką inkarnację jako Maryję, która była tak wspaniała, ponieważ Ona musiała znieść straszliwy ból w sercu, ze wszystkich
sił jakie posiadała.
Ona była niesłychanie potężną kobietą. Ale pomimo tego, zniosła wszystkie tortury Chrystusa w swoim sercu. I to było Jej
rozkazem i pragnieniem, że Chrystus musiał ukrzyżować siebie, żeby ludzie mogli zostać wskrzeszeni. I czasami Hindusi pytają
Mnie, co Ona zrobiła, aby być Mahalakshmi, co Ona osiągnęła? Powiedziałam: "Mimo wszystkich swoich mocy, aby to
wytrzymać, aby odegrać ten dramat - to musiało być zbyt wiele". Zatem Ona jest zbawicielem i łączy was z Bogiem. W tym
sensie, że jest mostem. A Kundalini wznosi się po moście. I Kundalini jest Mahakali.
Teraz mamy świątynię Mahalakshmi w Kolhapur, w Indiach, którą zwiedziliście i w niej kiedy się śpiewa, kiedy czci się
Mahalakshmi, mówi się przez cały czas: "Udho, udho Ambe".

Mówi się w tym czasie: "O Ambe, o Kundalini, wznieś się!" Ale Kundalini jest potencjałem wszystkich trzech mocy: Mahakali,
Mahalakshmi, Mahasaraswati, ponieważ jest to pierwotne pragnienie. Ponieważ Ona jest Świętym Duchem, widzicie, więc Ona
zawiera w sobie wszystkie te trzy moce. Tak jak Adi Shakti posiada wszystkie te trzy moce Mahakali, Mahalakshmi,
Mahasaraswati.
Dlatego dzisiejszy dzień jest dla nas wspaniały, ponieważ Mahalakshmi tak bardzo nam pomogła, Jej błogosławieństw jest
wiele. Ona troszczy się o całą naszą pomyślność, Ona troszczy się o wszystkie problemy naszego zbawienia, Ona jest Tą, która
daje nam wszelką możliwą pomoc w naszych czakrach oraz ich korektę. Ona też obdarza nas materialnym i fizycznym
dobrobytem tak więc dzisiaj musimy być Jej bardzo wdzięczni. Musicie być wdzięczni.
Dzisiaj również są urodziny Gregoire'a. Tak więc chciałabym mu pogratulować, za to, że sprowadził Mnie do Monachium,
ponieważ mieliśmy tak wspaniały program.
Niech Bóg błogosławi was wszystkich.
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Shri Ekadasha Rudra Puja, 16.09.1984, Faggeto Lario, Como, Włochy
Dzisiaj spełniamy szczególny rodzaj puji, która jest celebrowana w chwale Ekadeshy Rudry.
Rudra jest destrukcyjną mocą Shivy, mocą Ducha. Teraz jedna siła jest Jego naturą - to jest przebaczenie.
On przebacza, ponieważ jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy, robimy złe rzeczy, ulegamy pokusom, nasza uwaga jest zakłócona,
a więc On nam przebacza. On również przebacza nam, kiedy kalamy naszą czystość, robimy niemoralne rzeczy, kiedy kradniemy
i kiedy robimy rzeczy, które są przeciwko Bogu, kiedy mówimy przeciwko Niemu.
On również przebacza nam naszą powierzchowność, zazdrość, naszą lubieżność, naszą złość. On również przebacza nam
nasze przywiązania, małoduszną zazdrość, próżność, a także żądzę posiadania. On przebacza nasze egoistyczne zachowanie,
nasze przywiązanie do robienia złych rzeczy.
Ale każda akcja wywołuje reakcję, a kiedy On przebacza, On myśli, że daje wam wielki znak łaski, i ta reakcja wzmacnia się
wewnątrz Niego jako gniew przeciwko tym, którym przebaczył i którzy próbują popełniać większe błędy.
Szczególnie po Realizacji, ponieważ Realizacja jest tak wielkim błogosławieństwem, otrzymaliście światło i jeśli pomimo tego
światła trzymacie w ręku węża, wtedy Jego gniew wzrasta, ponieważ On widzi, jak byliście głupi. Mówię wam, że szczególnie po
Realizacji On jest o wiele bardziej wrażliwy na to, że ludzie, którym przebaczył i którzy otrzymali tak wielką rzecz jaką jest
Samorealizacja, nadal robią złe rzeczy i wtedy On jest o wiele bardziej gniewny.
Tak więc w stanie równowagi przebaczenie zaczyna być redukowane, a zaczyna wzrastać gniew. Ale kiedy On przebacza, a jako
rezultat tego przebaczania odczuwacie wdzięczność, wtedy Jego błogosławieństwa zaczynają płynąć do was. On daje ogromną
zdolność przebaczania innym. On uspokaja wasz gniew, On wycisza waszą lubieżność, On uspokaja waszą chciwość. Jak
piękne krople rosy, Jego błogosławieństwa przychodzą do was, do waszego istnienia i stajecie się rzeczywiście pięknymi
kwiatami, i zaczynacie świecić w słonecznym blasku Jego błogosławieństw. On używa swojego gniewu albo swojej
destrukcyjnej mocy, aby zniszczyć wszystko, co próbuje sprawić nam kłopoty.
On ochrania Zrealizowane Dusze w każdym miejscu i w każdy sposób. Negatywne siły próbują atakować Sahaja yoginów, ale
one wszystkie są neutralizowane przez Jego potężną siłę ochrony. Poprzez Jego wibracyjną świadomość jesteśmy
sprowadzani na prawidłową ścieżkę,
Wszystkie Jego piękne błogosławieństwa są opisane w Psalmie 23 prawda? To jest Psalm 23. “Pan jest moim Pasterzem”.
Wszystko jest opisane jak On dba o was jako Pasterz.
Ale On nie troszczy się o złych ludzi. On ich niszczy. Ci, którzy przyjdą do Sahaja Yogi i wciąż wloką za sobą złą naturę, są
niszczeni. Ci, którzy wchodzą w Sahaja Yogę i nie medytują, i nie wzrastają, są niszczeni lub wyrzucani z Sahaja Yogi. Ci, którzy
szemrzą przeciwko Bogu i żyją w sposób, który nie przystoi Sahaja yoginom, On ich usuwa. Tak więc dzięki jednej sile On
ochrania, a dzięki drugiej sile On wyrzuca. Jeśli Jego destrukcyjne siły zbyt wzrastają, to wtedy mówimy, że teraz działa
Ekadasha Rudra.
Ekadasha Rudra zostanie wyrażona wtedy, kiedy Shri Kalki osobiście zacznie działać, co oznacza destrukcyjną siłę, która
zniszczy wszystko to, co jest na ziemi negatywne, a ocali to wszystko, co jest pozytywne. Tak więc niezbędnym dla Sahaja
yoginów jest usprawnić swój rozwój, żeby nie byli oni usatysfakcjonowani tylko życiem społecznym lub małżeństwem albo tymi
błogosławieństwami, którymi On was obdarzył. My zawsze widzimy, co Bóg zrobił dla nas, jaki był dla nas cudotwórczy, ale
musimy zobaczyć, co my zrobiliśmy dla nas samych, co robimy dla naszego wzrostu i naszego rozwoju.

Teraz…tych 11 centrów Ekadasha czyli 11; 5 pochodzi z prawej strony waszego Voidu i 5 z lewej strony waszego Voidu.
Pierwsze 5 z lewej strony pochodzi stąd, że składaliście pokłony fałszywym guru albo jeśli przeczytaliście niewłaściwe książki
lub przebywaliście w towarzystwie złych ludzi albo jeśli sympatyzowaliście z ludźmi, którzy podążali złymi ścieżkami, lub byliście
osobiście jednym z agentów lub byliście guru tych złych ludzi.
Te 5 problemów może być rozwiązanych, jeśli całkowicie porzucimy to, cokolwiek złego robiliśmy. Tak jak powiedział Mahomet,
musicie butami bić szatana [czyli robić szubit] - ale to nie może być robione mechanicznie, lecz od serca. Wielu ludzi, którzy
przyszli do Sahaja Yogi będzie Mi mówić: “Mój ojciec podąża za tym guru, tamten podąża za tamtym guru” i angażujecie się w
sprawy swoich ojców, matek, sióstr, w to, w tamto i próbujecie odwieźć ich od tych guru, ale również sami wikłacie się w to.
Niektórzy z nich poddają się innym siłom, jak np. dowiedziałam się, że Maureen, która była ze Mną i jej rodzice, i teściowie
powiedzieli, że jej dziecko musi być ochrzczone. Powiedziałam jej, że nie może dać dziecka do chrztu, bo to jest Zrealizowana
Dusza. Ale ona nie potrafiła w ten sposób przeciwstawić się temu i ochrzciła dziecko, i dziecko stało się bardzo dziwaczne - ono
było jak szalone. Ale teraz ona rzuciła to wszystko i została ocalona. Gdyby jednak miała drugie dziecko i zrobiłaby z nim to
samo, to z drugim dzieckiem mogłoby stać się coś bardzo, ale to bardzo złego.
Kłopot z Sahaja yoginami polega na tym, że ktokolwiek przyjdzie na program Sahaja Yogi myśli, że on jest Sahaja yoginem. To
tak nie jest.
Albo powinniście mieć bardzo dużą wrażliwość lub powinniście czuć to w swoim ciele lub poprzez swoją inteligencję musicie
zrozumieć, czym jest Sahaja Yoga. Osoba, która jest wciąż negatywna, zawsze będzie przyciągana w kierunku innej osoby, która
jest bardzo, bardzo silnie negatywna i nie rozumie tego, że inna osoba jest tak silnie negatywna i pozostaje pod jej wrażeniem. W
takiej sytuacji osoba taka jest zaatakowana przez tę negatywną osobę i Shiva nie może jej ochraniać.
Nie wolno sympatyzować z nikim, kto jest negatywny, bez względu na to, czy jest on szalony, czy dlatego, że coś złego jest w
nim, albo jest twoim krewnym, czy z innego powodu. Nie powinno być żadnego rodzaju sympatii, przeciwnie, powinno się
odczuwać pewien rodzaj złości w stosunku do tej osoby, rodzaj odwiązania, odwiązanego gniewu, i ta odwiązana złość jest
jedynym przypadkiem, kiedy musicie być źli. Ale widziałam ludzi, którzy mają złość w stosunku do bardzo dobrych Sahaja
yoginów, a nie mają jej w stosunku do swoich własnych mężów czy żon, którzy są skrajnie negatywni.
Zatem, kiedy Ekadasha Rudra zaczyna działać na te 5 Rudras po prawej stronie, to powinniśmy powiedzieć, że porusza się ona w
kierunku prawej strony, ponieważ to pochodzi z lewej strony i porusza się na prawą stronę - wtedy osoba staje się negatywna i
działa poprzez ego.
Taka osoba może przejąć sprawy w swoje ręce: “Jestem takim to a takim Sahaja yoginem, jestem taki, my musimy zachować
się w taki sposób” i zaczyna dyktować ludziom, mogą robić wszystko. Pewni mierni, na wpół upieczeni yogini mogą próbować to
zrozumieć, ale większość będzie wiedziała, że “ten facet odchodzi, że jest na drodze do wyjścia!”
Wszystkie te rzeczy prowadzą do rozwoju lewej strony, ale możemy powiedzieć, że to jest “na głowie, po prawej stronie naszego
“medha”. Ten płat mózgowy jest nazwany w sanskrycie “medha”.
Prawostronność pochodzi z idei, którą ludzie mają, że może powiedzieć tak: “Ja sam jestem wielkim guru” i zaczynają
wygłaszanie kazań również o Sahaja Yodze, jakby stali się wielkimi guru. Znamy kilka osób, które wygłaszały wielkie wykłady na
programach i nigdy nie zezwoliły, aby była odtwarzana taśma z Moim wykładem, albo coś w tym rodzaju. Oni myślą, że teraz
stali się ekspertami.
Kilku z nich mówi, że teraz staliśmy się tak wielcy, że nie potrzebujemy moczyć nóg, ani nic w tym rodzaju, że nie ma potrzeby

medytować; również i takich jest kilku. Jest i kilku takich, którzy mówią, że grzech nigdy nie może nas dotknąć, bo jesteśmy teraz
Sahaja yoginami, jesteśmy bardzo wielkimi, rozwiniętymi duszami.
Najgorsi jednak są ci, którzy mówią tak w Moim imieniu: “Matka powiedziała tak i ja ci mówię, bo Matka powiedziała” - podczas,
gdy Ja nigdy czegoś takiego nie mówiłam. Wszystko to jest fałsz. Również są tacy ludzie, którzy używają pieniędzy Sahaja Yogi i
eksploatują Sahaja Yogę w ten sposób, że eksploatują również czasami i Sahaja yoginów. Tacy ludzie mogą przyciągać zły los.
Każdy, kto próbuje robić takie rzeczy zostanie wydalony z Sahaja Yogi w hańbie. Nikt nigdy nie powinien przebywać blisko takiej
osoby, nikt nie powinien mieć nic wspólnego z taką osobą, ani nie powinien sympatyzować z nią. Taki brak pomyślności może
zranić każdego w dowolnym stopniu. Tak więc lepiej trzymać się z daleka od takich osób.
Kiedy te 10 mocy Ekadasha jest rozwiniętych w takiej osobie, wtedy osoba ta popada w choroby takie jak rak i inne straszne,
nieuleczalne choroby. Szczególnie, kiedy występuje ta jedenasta, która jest czakrą w Virata, która oznacza kolektywność i kiedy
ona działa, wtedy ta osoba nie może wyjść z choroby. Jeśli jednak któraś z tych pięciu sił jest połączona z Mooladharą lub
Agnyą, to wtedy ludzie popadają w poważne rodzaje nieczystych chorób. Dlatego Ja zawsze mówię wam, żebyście byli bardzo
ostrożni, jeśli chodzi o czakrę Agnya. Jedną z najgorszych rzeczy, która zaczyna się w połączeniu z tymi siłami Ekadasha lub z
częścią Ekadasha jest to, że wtedy takiej osobie wszystko może się wydarzyć, może mieć straszny wypadek, może nagle zostać
uderzona przez kogoś, może zostać zamordowana przez kogoś. Takiej osobie, która ma zaatakowaną prawą Agnyę lub
jakąkolwiek z Ekadasha prawą lub lewą - może wszystko się przydarzyć.
Oznacza to, że jeśli pięć z nich lub którakolwiek z pięciu jest połączona z czakrą Agnya, to ochraniające siły Boskie są
minimalne.
Aby więc utrzymać czakrę Agnya w porządku - teraz, kiedy Ja mówię, powinniście bez ustanku obserwować Mnie i będziecie w
stanie świadomości bez myśli i czakra Agnya wyciszy się. Nie zwracajcie bez przerwy uwagi na to, czy tamto a wtedy
zobaczycie, że stopniowo wasza uwaga będzie zneutralizowana do stanu świadomości bez myśli i wasza uwaga będzie
ustanowiona w taki sposób, że nie będziecie musieli martwić się o nic.
W świadomości bez myśli nikt nie może was dotknąć, bo to jest wasza twierdza. Świadomość bez myśli trzeba ustanowić
poprzez medytację i jest to znak, że rośniecie wyżej. Wielu ludzi medytuje i mówi: “W porządku, Matko, my robimy to”, ale oni
robią to mechanicznie i mówią: “Zrobiłem to, czy tamto, zrobiłem tamto i zrobiłem to”, ale czy osiągnąłeś stan świadomości bez
myśli - to minimum? Czy poczułeś chłodny powiew wychodzący z twojej głowy? Bo jeśli robicie coś mechanicznie, to nic wam
nie pomoże. To nie pomoże wam i nie pomoże nikomu.
Tak więc po otrzymaniu Realizacji, kiedy jesteście bardzo dobrze ochraniani, macie wszelkie błogosławieństwa i wielką
przyszłość, macie również wielką możliwość całkowitego unicestwienia. Aby dać analogię, powiem tak: wspinacie się i wszyscy
wspierają was w tej wspinaczce, trzymają was za ręce i tyle rzeczy jest, które was ochrania, żebyście mogli pójść wyżej, a
jednocześnie nie istnieje także możliwość upadku na skutek błędu, ale jeśli próbujecie usunąć wasze więzy z prawdą i miłością, i
cały czas próbujecie atakować ludzi, którzy próbują wam pomóc, to wtedy spadniecie z dużej wysokości, z większej wysokości.
Myślę, że im wyżej rośniecie, tym mocniej spadacie i również z większą siłą, o wiele głębiej.
Ale Bóg czyni wszelki wysiłek, daje wam wszelkie wsparcie, otacza was wszelką troską. Jeśli jednak chcecie upaść, to z tej
wysokości jest to bardzo niebezpieczne.
Kiedy ktoś po przyjściu do Sahaja Yogi, próbuje szkodzić z powodu Sahaja Yogi, to wtedy Ekadasha Rudra trafi was mocno, a
cały atak jest bardzo szeroko rozpostarty. Tylko wtedy cała rodzina może być ochraniana, jeśli kilka osób z tej rodziny wykonuje
pracę dla Sahaja Yogi. W przypadku jednak, kiedy rodzina jest cały czas przeciwko Sahaja Yodze i próbuje sprawiać kłopoty, to
może być całkowicie zniszczona w bardzo zły sposób.
Te Ekadasha Rudra wychodzą z Voidu, jak wam powiedziałam. Tak więc możemy powiedzieć, że destrukcyjna część pochodzi
głównie z Voidu. Wszystkie te siły dane są w jednej osobie, która jest Mahavishnu, która jest Panem Jezusem Chrystusem. Bo

On jest wsparciem dla całego Wszechświata. On jest uosobieniem Omkary, On jest uosobieniem wibracji. Więc jeśli On jest zły,
wtedy cały Wszechświat zaczyna się załamywać. Jako że uosabia On siłę Matki, która przenika do każdego atomu, do każdej
molekuły, do każdego człowieka, do wszystkiego, co żyje i nie żyje, gdy to ulega zakłóceniu, wszystko jest zagrożone. Bardzo
ważną kwestią jest więc zadowolić Chrystusa.
Chrystus powiedział: “Musicie być jak małe dzieci”, co oznacza niewinność. Czystość serca jest najlepszym sposobem na to,
aby uczynić Go zadowolonym.
Szczególnie na Zachodzie, ludzie mają za bardzo rozwinięte mózgi i próbują gier słownych i myślą, że nikt nie wie, co oni robią.
Wszyscy ci ludzie muszą wiedzieć, że o wszystkim co robią, Bóg wie.
Jeśli nie jesteście czyści w swoim sercu, jest to bardzo niebezpieczne dla każdego, kto udaje, że jest bardzo dobrym Sahaja
yoginem. Tacy ludzie nie są opętani, ani nie są uwarunkowani, ani nie są egoistyczni, ale są bardzo przebiegłymi i błyskotliwymi
ludźmi, i są całkowicie świadomi tego, co robią. Są również i tacy ludzie, którzy zostają opętani i przez to albo próbują zniszczyć
sami siebie, albo płaczą, lamentują i robią najróżniejsze rzeczy.
Jest kilku i takich, którzy myślą, że jeśli zranią siebie, albo zrobią coś ekstremalnego, to wtedy Bóg będzie szczęśliwy - tacy
ludzie niestety się mylą.
Jeśli nie możecie czuć się szczęśliwi w Sahaja Yodze, to musicie wiedzieć, że coś złego jest z wami.
Jeśli nie możecie czuć się szczęśliwi w Sahaja Yodze, to wtedy na pewno coś złego jest z wami.
Jeśli nie możecie cieszyć się towarzystwem Sahaja yoginów, to z pewnością coś złego dzieje się z wami.
Jeśli nie możecie kochać i docenić wielkości Boga, to coś złego dzieje się z wami.
Jeśli ciągle martwicie się z powodu negatywnych ludzi i ich problemów, to musicie wiedzieć, że coś złego jest z wami.
Jeśli sympatyzujecie z negatywnymi ludźmi, to również oznacza, że coś nieprawidłowego dzieje się z wami.
Ale jeśli czujecie złość w stosunku do negatywnych osób i do tego wszystkiego, co jest przeciwko Sahaja Yodze, wtedy macie
rację.
Kiedy to dojrzewa, wtedy stajecie się sami siłą Ekadasha Rudra. Każdy, kto będzie próbował znieważyć was lub będzie was ranił
- upadnie. To stało się z wieloma ludźmi, którzy próbowali znieważyć Mnie, zranić Mnie, albo próbowali coś zrobić…, czasami
bardzo się o nich martwię.
Tak więc musicie być takimi, aby stać się Ekadeshą. Nikt nie może dotknąć takich ludzi. A taka osoba jest pełna współczucia i
przebaczenia, bo w rezultacie Ekadasha działa o wiele szybciej. Im bardziej jesteście współczujący, tym silniejsza staje się
Ekadasha. Im bardziej jesteście kolektywni, tym silniej działa Ekadasha.
Wiele osób ma zwyczaj wycofywania się w zacisze domowe. Mówią, że lepiej być w domu i to jest w porządku. Ale oni nie
wiedzą co tracą.
Bez względu na doświadczenie związane z innymi ludźmi, powinniście być razem, zawsze brać udział w programach, kierować
sprawami, iść do przodu, przepracować to, a będziecie błogosławieni tysiąc razy.
Powiedziałabym, że Ekadasha Rudra jest wszystkimi destrukcyjnymi siłami łącznie. Jest to siła, destrukcyjna moc Shri Ganeshy.
Jest to destrukcyjna siła Brahmy, Vishnu i Maheshy. Jest to destrukcyjna siła Matki, jest to destrukcyjna siła Ganeshy i cztery z
nich są Bhairavy, Hanumany, Kartikeyi i Ganeshy. Również są to siły Sadashivy i Adi Shakti. Ekadasha to są wszystkie
destrukcyjne siły wszystkich inkarnacji, a ostatnią, ale nie jedyną, jest destrukcyjna siła Hiranya-Garbha, która jest kolektywną
siłą Brahmadevy. I kiedy ta siła działa, każdy atom eksploduje; cała energia atomowa wchodzi w skład destrukcyjnej siły.
Tak więc Ekadasha Rudra to jest pełna, całkowita destrukcyjna siła. Jest ona w najwyższym stopniu pełna siły, wybuchowa, ale
nie ślepa. Potrafi ona rozróżniać i jest w najwyższym stopniu delikatnie utkana. Unika ona wszystkich tych punktów, które są

prawidłowe i uderza w złe rzeczy w odpowiednim czasie, w odpowiedni punkt, bezpośrednio, bez uderzenia w coś, co jest dobre,
a znajduje się pomiędzy.
Jeśli błysk Ekadasha Rudra spada na kogoś i na przykład jest coś pomiędzy, co jest boskie, czy jest pozytywną sprawą, to
penetruje on przez to, co jest pozytywne, bez ranienia pozytywnej strony, a uderza w negatywność. Schładza kogoś, a pali
innego. Nie zamraża, nie zamraża, to nie zamraża, to schładza. Tak to działa z taką troską i z taką delikatnością. Jest ona
również niewyobrażalnie ostra i bardzo boli. To nie jest jak ścięcie głowy jednym cięciem, to dzieje się pomału. Wszystkie te
straszne tortury, których się uczyliście albo o których słyszeliście są przejawami Ekadasha Rudry.
Na przykład, weźmy przypadek raka. W tej chorobie usuwany jest nos, potem język, przełyk, potem jeden narząd po drugim ze
strasznym bólem.
Na przykład trąd. Trędowaci nie mogą czuć palców, więc szczur może im je odgryźć, a oni tego nie czują i zaczynają tracić palce.
W taki sposób Ekadasha Rudra zjada ludzi, pożera.
Ta gniewność Ojca może być bardzo delikatna i może być bardzo słodka, kiedy jest skierowana na Jego własne dzieci. Jest
takie opowiadanie związane z Matką. Pewnego razu Pierwotna Matka bardzo się zdenerwowała i była tak zła, że chciała
zniszczyć cały świat za pomocą swojej siły Ekadasha Rudry. Próbowała zniszczyć cały świat - kiedy wpadła w ten nastrój. Ojciec
poczuł, że Ona jest troszkę za bardzo zła. Kiedy więc zaczęła niszczyć i robiła to na lewo i na prawo, On nie wiedział co zrobić.
Wziął więc Jej dziecko, to znaczy reprezentanta Sahaja Yogi można powiedzieć, lub kogoś, kto reprezentuje Chrystusa lub kogoś
z Jej wielkich dzieci i położył to dziecko pod Jej stopy. Kiedy tak miażdżyła, spostrzegła nagle pod swoimi stopami swoje własne
dziecko i wyszedł Jej duży język. Wtedy po prostu się zatrzymała i zrównoważyła. Ale to zdarzyło się tylko raz.
Po Ekadasha Rudrze, w końcu ma miejsce ostateczna destrukcja, która pochodzi od gniewu Sadashivy, kiedy ostateczna,
całkowita destrukcja ma miejsce.
Widzieliśmy jak Ekadasha Rudra działa i jak Sahaja yogini muszą stać się sami Ekadasha Rudrą.
Aby rozwinąć tę siłę, trzeba rozwinąć ogromną siłę odwiązania, siłę odwiązania od tego co negatywne. Negatywność może
pochodzić na przykład od bardzo bliskich ludzi, takich jak brat, matka czy siostra. Może pochodzić od przyjaciół, może
pochodzić od członków rodziny, może mieć źródło w kraju, może być związana z ideami politycznymi, ideami ekonomicznymi
czy z czymkolwiek podobnym. Twoją siłę Ekadasha Rudra może zniszczyć jakakolwiek błędna identyfikacja.
Nie wystarczy powiedzieć: “Jestem oddany Sahaja Yodze, jestem Sahaja yoginem”, ale musicie wiedzieć również mentalnie, co
to jest Sahaja Yoga. W ten sposób poprzez intelekt zrozumiecie, co to jest Sahaja Yoga. A to dlatego, że - zwłaszcza na
Zachodzie - ludzie są nadmiernie inteligentni i jeśli światło Sahaja Yogi nie przeniknie do ich inteligencji, to nigdy nie będziecie
mogli pozbyć się przywiązań.
Nie oznacza to, że macie dużo mówić o Sahaja Yodze, albo dawać wykłady na ten temat, ale również mentalnie powinniście
zrozumieć, co to jest Sahaja Yoga.
Dzisiejszy dzień jest szczególny, bo poprosiliście o “Ekadasha Rudra Puję”. Jest ona związana ze wszelkimi rodzajami
fałszywych sekt religijnych i z fałszywymi guru, i z fałszywymi religiami, które są praktykowane w imieniu Boga.
Jeśli jakakolwiek religia nie mówi o Samorealizacji i nie osiąga Samorealizacji i nie daje ona połączenia z Bogiem, to jest
fałszywa. Każda rzecz, która jest po prostu wiarą i mówieniem o Bogu, nie ma połączenia z Bogiem, nie może być prawdziwą
religią. Oczywiście ona daje równowagę ludziom, ale taką równowagę, że ludzie żyją z tych pieniędzy i próbują cieszyć się
bogactwem związanym z pieniędzmi, a wtedy nie jest to religia nawet na bardzo niskim poziomie.
Religia musi przede wszystkim dawać równowagę, ale nie taką: “Musicie być zrównoważeni, ale dajcie pieniądze na to, musicie

dać pieniądze, dajcie cały portfel, dajcie wszystko” - wtedy nie może być mowy o zrównoważeniu, nic w tym nie ma, ani nawet
najmniejszego błogosławieństwa Boga. Każda religia, która każe kłaniać się komuś, kto nie jest inkarnacją - nie jest religią, jest
ona kolejną, całkowicie fałszywą religią.
Prawdziwa religia da wam równowagę i zawsze będzie ona mówić o wzroście. Nie będą prosić o pieniądze i nie uczyni z
człowieka kogoś tak wielkiego, że aż czczonego. Powinniśmy uczyć się rozróżniać pomiędzy fałszywymi, negatywnymi
rzeczami, a prawdziwymi rzeczami.
Kiedy rozwiniecie to rozróżnienie poprzez świadomość wibracyjną lub przez inteligencję, będziecie pod swoją własną kontrolą,
wtedy stajecie się siłą Ekadasha Rudry, kiedy umocnicie swoją dojrzałość.
Dzisiaj błogosławię Was wszystkich, żebyście wszyscy stali się Ekadasha Rudrą i żebyście rozwinęli tę szczerość, która
doprowadzi was do tego stanu.

1984-0923, Pierwszy Dzień Navaratri, Dyscyplina (przed poprawkami)
View online.
Navaratri Puja, London Hampstead (UK), 23 September 1984.
Dzisiaj jest wielki dzień dla nas wszystkich bo dzisiaj świętujemy Navaratri i my wszyscy spotykamy się po tak długim czasie
Mojego turu. Kiedy we Włoszech powiedziałam, że Anglia jest sercem wszechświata, nie zaakceptowali tego. Byli bardzo
zszokowani tym stwierdzeniem. Nie mogli uwierzyć, że Anglia mogłaby być sercem wszechświata. Jednym z powodów było, że
czuli, że Anglicy byli raz zaatakowani przez Rzymian, a Rzymianie w tym samym czasie także czuli, że Anglicy są bardzo
zarozumiałymi ludźmi. Nawet nie zaakceptowaliby porażki dzięki łasce osoby, która jest stracona (zagubiona). Nawet gdy byli
straceni (zagubieni), ciągle byli zarozumiali. Więc nie mogli uwierzyć jak to może być, że Anglia jest sercem wszechświata. Jeśli
jest sercem, jaka jest sytuacja we wszechświecie? A wtedy opisali Mi wielkość zarozumiałości Anglików i potem poczułam, że
osobiście poznałam coś takiego. Teraz, kiedy świętujemy największą z największych tą Navaratri, to musi być coś szczególnego
w tym, że musimy oczyścić to serce całkowicie, w pełni i uczynić je tak czystym, aby oczyścić całą krew, która przepływa przez
całe ciało. Więc komórki tego serca, które tworzą ten wspaniały organ, muszą być najlepsze, bo komórki serca w ciele człowieka
są najlepszymi komórkami, najwyższej jakości, najbardziej wrażliwymi. I to serce, wyraża Anahatę, ten dźwięk, który jest bez
perkusji. Chociaż odkrywamy, że istnieją jacyś ludzie tego kalibru, istnieją, ale inni mówią więcej, popisują się więcej a nie mają
tego kalibru. Teraz osiągnięcie tego kalibru powinno być możliwe ponieważ urodziliście się na szczególnej ziemi Anglii. Ta
możliwość musi być wbudowana w was. Ale wtedy czego brakuje ? Dlaczego przy wszystkich możliwościach z całym wielkim
wykształceniem (pochodzeniem), z wszystkimi zasługami, aby być tutaj, dlaczego tak jest, że Sahaja jogini, przez wiele lat razem
nie podeszli do wielu innych. Jaki jest powód? Serce, jak wiecie, ma tętno i porusza się z pewnym dźwiękiem, i możecie nawet
otrzymać to na wykresie i jest tak systematyczne, jest tak uregulowane, jest tak zdyscyplinowane, że nawet najmniejszy szmer,
lub najmniejsza zmiana ukazuje się na wykresie. Jest bardzo wrażliwe. I to jest to czego tutaj brakuje, tej dyscypliny serca. Jest
to błędne, zabawne serce, które pęcznieje w ego. I cokolwiek by mówić, jest to kolejny odczyt jaki ludzie mają, że cokolwiek im
powiedzieć, jednym razem poważnie słuchają was a w drugim momencie nie ma to na nich wpływu. Więc to jest kolejna rzecz,
jaką powinniśmy zauważyć, że jeśli to jest wewnątrz nas, zrozumiejmy, że to, czego nam brak to jest zdyscyplinowanie. I to
zdyscyplinowanie musi przyjść, bo inaczej nasz kaliber nie może się poprawić. Mimo wszystko, myślę, że to, co powinniśmy
mieć to wrodzoną inteligencję. Nie edukację, ale wrodzoną inteligencję. Wrodzoną inteligencję, aby zrozumieć, że nasz kaliber
ma się poprawić. Teraz tutaj pulsuje Duch, Duch, a nie energia. Świadek, ten, który obserwuje, ten, który jest odbiciem Boga, który
jest obserwatorem pracy Bogini. Właściwie to, co się dzieje, że bez wzrostu aż do tego stanu, jeśli mówimy także: "W porządku,
my również obserwujemy ponieważ jesteśmy Duchem" wtedy nie osiągniemy tego kalibru. I ze wszystkimi błogosławieństwami,
podobnie jak siedem aur serca, otrzymaliśmy siedem aszramów. Nie rozumiemy, że wszyscy musimy zdyscyplinować siebie.
Tylko dla korzyści lub być w Sahaja jodze by twierdzić, że jesteście Sahaja joginami, nie jest oznaką bycia komórką serca. I
musieliście otrzymać teraz ostrzeżenie. Bardzo ważne jest w tym momencie, kiedy Sahaja Yoga teraz startuje, pamiętajcie to, że
prędkość została osiągnięta i (Sahaja Yoga) startuje. Ci, którzy zostaną w tyle, będą pozostawać w tyle. Więc nie stawajcie się
zarozumiali. Przede wszystkim wasz charakter, jak wszyscy mówią, "Oni są bardzo zarozumiali." Spróbujcie być pokornymi a
następnie zrozumcie, że musicie być w samolocie a nie pozostawieni na ziemi. On porusza się szybko. Teraz najszczęśliwszą
rzeczą jest, że dzisiaj jest Navaratri i że powinnam być w Londynie i tę Nawaratri Pudźę powinno się zrobić tutaj. Żaden inny kraj
nie jest uprzywilejowany, ponieważ to jest największa pudża, największy rytuał, w którym możecie uczestniczyć. Więc dlaczego
robimy Navaratri? Zrobić Nawaratri w sercu, to zaakceptować moce Shakti, uświadomić sobie moc, którą te wszystkie czakry
posiadają w sobie, a kiedy są oświecone w jaki sposób możecie wyrazić wszystkie te moce tych dziewięciu czakr wewnątrz was;
siedem czakr plus serce i księżyc to dziewięć. Ale powiedziałabym, że ich siedem, a na górze, powinniśmy powiedzieć dwa
kolejne centra, które Blake opisał zdumiewająco jasno jako dziewięć centów. Obecnie nie mogę mówić o dwóch wyższych
centrach, ale przynajmniej opowiem o siedmiu centrach. Moc tych centrów, czy będziemy w stanie rozwinąć ją w sobie? Jak
możecie tego dokonać? Nie macie czasu. Jesteście wszyscy ludźmi zajętymi i zarozumiałymi. Więc teraz by rozwinąć te moce
musimy skoncentrować się na tych czakrach. Gdziekolwiek pojechałam, byłam zaskoczona, pytaniami jakie Mi zadawali, jacy
byli. Nikt nie mówił o ich rodzinie, domu, pracy lub wszelkich innych bezsensownych rzeczach, takich jak bezrobocie i tak dalej.
Po prostu pytali Mnie "Matko, w jaki sposób rozwijać moc tej czakry, lub tamtej czakry czy tamtej czakry?" A ja zapytałam ich:
"Jak to jest, że pytacie o konkretną czakrę?" Oni powiedzieli: "Bo my znaleźliśmy co brakuje w nas, szczególnie u mnie to nie jest

w porządku. " Jest to kolejna negatywność aby gardło było w porządku. Teraz dla zrealizowanej duszy nie ma potrzeby, abym
was dyscyplinowała lub mówiła te wszystkie rzeczy, bo nienawidzę mówić do was dzisiaj tym tonem. Ale odkryłam, że jeśli nie
ostrzegę was teraz to jutro będziecie mieć do mnie pretensje, że nie ostrzegłam. Weźcie to jako poważne ostrzeżenie. Teraz po
realizacji Nie ma potrzeby, abym was dyscyplinowała w ogóle, bo macie światło, bo wiecie czym jest realizacja, wiecie co znaczy
być zrealizowanym, a także wiecie jak wiele zyskaliście na tym, jak bardzo poprawiła się wasza osobowość. Ale jest coś więcej,
co musi być zrobione. Abyście zobaczyli na własne oczy, czy jesteście naprawdę zdyscyplinowani czy nie. Nie ma potrzeby, aby
jakikolwiek lider wam mówił, Nie ma potrzeby, aby jakikolwiek człowiek z aśramu wam mówił, Nie ma potrzeby, aby ktokolwiek
wam mówił. To wy, jesteście duszą zrealizowaną, wy jesteście waszym własnym mistrzem, wy jesteście waszym własnym guru.
Wyobrażcie sobie jesteście wszyscy guru, wielkimi guru i satguru, szanowanymi świętymi gdzie wszyscy aniołowie obsypują
was deszczem kwiatów. Pomyślcie o tym. A tutaj zarozumiale dajecie wykłady, mówiąc zarozumiale. Bardzo krępujące nawet
dla bóstw. One nie wiedzą, co robić, czy udekorować was girlandą czy zamknąć wam usta. Tu jesteście, tymi którzy znaleźli się
w tak znakomitej pozycji, że otrzymaliście realizację. To jedyna rzecz, którą trzeba zaakceptować piękno tej wielkiej jogi, która
po prostu oświeca wasze własne moce, które są w tych siedmiu czakrach. Teraz przyjrzyjmy się pierwszej czakrze, należącej do
mocy Gauri, mocy Matki shri Ganeshy. Moc Gauri. Ogromne są, prawda? Z powodu Jej mocy otrzymaliście swoją realizację.
Teraz co zrobiliśmy, aby czcić tę moc w nas samych? Dzisiaj, jest pierwszy dzień Navaratri, więc zobaczmy czego dokonaliśmy?
Czy udało nam się rozwinąć swoją niewinność wewnątrz nas samych? Kiedy ludzie mówią, są tak ostrzy. Jak możecie być ostrzy
skoro jesteście niewinni? Jesteście tacy zarozumiali. Jak możecie takimi być, skoro jesteście niewinni? Ludzie prowadzą gierki
(pogrywają). Jak możecie to robić, skoro jesteście niewinni? Krzywdzą siebie nawzajem. Jak może tak być, skoro jesteście
niewinni? Więc przede wszystkim musicie zobaczyć siebie, że moc niewinności, jeśli ma żyć, cała reszta nonsensu musi odejść.
Jeśli chcecie mieć niewinność, wszystko co jest przeciw niewinności musi być odrzucone. Mogę zrozumieć ludzi, którzy są
ignorantami, którzy mają niewiedzę. Zatem w niewiedzy, jak będą mówić o niewinności. Ale wy nie jesteście ignorantami.
Jesteście kompetentni, otrzymaliście swoje oświecenie. A moc niewinności jest tak wielka. Czyni was absolutnie
nieustraszonymi, nie zarozumiałymi, ale nieustraszonymi. A największą rzeczą niewinności jest to, że jesteście pełni szacunku.
Poczucie szacunku, jeśli nie jest rozwinięte wewnątrz was, jeśli nie potraficie rozwinąć szacunku dla innych Sahaja Joginów, dla
innych ludzi, dla aśramów, dla dyscypliny oraz poczucia własnej godności, wtedy bezużytecznym jest, nawet mówienie o Sahaja
Yodze, bo to jest dopiero sam początek. Najpierw nie szanujecie, w porządku, jesteście zarozumiali, wszystko w porządku,
jesteście w wielkim raju głupców, jak go nazywają, dosiadając rumaka, wszystko to jest w porządku, jest wybaczone. Ale kiedy
zobaczyliście światło, musicie spróbować pozbyć się wszystkich węży, których się trzymacie. To prosta rzecz. W wasej
dziecięcej naturze tylko, możecie otrzymać błogosławieństwa Gauri, inaczej nie możecie. Musicie być jak dzieci, w przeciwnym
razie to jest całkowicie bezużyteczne, nie ma sensu niczego wam mówić, bo myślicie, że jesteście zbyt mądrzy. Dla takiej osoby,
która myśli, że jest zbyt mądra, jaki jest pożytek mówić do takiej osoby, ponieważ ona już wszystko wie. Więc kiedy rozwiniecie
pierwszą moc, musicie nauczyć się siedzieć na Matce Ziemi, przede wszystkim. Musicie szanować Matkę Ziemię, bo pierwsza
czakra wykonana jest z Matki Ziemi. Postarajcie się ( bardziej osiedlić na Matce Ziemi ) być bliżej Matki Ziemi. I (nauczcie się)
szacunku. Popatrzcie na drzewa, które zakwitają, one nie są tak pełne szacunku, lecz gdy są obciążone przez owoce, składają
pokłon Matce Ziemi. W ten sam sposób, kiedy owocujecie w Sahaja Jodze wszyscy musicie się pokłonić. A niewinność ma
specjalne zdolności aby osoba była bardzo spokojna, niezwykle spokojna. Cała złość, temperament, przemoc - jeżeli dana osoba
nie posiada niewinności, nie może przyjść do was, bo osoba, która nie jest niewinna jest albo chytra albo agresywna. Nie może
mieć spokoju we własnym sercu. Ale niewinna osoba nie jest dręczona, żyje niewinnie, cieszy się wszystkim w całkowitym
spokoju i harmonii. Ale ta przemoc przychodzi, gdy człowiek staje się mądry. Myśli: "Jestem taki mądry, ten drugi jest tak głupi,
Mam prawo krzyczeć na tę osobę. " A ten, kto nie jest niewinny, nigdy nie jest mądry. Może wyglądać na ostrego, ale nie jest
mądry. Mądrość przychodzi tylko z niewinnością. A ile mądrości zgromadziliście? To, jest to co trzeba zobaczyć. Gdy wasza
moc niewinności zwiększa się, mądrość jest oczywista. Ludzie mówią: "Ten człowiek jest bardzo mądry." Na przykład jeśli ktoś
płacze o żonę, mądry człowiek powie: "Och, Baba, wystarczy spojrzeć na to, wciąż zajęty swoją żoną. " Jeszcze jeden płacze o
swój dom, czy coś. On powie: "Och, spójrz na tego, wciąż zajęty domem." Nie ma temu końca. Znam ludzi, którzy tak bardzo się
nadęli, (napuszyli), że myślą iż powinni dawać duży wykład przez jedną godzinę, o Sahaja Jodze. Dopóki robią jedno godzinny
wykład, nie zauważają, że ich ego objawia się w pełni. Ale mądra osoba, nie musi rozmawiać ani mówić ani niczego robić.
Imponuje innym swoim milczeniem, swoją mądrością, znacznie łatwiej. To jest to, co musimy zobaczyć, czy byliśmy w stanie się
zdyscyplinować? Ponieważ nasz wzrost jest bardzo duży na początku. Musimy całkiem sporo rozwinąć się (wzrosnąć). A ludzie
nie rozumieją tego punktu w atmosferze egoistycznego temperamentu, że musicie wzrastać, bo jeszcze nie rozwinęliście się.
Musicie dużo wzrosnąć. A kiedy wzrastacie znajdujecie tą mądrość naprawdę pachnącą wraz ze współczuciem. Wasza

mądrość jest pachnąca wraz ze współczuciem. Tak piękne współczucie może emitować przez waszą istotę, że każdy, kto
zetknie się z wami, poczuje waszą wartość. Ale znowu, musicie okazać należyty szacunek swojej Samorealizacji i Sobie.
Pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, to medytować. Ktoś wysłał mi list i widziałam, że wibracje były okropne. Powiedziałam:
"Co się dzieje z tym panem? Jego wibracje są tak okropne, co on robi?" Wtedy odkryłam, że powiedział, że nie potrzebuje żadnej
medytacji. Już osiągnął czternaste niebo, więc nie potrzebuje żadnej medytacji, ani nie musi medytować. Jest łatwe do
wyjaśnienia, ale komu wyjaśniacie? Trzeba wyjaśnić sobie, tylko sobie, nikt inny nie chce waszego wyjaśnienia. To tak, jakbyście
spóźnili się na samolot. Kiedy spóźnicie się na samolot komu zamierzacie wyjaśniać, samolot odleciał. Więc wtedy musicie
wyjaśnić tylko sobie. Powiecie powietrzu lub do pomostu, lub czegokolwiek, "Och Baba, stało się tak, że było to, nie mieliśmy
czasu, był korek, to, tamto." Ale samolot zniknął. Komu się tłumaczycie (wyjaśniacie)? Więc każdy powinien medytować
codziennie. To jest bardzo ważne, co ludzie robią we wszystkich krajach, w których nie jestem. Ponieważ jestem w Anglii, ludzie
biorą mnie za coś oczywistego. "Matka robi wszystko." Więc wstaję o 4-tej rano, kąpię się i medytuję dla was wszystkich. Lepiej
zacząć robić to jeszcze raz. W przeciwnym razie nie macie czasu na medytację. Tak przynajmniej niech Ja medytuję dla
waszego dobra. Więc każdy musi dziś mi obiecać że będzie medytować każdego dnia. Wstańcie rano! "Nie potrafimy wstać
rano." Cały świat potrafi wstać, dlaczego nie Anglicy? Ale kiedy była bitwa pod Waterloo, oni byli pierwszymi, którzy tam
przyjechali. Wygrali bitwę ponieważ byli tak punktualni. Co się stało z ich punktualnością dzisiaj? Nie pijemy, nie mamy kaca, nie
śpimy do późna, więc dlaczego nie mielibyśmy dziś zdecydować, że "Każdego ranka będę wstawać i robić moją medytację. A
podczas medytacji muszę skupić się na sobie, a nie na innych. I widzieć co we mnie jest zablokowane, gdzie jestem
zablokowany, jaka czakra jest zablokowana, co muszę zrobić ?" Więc w tym dniu Navaratri, dziś jako pierwszym dniu, moce
Gauri muszą być oświecone wewnątrz nas, i muszą się wyrazić. A one są ogromne. Nie mogę opisać ich w jednym wykładzie.
Pomyślcie o Pierwotnej Kundalini. Ona działa w Matce Ziemi, Ona działa we wszechświecie, Ona działa w zwierzętach, Ona
działa w materii, Ona działa w ludzkich istotach, a teraz Ona działa w was. Ona jest Tą, która decyduje o twarzy i figurze jaką
macie mieć. Ona jest Tą, która decyduje jakie dziecko powinniście mieć. Ona jest Tą, która daje wam szczególny typ dziecka
jakiego potrzebujecie. Ona jest Tą, która dała wam te wszystkie piękne dzieci. Ona jest Tą, która dała wam te świetliste twarze i
błyszczące oczy. Wszystko to Ona zrobiła dla was, ale co z mocą, jaką macie w sobie. Jak bardzo ją objawiacie? Pierwotna
(Kundalini) pracuje bardzo ciężko, nie ma wątpliwości. Ale co wy, ludzie, którzy posiadacie własną Kundalini obudzoną? Jak
daleko Ją otworzyliście. A co to jest Kundalini, to prosta rzecz, jak wiecie. Jest prawdziwym pragnieniem. To prawdziwe
pragnienie, aby doskonalić siebie, rozwijać się. Jeśli to jest naprawdę prawdziwe pragnienie, nic innego nie jest ważne.
Wszystkie inne pragnienia są drugorzędne i trzeciorzędne. Najważniejszym pragnieniem jest aby rosnąć. A dla czyjej korzyści ?
Jest dla waszej korzyści i tylko waszej korzyści, korzyści całego świata spoczywają. Sahaja Jogini dziś reprezentują rozwój
(wzrost) tego wszechświata, rozwój (wzrost) ludzkiej rasy. Czy to pojmujecie, jaką ważną rolę odgrywacie, rolę w tak krytycznym
momencie kiedy świat ma się zawalić? I macie wielkich jasnowidzów takich jak William Blake, mieliście takich wspaniałych ludzi,
którzy mówili o tych czasach. Zbudowali to, tradycyjnie zbudowaliśmy to wszystko - teraz, w Anglii. Praca przez wieki, która
przywiodła tę Anglię do tego stanu... Teraz, czy sobie uzmysławiacie, że pozycja angielskich Sahaja Joginów jest bardzo ważna.
Ale brak mądrości i zarozumiałość bez zrozumienia swojego Ja (swojej Jaźni), jak możecie mówić tak głośno? Jak możecie
myśleć o organizowaniu wszystkiego kiedy sami jesteście tak słabi, tak zarozumiali? Więc dzisiaj nie zamierzam rozliczać ludzi,
którzy medytują każdego dnia lub nie. Ale mogę powiedzieć, że to dużo, w przyszłym roku tych, którzy nie medytują codziennie,
nie będzie już tutaj. Weźcie to ode mnie. Jest to fakt. Codziennie musicie medytować. Zdyscyplinujcie siebie. Teraz doszliście do
nowej perspektywy. Doszliście do nowej wizji. Teraz, gdy widzicie tę wizję, kiedy znacie wizję, nie możecie po prostu stać.
Dostańcie się do niej ! Każdy mówi, Damle mówił też, wszyscy mówią, "Matko poświęciłaś tak wiele czasu dla tych Anglików.
Dlaczego tak dużo czasu dla nich?" Można by pomyśleć, że dlatego, że są bardzo wspaniali, dlatego muszę służyć wam ludziom.
Myślcie tak, jak chcecie. Ale najważniejsze jest to, że jesteście na ziemi Serca i muszę oczyścić was więcej, dużo więcej niż
innych. Ale to jest właśnie na odwrót. Inni idą tak szybko. Jestem zdumiona, ich wibracjami, ich wrażliwością, ich zrozumieniem.
I właśnie oni to opanowali; każdy z nich. Tutaj, to staje się bardzo scentralizowaną istotą rzeczy a wszyscy nie chcą zrozumieć
Sahaja Jogi, ale każdy chce dawać wykład. Nie ma szacunku dla starszych. Brak szacunku, kto jest starszy, kto jest młodszy, a ci
którzy myślą, że jeśli dostali realizację przed innymi (wcześniej) są wyżej, wtedy pamiętajcie co powiedział Chrystus, że "Pierwsi
będą ostatnimi." Więc staraj się zrozumieć, że to ty jesteś tym, który musi wzrastać, to ty jesteś tym, który musi objawić te moce.
Manifestacja mocy, nie wiem, jak wiele zrozumieliście. Osoba, która ma moc Gauri, jak tylko wchodzi do sali lub dowolnego
miejsca, Kundalini wszystkich wznosi się tylko, żeby ją pozdrowić. Kiedy macie moc Gauri, wtedy się wyróżniacie, bo macie tą
niewinność, jesteście bez pożądania, bez chciwości, piękni, o błyszczących oczach i gdziekolwiek obrócicie oczy, nawet jeden
rzut oka wystarczy by podnieść Kundalini, natychmiast. Ludzie, którzy cierpią z powodu raka, cierpią na tę chorobę, tamtą

chorobę, wszyscy mogą być wyleczeni błyskawicznie, jeśli rozwinęliście tylko jedną moc Gauri. Wszystkie wasze problemy mogą
być rozwiązane. Negatywność odejdzie, a wy staniecie się jak lotosy. Piękni, pachnący, obezwładniający wszelkiego rodzaju
negatywności. Oto ona: "Ten facet po prostu mnie dotknął, a teraz stałem się egoistyczny." Jeśli istnieje jeden człowiek, który
jest egoistyczny, on po prostu mówi do innej osoby, osoba ta staje się egoistyczna. Mam na myśli, że to nie jest sposób, aby być
wrażliwym. Musicie być wrażliwi na Boga, a nie na złe rzeczy. Ale jesteśmy bardziej zapaleni, bardziej podatni na złe niż dobre
rzeczy. Więc moc, moc przyswajania dobrego, moc emisji dobrego, wszystkie te moce są właśnie w waszym całkowitym
zasięgu. Ale to wszystko nie powinno stać się chwałą ale powinno stać się pewnego rodzaju wyzwaniem, rodzajem pięknej
ciekawości i postępu dla ciebie. Ale idziemy w dół, muszę wam powiedzieć, idziemy w dół w Anglii. Ponieważ mamy kilka
zabawnych etykiet, śmieszni ludzie, którzy są cały czas z etykietami. Tacy ludzie będą musieli być ostrzeżeni, a później mogą
zostać zadeklarowani, jak ci ludzie zdecydowali, powinni być zadeklarowani na czarnej liście. To dziś bardzo smutny dzień dla
mnie i dlatego całe miejsce jest tym wypełnione - znaczy, że nie miałam na myśli, aby mieć tutaj puję bo jestem naprawdę
bardzo smutna. Bo gdy widzę wibracje, gdy widzę, jak się rzeczy mają, ludzie są po prostu jak na pikniku w Anglii, Czuję się tak
nieszczęśliwa, że nie macie pojęcia. Zawsze byłam bardzo zakochana, i okazywałam jak bardzo doceniam wasze wysiłki. Ale
jeśli zobaczycie istotę tego; po prostu zobaczcie istotę, wewnątrz siebie. Każda osoba powinna zobaczyć istotę, która jest w
nas. Martwimy się o przyjaciela, narzeczoną lub żonę albo męża lub tego i tamtego. To nie jest ten kaliber. Kaliber jest bardzo
niski i spada niżej. To nie jest dobre, nie jest dobre. Jeśli moja miłość i współczucie psuje was, lepiej wyciągnę was z tego.
Ponieważ jesteście zdolni według swoich zasług urodzić się w tym kraju. Jesteście zdolni wznieść się wysoko. Wiem to. Bardzo
duże wysokości, które możecie osiągnąć. Ale nie przez mówienie o tym lub myślenie o tym, ale stawaniem się tą wielką mocą,
stać się tą mocą. I zobaczcie kolektywne błogosławieństwa jakie ludzie mają i byłam zdumiona, kiedy powiedzieli mi, że mają to
błogosławieństwo, mają tamto błogosławieństwo. Znaczy, że otrzymali nieograniczone błogosławieństwa. I dlaczego nie
możemy mieć tego tutaj? Jaki jest problem z nami? Jeśli nie jesteśmy kolektywni, jeśli jest to problem między nami, to oznacza,
że istnieje jeszcze jakiś rodzaj ego między nami, które trzyma się nas. Więc teraz obiecajmy w swoim sercu, że to musi dojść do
naszego serca, bardzo głębokie uczucie dla nas, że dzięki łasce Bożej rodzimy się w takim momencie, kiedy ta rzecz się stała, że
jesteśmy ludźmi, którzy są beneficjentami błogosławieństw Boga, że otrzymaliśmy naszą realizację, że wzrośliśmy tak wysoko.
Ale teraz pozwólmy rozwinąć skrzydła, ale my je podcinamy. Nie stawajcie się ludźmi o ograniczonych umysłach, martwiącymi
się o małe, małe rzeczy tu i tam. Nic nie jest ważne. Jeśli zobaczycie w swoich poprzednich wcieleniach, mieliście wszystkie
rodzaje żywności, mieliście wszelkiego rodzaju wycieczki, zawarliście wszelkiego rodzaju małżeństwa, robiliście każdego
rodzaju inne bezsensowne rzeczy, na które ludzie marnują czas. To już koniec, skończone. Teraz można zrobić coś nowego. Ilu
ludzi poślubiliście w poprzednich żywotach, a ile domów mieliście w poprzednich życiach i ile mieliście przyjemności, skończone
teraz - skończcie to. Jest to szczególny czas, najlepszy czas Ritambhara gdzie musicie rosnąć. To chodzi o to, taki jest sezon. W
tym sezonie jeśli nie rośniecie, nie urośniecie. Musicie w pełni go wykorzystać. Z pełną intensywnością musicie robić Sahaja
Yogę. To nie oznacza, że macie porzucić swoje prace lub cokolwiek. Jeśli jesteście intensywni w Sahaja Yodze, będziecie
intensywni we wszystkim. Ale tam nie ma intensywności. Monachium, właśnie postanowiłam, Nie wiem, czy Warren wam
powiedział - Monachium "Nie powiedziałeś im o Monachium?" W porządku - Monachium. Postanowiłam w ostatniej chwili, bo
tam był ktoś okropny, kto przyjechał z Monachium i powiedział mi, że poszukiwacze z Monachium będą zadawać takie pytania.
Nie lubię ich w ogóle. Była bardzo arogancka. Powiedziałam, że nie jadę do Monachium. Ale w Wiedniu po prostu poczułam
wibracje Monachium. I byłam zaskoczona. I powiedziałam: "Dobra, jadę do Monachium." Musieliśmy się nabiegać, aby uzyskać
moją wizę, Wszystko zadziałało, jak zwykle. I w tym krótkim czasie, trzech dni, czterysta osób tam było. I tak intensywnych,
mówię wam, tak intensywnych, nawet dzieci, tak intensywne, i słuchali każdego słowa, jakie wypowiedziałam, i zbierali je jak
perły, kamienie szlachetne, jak diamenty, każde słowo było odnotowane. A kiedy oni otrzymali swoją realizację byli po prostu
oszołomieni. Wyobraźcie sobie Niemców, prześcigających was, Anglików. Co się z wami stanie? Są ludźmi z determinacją. Jeśli
zdecydują się czynić dobro, zrobią wiele dobrego. Nie są tacy jak tu. A potem kiedy odeszłam od nich, przez godzinę byli w sali,
tak oszołomieni, dyskutując o Sahaja Yodze. Ale tutaj, jak tylko odchodzę, ludzie zaczynają dyskutować o czymś tak
bezsensownym. Słyszę to. Znam wibracje i wszystko. Nie jesteśmy intensywni, musimy zwiększyć intensywność. To jest to co
nazywamy Shraddha. Jest ważna, bardzo ważna. I jestem pewna, że w tym roku będzie to punktem aby zrobić intensywnym
zrozumienie Sahaja Yogi. Tej intensywności brakuje. Może było coś nie tak z wami w przeszłości i jesteście uwarunkowani tym,
lub myślicie o tym. Jak mogę to zrobić, to zbyt dużo. Możecie to zrobić, wszystko, zapomnijcie o przeszłości, zapomnijcie o
przeszłości. Przeszłość nie ma znaczenia w ogóle w Sahaja Yodze. Jesteście całkowicie odnowieni ale użyjcie tylko swojego
mechanizmu. Pracowałam tak ciężko z wami ludzie że nic złego nie jest w waszym mechanizmie. Jedyne nie macie wiary w
siebie. A ci, którzy nie mają wiary w siebie zawsze są zarozumiałymi ludźmi. Więc przede wszystkim umieście siebie wewnątrz

swojego Ducha, w swoim sercu i starajcie się rozwijać swoje moce, wewnętrzne moce, a nie mówienie i popisywanie się, ale
wewnętrzne moce. Ciągle tak wielu jest opętanych, wiecie to. To wstydliwa sprawa, że nawet obecnie w świątyni Boga są ludzie,
którzy są opętani przez straszne, złe rzeczy. Jak to możliwe? Jesteście nosicielami tego wszystkiego, nawet teraz, jak to może
być? Więc trzeba być bardzo intensywnymi, a ci, którzy dziś wyglądają jakby byli niczym, urosną tak wysoko, że będziecie
zaskoczeni sobą. Jak to jest, że stałem się tak wielki?" Ale przede wszystkim, to jest zdyscyplinowanie. Zdyscyplinujcie siebie.
Jeśli chodzi o jedzenie, niektórzy ludzie jedzą zbyt dużo. Jeśli chodzi o rozmowy, niektórzy ludzie mówią zbyt wiele. Albo nie
mówią wcale, albo nie jedzą w ogóle. Wszystko to jest brak dyscypliny. Ale zmierzając wyżej do tego życia duchowego, najlepiej
jest wziąć dyscyplinę z waszego Ducha i jesteście zdyscyplinowani automatycznie. Niech Duch rządzi wami. To jest możliwe. To
jest możliwe, ponieważ widziałam w tak krótkim czasie i kiedy byłam tam na tak krótko, nawet nie znam ich imion. Tutaj
praktycznie znam was wszystkich, po imieniu i także po waszych wibracjach. I poszli w górę tak bardzo. Tak więc, dziś jest wielki
dzień. Oczywiście wielki przywilej. Zawsze jesteście osobami uprzywilejowanymi, jak w Izbie Lordów. To prawda, ale może
przyjść pewien dzień kiedy ta Izba Lordów może całkowicie zostać wygnana. Musicie zachowywać się jak lordowie. Dlatego
moją skromną prośbą jest abyście się nauczyli czcić dyscyplinę. Nie mówię, "Róbcie to, róbcie tamto." Wiecie co jest do
zrobienia. A wtedy nie powinniście mi mówić "Wiem, powinienem był, wiem." Kiedy wiecie, dlaczego tego nie robicie? Jesteście
uprawnieni. Dziś z pełną ufnością w siebie i w swój wzrost, niech z pełną intensywnością uczestniczymy w tej Pujy i w naszych
sercach zdecydujmy, że "zamierzam zdyscyplinować siebie." Niech Bóg was błogosławi. Nawaratri zaczyna się z dużą siłą. Ale
światłe wibracje są dobre. Wibracje są bardzo silne dzisiaj. Ogromne. I weźcie pełną korzyść z nich. Jeśli chcecie, możecie użyć
lewą lub prawą rękę, dowolnie, jak chcecie. Jeśli chcecie umieścić swoją lewą rękę w stronę Matki a prawą rękę na ziemi. Albo,
lewa ręka ... Powiedziałabym, że lewą rękę, głównie. Nawet ci, którzy wyglądają na egoistycznych są pod wpływem jakiegoś
rodzaju posesji. I są jeszcze gorsi niż ludzie, którzy są faktycznie egoistyczni ponieważ oni sami nie są wcale tego świadomi o
czym mówią.
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Wczorajszy dzień był dla nas wszystkich bardzo miły i mówiłam o rzeczach na innym poziomie. Cały czas rozmawialiśmy o
przyziemnych sprawach, które niejednokrotnie wydają się nam bardzo ważne. Ale kiedy mówiłam do was wczoraj, mam
nadzieję, że uświadomiliście sobie, że teraz musimy wkroczyć w inny wymiar subtelniejszego pojmowania Sahaja Yogi. Najpierw
martwiliśmy się o nasze rodziny, nasze dzieci, nasze domy, potem o małżeństwa. Te kwestie pojawiały się jedna po drugiej, a my
przejmowaliśmy się tymi wszystkimi rzeczami; małymi, małymi rzeczami. Potem także zaczęliśmy przejmować się aszramami,
które prowadziliśmy: ich kłopotami, tym co robiliśmy, jak się zmagaliśmy z trudnościami i tym jak ludzie tworzą problemy. W taki
oto sposób nasze człowieczeństwo zaczęło zyskiwać subtelniejsze zrozumienie. I wtedy uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy
błogosławieni przez Boga, że istnieje coś wspaniałego, co zawsze się nami opiekuje, jakaś wyższa Moc, jakaś specjalna Uwaga
jest skierowana na nas. To jest to, co sobie uświadomiliśmy. Dzisiaj wyjaśniałam, jak to się dzieje, gdy uświadamiamy sobie, że
Bóg nam również pomaga. Każdy problem jest skutkiem jakiejś przyczyny – każdy problem. Tak jak Mona napisała w liście, że
jadąc autostradą, przestała panować nad samochodem, ponieważ hamulec przestał działać, a samochody jechały z prawej i z
lewej strony, jechały z przodu i z tyłu. I poczuła, że to już koniec – podróżowały we dwie, obie Sahaja yoginki.
Więc przyczyną był samochód, albo hamulec czy coś takiego, mechanizm a skutkiem był cały ten problem. A więc, jak
przezwyciężyć ten problem? Przypuśćmy, że spróbujecie zneutralizować skutek, nie możecie, ponieważ przyczyna ciągle
istnieje. Próbujecie naprawić przyczynę, ale to nie pomaga.
Więc co robić? Najłatwiejsza rzecz to przekroczyć przyczynę, wspiąć się ponad, wznieść się ponad przyczynę tak, że przyczyna
przestaje dla was istnieć tak, że skutek przestaje istnieć. Tak długo jak przyczyna istnieje w waszej uwadze, tak długo będzie
istniał skutek.
Więc co ona zrobiła? Po prostu pomodliła się do Mnie, pomyślała o Mnie: "Matko, to jest moja ostatnia szansa" – to wszystko.
Więc przyczyna zniknęła, ponieważ wznieśliście się ponad nią. I skutek również zniknął a ona była zaskoczona.
Więc musicie wznieść się ponad przyczynę. Problem: "moja żona jest taka", "mój mąż jest taki", "moje życie rodzinne jest takie",
"Sahaja yogini są tacy" – istnieją wszelkiego rodzaju sprawy. To jest skutek. A jaka jest przyczyna? Jest nią taka to a taka osoba.
W porządku, więc co dostajemy – przyczynę tego problemu. Oddajcie to. Macie prawo to zrobić. Macie predyspozycje, aby to
zrobić, możecie to zrobić. Potraficie to, macie do tego prawo – ale nie robicie tego, zapominacie. Po prostu zapominacie. Jeśli
oddacie tę przyczynę, skutki odejdą. Ale rzecz w tym, aby wtedy pamiętać, że musicie się wznieść. Przekroczenie przyczyny jest
najlepszym sposobem na pozbycie się jej.
Więc bawiłam się z wami. Mieliście powody, aby powiedzieć: "Och Matko, jest taki problem. Nie mam pracy". Teraz mam pracę,
ale ta praca jest za ciężka. Następnie, nie mam żony, więc muszę mieć żonę. Żona ma problem, więc trzeba się rozwieść – i tak
dalej i tak dalej. Następnie: "Oto jaki jestem. Jestem bardzo zły, ponieważ jest we mnie buc".
Więc buc jest przyczyną. "I zachowuję się tak, ponieważ jest we mnie buc". To także jest wymówką, tak myślę.
Więc najpierw to przekraczasz, mówiąc: "Czym jest buc? Kim jest buc? Znam moją Matkę. Matko, zajmij się tym moim bucem" –
to wszystko. Ale robisz to tylko w sytuacji krytycznej, inaczej po prostu tego nie robisz, nie robisz z tą mocą. Kiedy jesteś w
sytuacji krytycznej, wtedy to działa szybciej. Kiedy nie jesteś w takiej sytuacji, wtedy robisz to bez serca, tak jak w przypadku
Mony. Był jeszcze inny przypadek, kiedy dziennikarz podróżował z... czy jakoś tak i zepsuły mu się hamulce. Jechał z innym
dziennikarzem, jechali we dwóch, tak mi opowiadał ten drugi dziennikarz. Ten drugi był Sahaja yoginem. On zorientował się, że
jego hamulec nie działa a samochód jedzie, zaś z przodu nadjeżdża wielka ciężarówka i druga nadjeżdża z tyłu. On nie miał

możliwości, aby zawrócić lub zjechać z drogi a hamulce były w okropnym stanie. Widzicie, to była sytuacja krytyczna. W jego
umyśle powstała taka sytuacja, że pomyślał: "O Boże, nadeszła ostatnia chwila. Koniec z nami". Nadjeżdża ciężarówka a z tyłu
druga i za ułamek sekundy byłby z nim koniec. I po prostu powiedział do kolegi: "Myśl o Matce" – to wszystko. I spostrzegł, że
jedzie sobie powoli, ciężarówki zostają za nimi, a hamulec działa. Ale musiała nadejść sytuacja krytyczna. Istoty ludzkie są takie,
że dopóki nie będą przyparte do muru, dopóty tego nie zrobią. Kiedy zostają przyparte do muru, wtedy to robią. To powód, dla
którego ludzie próbują wieść ascetyczne życie, ponieważ będąc ascetą jesteś przyparty do muru. Oni idą na Pustynię Gobi, by
stworzyć w sobie sytuację krytyczną. Wtedy myślą o Bogu. Ale już jest za późno, aby pójść na Pustynię Gobi. Stwarzają dla
siebie problemy, aby być przypartymi do muru i móc się z tego wydostać. Ale Sahaja yogini, jeśli są mądrzy, oni tego nie
potrzebują. Ale jak inaczej to osiągnąć, bez...? Jedynym sposobem jest medytacja. Rzecz w tym, że każdy musi medytować.
Jeśli nie medytujesz, możesz tak robić przez jakiś czas. Możesz być w porządku przez chwilę, przez dwa, trzy miesiące, może
dwa lata, ale potem odpadniesz. Wiele osób myśli: "Och, po co medytować? Widzicie, to jest w porządku. To nie ma znaczenia,
że nie medytujemy". Ale tak nie jest. Ponieważ tylko w medytacji wzrastasz. W sytuacji krytycznej, bez wątpienia wzrastasz
gwałtownie. To znaczy, wyskakujesz jak pajacyk z pudełka. Po prostu wyskakujesz jak na sprężynie. Ale jeśli chcesz
nieprzerwanie wzrastać, wtedy musisz medytować, pozwól myślom przychodzić jedna po drugiej, a następnie pozwól im
odpływać, ponieważ wznosisz się do stanu świadomości bez myśli. I w tej świadomości bez myśli wzrastasz. I wzrastasz w
swoim odwiązaniu od przyczyny wszelkich skutków. Jeśli nie ma przyczyny, nie ma skutku. Ale z nami jest taki problem, że
przeważnie nie medytujemy. Tylko wtedy, kiedy dochodzi do ostateczności – musicie wpaść do studni – wtedy o tym myślimy.
Być może w tym momencie otrzymujecie pomoc, ale nie wzrastacie. Wzrost może przyjść tylko, jeśli medytujecie. Jedną bardzo
ważną częścią, jest całkowita pomoc ludziom, którzy medytują w normalny sposób. Ale jak wzrastamy w codziennym życiu?
Jeśli nie mamy tlenu, nie możemy rosnąć. Musimy mieć wystarczająco dużo tlenu, musimy mieć wystarczająco dużo jedzenia
musimy mieć te wszystkie rzeczy. Ale duchowo wzrastacie poprzez medytację. Nie ma innego sposobu. Ci, którzy myślą, że
mogą wzrastać inaczej są zarozumiali, to zarozumiali ludzie, ponieważ oni potrafią dużo mówić o Sahaja Yodze. Widziałam
takich ludzi, którzy mówią za dużo o Sahaja Yodze. Mogą wygłaszać wielkie mowy i takie tam, ale w ogóle nie mają wibracji. Nie
potrafią wykonywać żadnej pracy dla Sahaja Yogi, nie są kolektywni, nie mają poczucia kolektywności, to są wszystkie tego typu
problemy. Ale wzrost ma zostać osiągnięty poprzez medytację. To po pierwsze. To możemy nazwać oddawaniem czci, pują.
Wtedy nie musicie z niczego rezygnować, po prostu stajecie się odwiązani, odwiązani od samej przyczyny. To po pierwsze. Po
drugie, powiedziałabym, że to zaprowadzi was na subtelniejszą stronę waszych emocjonalnych przywiązań, ponieważ
emocjonalne przywiązania dały wam pewne identyfikacje: jestem Chrześcijaninem albo Hinduistą albo Muzułmaninem, albo
kimś innym lub też Brytyjczykiem lub jakiejś innej rasy, czy jakkolwiek możecie to nazwać. Wszystkie te rzeczy odpadną,
ponieważ dostajecie odwiązaną osobowość.
Więc te emocjonalne przywiązania – "on jest moim bratem", "ona jest moją siostrą", "martwię się o moją żonę", "martwię się o
moje dziecko" – wszystkie te emocjonalne przywiązania, które zmniejszają waszą osobowość, odpadną i będziecie mieli jedno
emocjonalne przywiązanie, a mianowicie: "Rosnę w moim współczuciu. Współczucie działa, moje współczucie jest efektywne.
Moje współczucie jest oświecone. Moje współczucie jest tym rozróżnieniem. Jestem yoginem". Po drugie czytajcie o Sahaja
Yodze, poznawajcie Sahaja Yogę, poznawajcie techniki Sahaja Yogi, podnoście swoją Kundalini, czyśćcie swoje czakry, starajcie
się zrozumieć mantry. Opanowujcie swoje mantry, poznawajcie swoje bóstwa i zadowalajcie je. Kiedy te wszystkie rzeczy
zostaną wykonane we właściwy sposób, wtedy wasze mentalne przywiązania odpadną. Ci, którzy myślą, że są wielkimi
naukowcami dowiedzą się, że to wszystko to nie jest nauka. Nauka Boskiej techniki jest czymś więcej. Ci, którzy myślą, że są
oczytanymi, wykształconymi ludźmi, gdy przeczytają o Sahaja Yodze, gdy wypracują to w sobie, dostrzegą to w sobie i u innych,
to wtedy dowiedzą się, że cokolwiek przeczytali było głupie, nie miało znaczenia, było puste. I tak oto nadejdzie pewien rodzaj
próżni, próżni ego, ponieważ oni zobaczą, że ta wiedza jest tak wspaniała. Tak jak Newton powiedział, że "wiedza jest jak ocean,
a ja jestem jak małe dziecko zbierające jakieś kamyki na jego brzegu". Co za zrozumienie!
Więc ta próżnia wnika w ciebie i wtedy prawdziwa wiedza zaczyna napływać. Przyjdzie identyfikacja z prawdziwą wiedzą. Kiedy
mówisz, wtedy ta mowa przynosi skutek – to jest mantra. Po prostu nie gadasz: "O, jestem w Sahaja Yodze. Jestem w Sahaja
Yodze od piętnastu lat" – takie gadanie nie jest nic warte. Możesz być i od stu lat, ale nadal możesz pozostać zupełnym osłem,
zupełnym. Ale możesz być tylko przez jeden rok i z osła stać się istotą ludzką a także yoginem. Ale pierwsze co musimy zrobić,
to zmienić swoje uwarunkowania poprzez emocjonalne przywiązanie się do Matki. Mam na myśli, że macie przewagę nad
innymi yoginami na świecie, biedactwa, gdy przyszli, nie mieli na kogo czekać. Wiedzieli o Odwiecznej Matce, wiedzieli o tym, ale

nie mieli Postaci. Wy macie Postać. Macie dużo szczęścia, jesteście szczęściarzami, macie Postać. Łatwiej jest wielbić Postać
niż wielbić coś abstrakcyjnego w powietrzu, rozumiecie; absolutna Świadomość, jak ją możecie wielbić, kiedy nie możecie jej
zobaczyć? Ale to przywiązanie w żadnym wypadku nie oznacza, że musicie Mi coś dawać. Co takiego Mi dajecie? Nic, poza
odwiązaniem od przyczyny. I to się wypracowuje – widzieliście to w ciągu całego życia. Wy także mówicie, że "to się
wypracowało, Matko, jakoś się wypracowało". Co to jest bandhan? To nic innego jak podłączenie się do waszej Matki, po prostu
do Niej dzwonicie. To jest telefon do waszej Matki, to wszystko. Wiecie, że Ja też się bawię z wami, również mówię: "W
porządku, daję wam bandhan". Daję bandhan do Siebie! To rozmowa telefoniczna, to po prostu rozmowa telefoniczna. Ale teraz
wiara tak się rozwinęła, że jest prawdziwą wiarą, w której stajecie się zupełnie odwiązani w swoich emocjonalnych sprawach. To
po prostu "moja matka" – w porządku, tylko daj jej bandhan, to wszystko. "Mój ojciec" – daj mu bandhan. "Mój brat" – daj mu
bandhan, cokolwiek by to nie było. bandhan, cokolwiek by to nie było. Oddajecie to w więzy swojej Matki. Ale nie jesteście
świadomi, że tak robicie. Wiążecie ich miłością, miłością waszej Matki, która płynie przez wasze ręce. Czym są wibracje – to
miłość waszej Matki. Otrzymaliście ją, ona płynie przez was. Ale co z waszą miłością do Matki? I to co widzę to to, co widzę, że
w momencie sytuacji krytycznej oddanie przychodzi i działa.
Więc nie ma potrzeby stwarzać sytuacji krytycznych. Musicie powoli i systematycznie to wypracowywać i to się samo w was
wzmocni. Zapewniam was, będziecie mieli w sobie tę siłę. Ale medytacja jest jedną drogą, a drugą jest wiedza o Sahaja Yodze.
Nie popisywanie się, nie mówienie innym, ale wypracowywanie tego w samym sobie – różne czakry, jak one działają, w tobie, nie
u innych. Gdy zaczynacie pouczać innych, to jest w was buc. Lepiej, abyście uczyli się tego dla siebie, nawet wewnątrz siebie.
Wiem, kto opanował, którą z czakr. Niech nikt nie mówi innym: "W taki sposób to trzeba robić", to jest wyjątkowo niedorzeczne
ego.
Więc nie powinno się robić takich rzeczy. Jeśli ktoś was zapyta, możecie powiedzieć indywidualnie, ale nie wygłaszajcie wielkich
wykładów i nie dezorientujcie ludzi. A więc mamy dwie rzeczy, które musimy przezwyciężyć, nasze emocjonalne i nasze
umysłowe prostactwo. Tak samo z naszym fizycznym prostactwem. Fizyczne prostactwo może być pokonane, jeżeli poddacie
się jednemu lekarstwu, wibracjom. Tak jak Anupama, Moja wnuczka, powiedziała swojej matce: "Urodziłaś się w allopatii, potem
korzystasz z homeopatii. Jutro znajdziesz jakąś dżambopatię, potem jakaś numbopatię! Ale ja urodziłam się w Bogu i słucham
tylko Boskopatii, i Bóg o mnie zadba i Bóg mnie wyleczy".
Więc Moja córka powiedziała: "Dlaczego? Ty też możesz się zmienić". Ona odpowiedziała: "Dlaczego? Dlatego że Bóg nigdy się
nie zmienia". Prosta odpowiedź: Bóg cię wyleczy. Ale musicie bardzo wzrosnąć, aby tak powiedzieć, tak samo, gdy wyskakujecie
w sytuacji krytycznej. Taki sam rodzaj pragnienia, taki sam rodzaj osobowości powinien być wewnątrz was, abyście mogli tak
powiedzieć. Jeśli tylko powiecie: "O Boże, proszę ocal mnie", Bóg nie ma czasu dla takich ludzi. Nie macie czasu dla Boga, to
Bóg także nie ma czasu dla was – to prosta sprawa.
Więc, kiedy przechodzimy od subtelnych do przyziemnych spraw, to istniejemy w nich obu i jesteśmy efektywni. Nieważne czy
jesteśmy w lampce oliwnej, czy w świetle, czy w oliwie, jesteśmy w subtelniejszym punkcie; jeśli, my jesteśmy efektywni bez
bycia przyczyną. Ponieważ jesteście poza przyczyną, więc nie ma potrzeby, aby stwarzać jakąkolwiek przyczynę, ale widzicie
efekt. Kiedy zniknie przyczyna, efekt zostanie osiągnięty i to taki, jaki ma być osiągnięty, właściwy efekt. Uzyskujecie właściwy
rezultat. Nie dostajecie niczego niewłaściwego, ale jeżeli podążacie za przyczyną, możecie dostać coś odwrotnego i mieć
różnego rodzaju problemy.
Więc najlepiej odwiązać siebie od przyczyn i wtedy uzyskujecie efekt, tak jak wam mówiłam o hamulcu, który zaczął działać.
Efekt został osiągnięty, samochód działał, wszystko było w porządku, więc efekt był dobry, a przyczyna się zgubiła. Nie było
przyczyny. Dlaczego? Jak? W jaki sposób to zostało naprawione? Jeśli zapytacie o efekt, powiecie jak to dostaliście? Nie
potraficie wyjaśnić. To nie działało. Ponieważ brak jest przyczyny, nie możecie jej tego przypisać. Czasami mówicie, że to
sposób, w jaki zadziałała Boskość.
Więc jedyną przyczyną, naprawdę efektywną jest Boskość. Ale Boskość nie powinna być traktowana jako coś przyziemnego: "W
porządku, tak, tu jest fotografia Matki, namaste. Dobrze. Namaste. Dzień dobry Matko" – koniec. Nie tędy droga. Musicie poznać
swoją Matkę i musicie kochać swoją Matkę – o to chodzi. To jest bardzo krępujące, mówić, że musicie Mnie kochać. Ale jako

Matka miałam w tym życiu dużo krępujących sytuacji, a jedną z nich jest to, że nie wiem, jak to powiedzieć dzieciom. To fakt.
Więc nie ma potrzeby, abyście przechodzili przez krytyczne sytuacje lub przez jakiekolwiek problemy. Po prostu rozwińcie się w
taki sposób, do takiego stopnia, aby to po prostu działało i wypracowywało. Dam wam na to przykład. To zaskakujące, ale to
najmniej działa w Anglii, tam gdzie najwięcej pracowałam – najmniej w Anglii. Dam wam teraz prosty przykład. Widzicie, wasz
przyjazd do Indii został zaplanowany, nawet nie wiem ile miesięcy temu. Byłam w Indiach raz i wybieram się po raz drugi i Anglia
jest jedynym miejscem, gdzie macie bezpośrednio wpłacać pieniądze. Ale ludzie jeszcze nie wpłacili a Australijczycy już to
zrobili. Australijczycy, których jest, osiemdziesięciu pięciu, zrobili to, a Anglicy nie – są tacy powolni we wszystkim. Ale jeśli
chodzi o ego, to są pierwsi, ich flagi są na początku. A gdzie tworzy się ego? We wspaniałej Anglii.
Więc jeśli chodzi o zrobienie czegoś, są najwolniejsi, zaś jeśli chodzi o krytykę, są najwyżej i jeśli chodzi o ego, nagle zobaczycie,
dajcie im jakieś stanowisko, to... Dlaczego? Ponownie można to wytłumaczyć istnieniem przyczyny. Powiecie, że to inercja,
obwinicie kogoś albo że jest to buc, lub moje ego albo superego, że to nie ja. Ja jestem w porządku. Jakaś przyczyna. Dlaczego
do tej pory nie zapłaciliście? To taki problem. Muszę już iść. Jeśli nie jedziesz, nie powinieneś był przychodzić, ale jeśli jedziesz,
lepiej zapłać za to. Co się z wami dzieje? Zaczęli od pięćdziesięciu ludzi, a teraz skończyli na trzydziestu pięciu. Wszystko do
tego przygotowaliśmy, zamówiliśmy rzeczy, mamy autokary i wszystko co potrzeba; a teraz brakuje osób. Nikt nie prosił, abyście
przyjechali. Wręcz przeciwnie, mówiłam: "Zróbmy małą grupę. Małą grupę, aby było przyjemnie". Ale nie możecie mieć mniej niż
350, albo możecie mieć trzystu, możecie mieć dwustu, ale nie możecie mieć po prostu 210. Gdzie ich umieścić? Prosta sprawa
– zobaczcie cały ten powierzchowny styl. A co zrobili w innych krajach? "W porządku, musimy jechać. Matka to wypracuje". I
wypracowało się. Każdy ma pieniądze, wszystko jest załatwione, wszystko tu jest. Amerykanie, o dziwo to zrobili, ale Anglicy –
nie wiedzą czy jadą, czy też nie. Nadal jest kilku takich. Biedny Gavin musi za wami biegać. Mówię wam, tylko on ma tyle
cierpliwości. Byłam zdumiona, że ciągle jest jedenaście osób, które nie zapłaciły, uwierzycie? To taka prosta rzecz, jeśli nie
chcecie jechać, nie jedźcie. Jeśli chcecie jechać, jedźcie. Powiedzcie mu czy jedziecie, czy nie, to wszystko. Mam na myśli, że
nikt was tam nie chce. Ale nawet tej drobnostki nie możecie zrobić, ponieważ macie pewnego rodzaju... ponieważ to się stało,
ponieważ tamto się stało, ponieważ...
Więc Anglicy muszą się bardziej starać, bo naprawdę bardzo, bardzo ciężko dla was pracowałam i znowu Bóg dał Mi pracę, na
kolejne pięć lat. Nie wiem, co my dalej zrobimy. Czasami czuję, że nie powinnam już wracać, bo nie ma po co. Daję wam tylko
mały przykład. To jest bardzo mały, przyziemny przykład. W innych krajach też bywa podobnie. Cokolwiek im nie powiesz, to oni:
"Ale dlaczego Matko tak się dzieje? Dlaczego tak robię?" Zadajecie Mi pytanie, pytacie o przyczynę! "Dlaczego tak się
zachowuję? Dlaczego wpadam w złość? Tak jak znałam ludzi, którzy przychodzili do Sahaja Yogi, robili Sahaja Yogę i wszystko
to, ale potem szli do jakiegoś ośrodka Steinera. A potem szli na jeszcze inne kursy. Mam na myśli, że nie mają wiary we Mnie –
w Sahaja Yogę. Oni praktykują to, praktykują tamto, jak wariaci, wciąż i wciąż. To jest możliwe tylko w Anglii, mówię wam,
nigdzie indziej – to ich specjalność. Znałam tak wielu ludzi, którzy przyszli do Sahaja Yogi; bez praktykowania Sahaja Yogi,
leczono ich, pomagano im w Sahaja Yodze, wypracowywano. A oni opuścili Sahaja Yogę. Chodzą to tu, to tam. Czy tędy droga?
Znałam również wielu ludzi, którzy próbowali obwiniać kierownictwo. Mówię wam o tym wszystkim, ponieważ byłam bardzo
chora, gdy tu przyjechałam, naprawdę, mówię wam, chorowałam przez osiem dni a nawet potem, ponieważ wiecie, wszyscy
jesteście w Moim ciele i Ja cierpię, więc muszę wam to powiedzieć. A potem oni mówią, że kierownictwo jest do niczego, że
lider powinien być bardzo silny, że lider powinien taki być i że ich lider musi mieć dużą rzecz w ręku i powiedzieli, że jeśli ich
uderzy to nie będziemy w porządku. Znowu przyczyna, znowu przyczyna. Mówię wam, Gavin to jeden z najlepszych liderów,
jakiego macie i muszę wam powiedzieć, że on jest człowiekiem, który wydał dużo pieniędzy. Nie mówiąc Mi, pokrył wiele
wydatków, jego biuro dla nas pracowało. On wziął wszystkich tych niedorzecznych ludzi. Jeżeli mu powiem: "Ten gość dostaje
trochę ego", on zatrudni go w swoim biurze. Jeżeli powiem: "Ten człowiek ma buce", on zatrudni go w swoim biurze. On
pracował z takimi bucami, że Ja nie poradziłabym sobie z nimi nawet przez jeden dzień. On robi wszystko, co w jego mocy, aby
iść do ludzi i powiedzieć im: "Widzisz, przyjdź". On uratował tak wielu ludzi poprzez swoje wyczucie, poprzez swoje zrozumienie;
ale jedyną rzeczą jest to, że on otwarcie nie przewodzi, to jest jego błąd. On powinien otwarcie powiedzieć: "Jesteś bucem,
wylecz się, wtedy będziesz w porządku". Ale jeśli powiesz: "Chodź tutaj. Widzisz, jesteś bucem, nie szkodzi. Mam cytryny,
papryczki chili. Usiądź". A potem: "Matko, on się identyfikuje z największym bucem". Spójrzmy prawdzie w oczy. Jeśli macie
zrozumienie dla waszego lidera, wtedy powinniście wiedzieć, że Ja znam się na tym lepiej niż wy. A to jest czasami bardzo
smutne. Dlaczego nie rozumiecie czystej dobroci w człowieku? Ilość buców, jaką on tolerował w swoim biurze, mówię wam, Ja

nie mogę znieść ich przez więcej niż jeden dzień, części z nich. Niektórzy z nich są tak egoistyczni, bezmyślni, a niektórzy z nich
są tacy pełni buców, że nawet, jeśli w Moim domu zejdą na dół, to boli mnie żołądek. Ale on z nimi wytrzymał. Dlaczego? Po co
to było? On po prostu myślał, że mógłby im pomóc. Jak tylko mu powiedziałam: "Ta osoba ma buce", dowiadywałam się, że
zatrudnił ją pan Gavin Brown. I pewnego dnia musiałam mu powiedzieć: "Wyrzuć ich wszystkich" i zostali zwolnieni z pracy.
Dlaczego mamy największą liczbę buców w Anglii, nie mogę tego zrozumieć. Czy potrzebujemy mieć ich wokoło? Nie powinnam
wam mówić tych rzeczy w dniu wyjazdu, ale zauważyłam, że kiedy wyjeżdżam, te buce wracają i stają się przyczynami, i efekty
są widoczne.
Więc muszę stworzyć dla was pełen obraz, abyście zobaczyli, że możecie wznieść się najwyżej jak to możliwe, bo urodziliście
się w tym kraju, na tej wspaniałej ziemi. Ale możecie również stoczyć się bardzo nisko, widziałam to. Ponieważ zawsze kogoś
obwiniacie a szczególnie Gavina i to jest najgorsza rzecz, jaką zrobiliście. Niech ktokolwiek powie tak do Gregoire'a – on porąbie
tę osobę na dziesięć kawałków i przyniesie Mi ją kawałek po kawałku! Naprawdę, tak będzie! On powie: "Cóż za nonsens! W
porządku, to jest... tylko spróbuj". Powiedzcie tak panu Warrenowi, a Ja nie wiem, co on zrobi z takimi Australijczykami. Oni
wszyscy to skarby, bez wątpienia. Ale wy zasługujecie na takiego człowieka jak Gavin. Myślałam, że oni są specjalnymi ludźmi,
których tak bardzo dla was wypracowywałam, ale jestem zdumiona. Porządni ludzie nie potrzebują takich liderów, nieprawdaż?
Ale okazuje się, że ci porządni ludzie to Australijczycy, to zaskakujące, w jaki sposób oni zachowują się wobec Mnie: są tacy
słodcy, bylibyście zaskoczeni, wiecie, jak dzieci. Gavin kupił dla Mnie kilka filiżanek z talerzykami, ponieważ myśleli, że kiedy tam
pojadę, dadzą Mi herbatę w porządnych filiżankach.
Więc on kupił dla wszystkich ośrodków po filiżance i talerzyku, takie porządne.
Więc dzieci, małe, małe dzieci, one zebrały pieniądze; w końcu Matka będzie jadła ciasto, więc musi też mieć talerzyk.
Więc przysłali tu czek, widzicie – jakie to słodkie! Ale Ja nigdy nie jadam ciast, wiecie o tym, ale to wciąż – takie słodkie dzieci,
powiedziałabym. Jaki jest powód? Dlaczego dominujemy albo dajemy się zdominować? Dlaczego? Znowu przyczyna. Wznieście
się ponad przyczynę. Błogosławię was wciąż i wciąż a kiedy przyjadę następnym razem dopilnuję, abyście nie robili więcej
błędów. Medytujcie, medytujcie, medytujcie, a kiedy część z was przyjedzie do Indii, to chciałabym się wami pochwalić, jako
rezultat mojej pracy. Nawet tam, gdzie nie byłam, widzicie, tak jak w Nepalu, ktoś inny dał komuś Realizację, a teraz widzicie, że
są jak piękne kwiaty. I oto jestem, chyba coś ze Mną nie tak! Tam gdzie pracowałam, ludzie bardziej martwią się o przyczyny.
Muszę teraz naprawdę, stanowczo do was zaapelować, wzrastajcie wewnątrz siebie. Czy jesteście szlachetni, czy jesteście
hojni, czy jesteście systematyczni? Czy jesteście godni podziwu, czy jesteście życzliwi, czy jesteście kolektywni? Czy nadal
jesteście przywiązani do tych wszystkich bezsensownych rzeczy? Czy przechwalacie się, czy dajecie wielkie przemówienia?
Bądźcie pokorni, wtedy zobaczycie swoją wielkość. Jeżeli nie schylicie głowy do swojego serca, to jak zobaczycie swoją Matkę?
Życzę wam teraz dużo szczęścia, Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku, oraz niezwykle
wspaniałego Nowego Roku we wzroście duchowym. Pokażmy to. Niech wszyscy z nas dzisiaj zdecydują. Zapomnijcie o swoich
żonach, mężach i dzieciach i o takich, czy innych nonsensach. Teraz jesteście yoginami, jesteście zjednoczeni z Boskością.
Wzrastajcie w tym, rozwijajcie się w tym. Niech Bóg was wszystkich błogosławi. Dzisiejszy program nie powinien być bardzo
obszerny, ponieważ nie mamy dużo czasu, ale to miło, że dziś możemy mieć tę małą puję na pożegnanie. Ale powinna być
bardzo mała, ponieważ najistotniejszym jest to, ile z niej wyniesiecie, ponieważ widzicie, zanim wyjadę, nie chcę, aby te
wszystkie czakry się skurczyły. Czasami obawiam się pujy w Anglii. Gavin, myślę, że możesz po prostu... To mistrzostwo. Przede
wszystkim musisz mieć mistrzostwo nad samym sobą. Jeśli nie jesteś mistrzem, nie możesz działać – także na swoim
instrumencie, w tym rzecz. I nie życzyłabym sobie, aby ktokolwiek nie szanował liderów. Możecie być bardzo inteligentni, to jest
poza Sahaja Yogą. W Sahaja Yodze musicie słuchać liderów i szanować ich, nikt nie powinien próbować szukać błędów. Ja
znam jego błędy, wiem, jakie one są i wiem jak sobie z nimi poradzić. Każdy powinien starać się wzmacniać. Powiedziałabym, że
w Australii, która jest nowoczesna, wszystko funkcjonuje jak jedno ciało. Nikt nie kwestionuje Warrena. Dzwonią do niego,
mówią mu, zbierają pieniądze, wpłacają – wszystko funkcjonuje jak jedno ciało. Tutaj każdy stara się ściąć głowę – albo
zaatakować serce; to wasze serce, to wasz mózg.
Więc proszę, pamiętajcie o tym, że wszyscy powinni zaoferować pomoc Gavinowi, Sahaja Yodze, zanim zaczniecie krytykować.
Ci, którzy mówią, że książki nie przychodzą, niech się nimi zajmą. Wiem, że on musi nawet rezerwować Moje bilety i takie tam.

Cokolwiek byście nie powiedzieli, on to wszystko robił.
Więc powinniście zaoferować też swoją pomoc, żeby wykonać te zadania. W przeciwnym wypadku Sahaja Yoga nie zadziała.
Nie jesteśmy tutaj tylko po to, aby brać błogosławieństwa, ale mamy też pewne obowiązki i to jest to, co każdy powinien
zaoferować, na tyle, ile może: co mogę zrobić, jak mogę pomóc? Jaka jest praca? Zobaczmy. Mam nadzieję, że na następnym
spotkaniu wszyscy usiądziecie i dowiecie się, co możecie zrobić. Można stworzyć grupę: dwie, trzy osoby mogą usiąść i zrobić
to z miłością, z uwagą tak, że jego brzemię się zmniejszy i wszyscy poczujecie radość, że robicie coś dla Sahaja Yogi. Matka tak
wiele dla was zrobiła, a co wy zrobiliście dla Sahaja Yogi? Chcecie mieć ładne aszramy, ładne miejsce do mieszkania, w
porządku. Chcecie mieć wygodne miejsca, tańsze miejsca, w porządku. Chcecie mieć dobre zdrowie, w porządku. Chcecie mieć
ładne dzieci, w porządku, cieszcie się swoim życiem. Ale co z dawaniem, dawaniem swojego serca, waszego szacunku?
Następnym razem, gdy wrócę, chcę zobaczyć, że wszyscy rośniecie jak jedno ciało. Przynajmniej serce powinno być scalone,
jeśli nie więcej. Wyobraźcie sobie serce, w którym zastawki pulsują w różnych momentach a wszystkie mięśnie działają na
różnych długościach fal. Jak ten Wszechświat ma przetrwać z takim sercem jak to?
Więc muszę zażądać, aby wszystkie komórki serca były czujne, aby były w jedności z Bogiem i aby troszczyły się z miłością o
cały Wszechświat. Niech Bóg was błogosławi.
Więc jaką dzisiaj mamy mieć puję? Dzisiejsza puja jest pożegnalna, więc miejmy ją, tuż przed narodzinami Chrystusa. Niech
Chrystus narodzi się w nas. Bądźmy tacy jak On, ten, który zawsze nalegał: "Kochaj swoich braci. Kochaj swoje siostry". Kim są
twoi bracia i siostry? On także zadał pytanie: "Kim są Moi bracia i siostry?" "Sahaja yogini są moimi braćmi i siostrami". Ktoś
ofiarował na ołtarzu. On powiedział: "Czym jesteś, że ofiarowujesz na ołtarzu? Czy pogodziłeś się ze swoim bratem?" Pogodziłeś
się? Najpierw się pogódź, a potem przynoś Matce kwiaty. On już to powiedział. Pomyśl o Nim, jaki był wybaczający, jaki był
wielkoduszny, jaki wspaniały i jak przez cały czas myślał o Swoim Ojcu, z całkowitym oddaniem wykonywał Jego pracę.
Więc w pełni wychwalając Chrystusa i Jego Matkę, która pracowała w bardzo ukryty sposób, musimy dzisiaj, wewnątrz nas
obudzić, tego wspaniałego Ducha, który w rzeczywistości jest Omkarą. Nawet na samo wspomnienie, na samą myśl o tym, to
daje tyle radości. Niech Jego życie odbije się w waszym życiu. Musicie być prawdziwymi Chrześcijanami. Zacznijmy – o co
chodzi? Myślę – następnym razem, kiedy przyjdziecie na puję, niech wszyscy mają sto osiem imion Bogini. Musicie mieć
wszystkie potrzebne strony. Tak jak mamy te książki, wszyscy musimy mieć te strony, a nie tylko jedna osoba. Musimy także
postarać się zapamiętać pewne rzeczy: imiona Bogini, imiona, które recytujemy. Powinniśmy wciąż i wciąż je czytać i rozumieć,
zrozumieć ich znaczenie w Sanskrycie. I to powinno przyjść do nas bardzo łatwo, ponieważ w ten oto sposób będziemy
wypracowywać nasze czakry. Nie sądzę, abyśmy mieli imiona Chrystusa, w porządku, mam nadzieję, że tym razem spróbujemy
przeczytać kilka imion Chrystusa. Mamy imiona Ganeshy, ale nie Chrystusa, więc powiemy sto osiem imion Shri Ganeshy i ktoś
może umyć Moje stopy, w porządku. Macie? Bardzo dobrze, świetnie.
Więc niech ktoś teraz powie, zobaczmy. Ile mamy imion? Ja stworzę imiona i rozdamy je innym. Dlaczego tylko Gavin ma mieć
imiona? To nie jest tak, jak z premierem tego kraju, wy wybraliście lidera. Premierowi się za to płaci, ona jest – ona wykonuje
swoją pracę. Ale to nie jest jego praca. Wy wszyscy wykonujecie pracę Boga.
Więc dlaczego miałoby tak być, że... Teraz ktoś powinien je przeczytać i ktoś może... Kto je przeczyta? Ktoś powinien je
przeczytać i ktoś może umyć Moje stopy. Ale nie róbcie tego za dużo, ech? To jest Chrystus – nie jest łatwo to wchłonąć. No
dobrze, zobaczmy. Zobaczmy jak dużo macie miłości dla Niego, jak dużo Go wchłaniacie. Teraz wstańcie. Niektórzy z was
muszą wstać i pomóc. I inni także. Nie ma się co bać, że pojawi się ego lub cokolwiek. Nie powstrzymujcie się myśląc: "Och, oni
sobie pomyślą, że jestem..." – nie, biegnijcie! Biegnijcie po tę pracę. A teraz, o co chodzi? Weźcie potrzebne rzeczy. A więc, kto
poprowadzi puję? Bala, możesz to zrobić? Dobrze, podejdź. Kilka pań też może podejść, co wam się może stać? Chodźcie tutaj.
Woda i pozostałe rzeczy. Jesteście przyjaciółmi, nie musicie się tak bardzo przejmować. Ten, który narodził się, aby nauczać nas
o Swoim Ojcu Sadashivie, wiecznym, Wszechmogącym Bogu. Amen. Aum twameva sakshat Shri Jesus sakshat Shri Adi Shakti
Bhagavati Mataji. Shri Nirmala Devi Namo Namah. On jest pierwotnym Istnieniem, AUM. On jest Vishnu i jest Synem Vishnu. On
jest Mahavishnu. On jest czystą energią pranava. On zawiera miliony Wszechświatów. On narodził się w pierwotnym
Kosmicznym Jaju. On został poczęty w sercu Shri Mataji. On został zapowiedziany przez proroków. On był zwiastowany przez

gwiazdę na wschodzie. Towarzyszyli mu trzej święci mężowie, którymi byli Brahma, Shiva i Vishnu. On narodził się w stajni. On
jest nauczycielem. On jest przyjacielem krów. Towarzyszyły mu krowy. Jego Ojcem jest Shri Krishna. Jego Matką jest Shri
Radha. Jest Zbawicielem, który niszczy Swoim ogniem wszystkie nasze grzechy. On zdobi Agnya Czakrę. On jest światłem. On
jest naturą nieba. On jest ogniem. On dokonywał cudów poprzez Swoje współczucie. Ten, którego płaszcz został dotknięty. On
jest przyjacielem ascetów. On jest czczony przez rodziny. Z powodu tapasa – On stoi przy tapassvi. Teraz widzicie, oto
dlaczego. Asceta, dlaczego? Ponieważ On jest tapassvi. Jego bija mantrą jest "Ham, Ksham". On jest wybaczającym. On
pozwala nam wybaczać. On jest Duchem. On zrodził się z Ducha. Ten, który został ukrzyżowany i zrodzony z czystego Ducha.
Ten, który zmartwychwstał po trzech dniach. On jest pokojem. On pochłania wszelkie myśli. On przebywa w Adi Agnya Czakrze.
On przebywa we wszystkim, ale u istot ludzkich w Agnya Czakrze. On jest Omkarą. On przebywa we wszystkim, ale u istot
ludzkich w Agnya Czakrze. Ten, który obiecał Pocieszyciela, którym jest Shri Mataji, Duch Święty. Ten, który powraca jako król.
On jest Shri Kalki. On jest zasadą ewolucji. On jest podporą naszej ewolucji. On jest końcem ewolucji. On jest podporą
Wszechświata – Mooladharą. On jest ewolucją od kolektywnej podświadomości do kolektywnej świadomości. On jest wąską
bramą. On jest drogą do Królestwa Niebieskiego. On jest wąską bramą do Królestwa Niebieskiego i On jest drogą. W porządku.
On jest ciszą. On jest Panem Kartikeya. On jest Shri Maha Ganesha. On jest czystością niewinności. On jest umiarkowaniem. On
jest hojnością. On jest światłem w oczach Shri Mahalakshmi. On jest posłuszny Swojej Matce. On jest doskonałym Sahaja
yoginem. On jest doskonałym bratem. On jest ucieleśnieniem radości. On jest ucieleśnieniem delikatności. On odrzuca tych,
którzy nie otworzyli serc. On potępia pożądliwe oczy. On potępia wszystkich fanatyków. Naprawdę unieszkodliwia pożądliwe
oczy. On czyni pożądliwe oczy niewinnymi, ponieważ On jest niewinnością. Nie jest zainteresowany bogactwami. On daje
wszystkie bogactwa Swoim wyznawcom. On jest śnieżnobiały. Nie, to jest, nie możecie powiedzieć, że nie interesują Go rytuały
– dlaczego tak myślicie? Rytuały, które są prawdziwe... Zobaczcie, ten który jest bogactwem, jak On mógłby być zainteresowany
bogactwem? W tym rzecz... Bogactwem On jest. W ogóle nie jest zainteresowany, ponieważ On jest bogactwem – to jest
gunatita, jak to nazywacie – widzicie, istniejący i nie-istniejący. Kiedy nie istniejecie, nie możecie być zainteresowani istnieniem.
Ponad, On jest ponad. On jest świętym sercem. On nosi cierniową koronę. On potępia skąpstwo. On cierpiał, abyśmy mogli się
radować. On jest dzieckiem, mimo to On jest odwieczny. On jest Alfą i Omegą. On daje Królestwo Niebieskie jednakowo
pierwszym jak i ostatnim. On jest zawsze z nami. On jest poza Wszechświatem. On jest znakiem krzyża. On jest ponad
rozróżnieniem. On jest świadkiem. On jest tym, który jest świadectwem. On przezwycięża pokusę. On wypędza zło. On potępia
praktyki okultystyczne. On jest uosobieniem tapas – pokuty. On wielbi Swojego Ojca. On został poświęcony przez Swojego Ojca.
Ten, którego imię jest święte. On jest inteligencją. On jest mądrością. On jest całkowitą pokorą. On jest zły na materialistów. On
niszczy ego i pochłania superego. On jest niszczycielem pragnień. On jest czystą siłą pragnienia. Jego kościołem jest serce. On
posiada jedenaście niszczących mocy. On jest pogromcą fałszywych proroków. On jest niszczycielem nieprawdy. On jest
niszczycielem nietolerancji. On jest niszczycielem rasizmu. On jest niszczycielem gniewu. Fanatyzmu – tak dokładnie jest. On
jest zwiastunem złotego wieku. On jest wielbiony przez naszą Matkę. On jest wychwalany przez naszą Matkę. On jest kochany
przez naszą Matkę. On jest tym, który jest wybrany. On jest obudzony we wszystkich Sahaja yoginach. Ten, który pojedzie na
białym koniu w końcu wieku. On jest końcem naszych lęków. On pilnuje bramy naszej Matki. On jest jedyną drogą do Królestwa
Bożego. Aum Shri Mahalakshmi, Mahavishnu sakshat Shri Mahavirata sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala
Devi Namo Namah. Myślę, że słowo "wielbiony" powinno brzmieć "czczony przez naszą Matkę" ponieważ On tego nie lubi, tak
myślę, to blokuje Agnyę.
Więc powinno być "jest czczony przez". Zobaczcie, On jest taki drobiazgowy – rozumiecie, protokół nie jest w porządku, oto
dlaczego. Widzicie – lepiej! Agnya była w porządku. Widzicie? Jest jeszcze trochę blokad. Zastanawiałam się, które z nich to
były. Teraz powiemy: "On jest czczony przez naszą Matkę". On jest czczony przez naszą Matkę. Ponownie, trzy razy. On jest
czczony przez naszą Matkę. Ponownie. On jest czczony przez naszą Matkę. On jest czczony przez naszą Matkę. Widzicie? On
jest bardzo drobiazgowy. Niech was Bóg błogosławi. Zrozumieliście znaczenie tego? Opis Mahalakshmi, tego, co Ona wam daje,
oraz opis dotyczący Jej relacji z Vishnu, z Hari – Shri Krishną, że Ona jest ukochaną Shri Krishny (Hari). Jest ukochaną Shri
Krishny; i dlatego to wyjaśnia jak Mahalakshmi, jeśli Ona jest Marią, to Maria jest Radhą. To musi zostać zrobione przez
chłopców, którzy się nie ożenili, lub o tym nie myślą. To musi być takie czyste.
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Nowa Era – Poświęcenie, Wolność, Wzrost Człowieka, 06.02.1985, Bordi, Indie Jestem niezmiernie szczęśliwa widząc was
wszystkich tutaj. Nie wiem, co powiedzieć z Mojej strony. Słowa giną, nic nie znaczą. Tak wielu z was dąży do osiągnięcia tego
stanu pełnego szczęścia, błogości i spokoju. To jest to, co mogę wam dać. Matka jest tylko wtedy szczęśliwa, gdy może dać
swoim dzieciom wszystko to, co ma. Jej zmartwienie, cały jej niepokój, to wszystko jest tylko po to, by osiągnąć ten cel podarować wszystko to, co ona posiada. Nie wiem, jak mam dziękować wam wszystkim, że przeszliście przez to wszystko, aby
dostać się do tego skarbu, który drzemie wewnątrz was. "Sahaj" to jedyne słowo, które pozostało w Mojej świadomości, kiedy
rozpoczęłam manifestować otwarcie Sahasrary. Dotychczas było to łatwe do zrozumienia dla wszystkich. Ale zauważyliście, że
mamy dzisiaj inny styl yogi, w którym najpierw otrzymujecie oświecenie, a potem macie możliwość sprawowania opieki nad
wami samymi. Nigdy wcześniej tego nie robiono. Udało się to osiągnąć wyłącznie dzięki przedsięwzięciu waszej Matki, która [to]
wypracowała. Poza tym, w dawnych czasach troska Boga skupiała się na oświecaniu ludzi. On nie wiedział jak to wypracować.
Żadna boska inkarnacja nigdy nie próbowała zrobić tego w ten sposób. Lecz kiedykolwiek oni próbowali to robić, tworzyli dla
poszukiwaczy drastyczne trudności - bardzo drastyczne trudności. Jestem ciekawa, jak wielu z was czytało opracowanie
naukowe na temat Buddy, o jego podróżach z tysiącem uczniów, bez dawania Realizacji. Oni nie byli Zrealizowanymi Duszami,
robili to bez odczuwania jakiejkolwiek radości, ich ubiór składał się z dwóch ubrań, a mieszkali w dżunglach. Tylko dwie pary
ubrań! A to miejsce odwiedzane przez Niego, które sama miałam okazję zobaczyć, jest przerażająco zimne, ziąb, absolutnie
dotkliwe zimno. A ubrania nie były w istocie ubraniami, to był materiał osłaniający ich ciało. Spali na otwartej przestrzeni w
warunkach surowej zimy lub latem. Kazano im iść boso, pokonując dystans wielu mil! Jeśli pójdziecie i zobaczycie gdzie Budda
chodził i stąpał, będziecie zdumieni! Budda był także młody - on chodził pieszo. Ale jego uczniowie musieli pokonywać pieszo o
wiele dłuższy dystans, gdyż on zatrzymywał się w jednym miejscu. On wysyłał najpierw swoich uczniów. Nie było czasu na
jakiekolwiek reklamy lub ogłoszenia. Zatrzymywał się w jednym miejscu, a uczniowie chodzili po pobliskich wioskach prosząc o
"bhiksha" - co oznacza "jałmużnę" - aby zdobyć trochę jedzenia w wioskach, coś ugotować od czasu do czasu i dać część tego
Buddzie. A wszystko co pozostało jedli oni. Oni chodzili, pracowali, zbierali ludzi ze wszystkich wiosek, ilu tylko się dało, i
przyprowadzali ich do Buddy na nauki. Takie poświęcenie! Oni mieszkali w szałasach, jaskiniach, w przerażających
ciemnościach, medytując. Ale nigdy nie otrzymali Realizacji. Bardzo nieliczni otrzymali Realizację. Wśród nich byli synowie
wielkich królów, książąt, monarchów, księżnych - wszyscy bardzo, bardzo bogaci ludzie. Kobiety z bogatych rodzin podążały za
Nim. Oni wędrowali z Nim wiele mil po wyboistych drogach, gdyż czuli, że praca Buddy posiadała ogólnoświatowe znaczenie, a
oni są nieodłączną częścią tej ogromnej misji i powinni wziąć udział w tym wspaniałym dziele dla dobra ludzkości. To miało
miejsce nie tylko w Indiach, ale nawet Vidimata, który rozpoczął system Zen w Japonii. W Chinach, byłam zdumiona, ile
poświęcenia wykazali święci, mam na myśli sposób, w jaki żyli! Gdybyście tylko zobaczyli, w jaki sposób oni żyli, w jakich
warunkach. Nie jesteście w stanie wyobrazić sobie tego! I oni dotrwali tak do końca życia, pracując nad tym. Działali bez
żadnego odpowiedniego doradztwa, po tym jak Budda zmarł - nie było dla nich żadnej alternatywy. Oni musieli znaleźć swoje
własne sposoby. Następnie znaleźli "mahajan" i "shvetajan" - wszelkiego rodzaju sposoby. Nawet jeśli przyjrzycie się uczniom z
innych religii, na przykład za czasów Chrystusa - gdzie oni mieszkali? A po śmierci Chrystusa, było nawet jeszcze gorzej, gdyż
byli prześladowani, byli zabijani, torturowani, krzyżowani! Tak się też stało z Mojżeszem - jego uczniowie byli prześladowani,
więc oni wszyscy musieli uciekać do Indii. Wyobraźcie sobie te odległości! Z tego miejsca do Kaszmiru - jak oni musieli iść, w
jakich warunkach mieszkać, jak musieli się przemieszczać. I tysiące ich dotarło do Indii, ponieważ byli oni świadomi tego, że
wykonują olbrzymie zadanie, coś tak wspaniałego, że muszą to wesprzeć. W tym kraju mieliśmy walkę o wolność. Byłam jej
nieodłączną częścią. Moi rodzice stanowili jej nieodłączną część. Oni byli zamożnymi ludźmi, całkiem bogatymi, muszę
przyznać, w każdym standardzie. Będziecie zdumieni - mój ojciec spalił wszystkie swoje garnitury. One były uszyte w Anglii.
Moja matka spaliła wszystkie swoje sari. Oni sami szyli swoje ubrania i nosili je. Mój ojciec oddał wszystko, każdy ostatni grosz,
który posiadał, ofiarował na walkę o wolność. On nie pozostawił nam niczego, ani grosza. Oczywiście, nasza rodzina była
zamożna, mieliśmy srebro, złoto itp., lecz cała zgromadzona gotówka została oddana. To samo stało się z całym tym srebrem i
złotem, po tym jak Anglicy nam je zabrali, ale w końcu oddali je, kiedy powrócili do swojego kraju. Tak oto trochę srebra i złota
pozostało w rodzinie. Wszystko, wszelkie dobra materialne były zabrane, i wiem, że mieszkaliśmy w pięknych domach, by nagle
przenieść się do szałasów i mieszkać tam. Maksymalne poświęcenie. I byliśmy w związku z tym bardzo szczęśliwi, bardzo
dumni. Mieliśmy tylko dwie pary ubrań do przebrania. Praliśmy ręcznie nasze ubrania. Żyliśmy jak bardzo biedni ludzie, śpiąc na

tego rodzaju rzeczach (cienkie, twarde maty). Pamiętam, że przez całe Moje życie nie używałam nigdy poduszki, nie nosiłam
sandałów przez długie lata. Miałam tylko jeden sweter zrobiony z tego typu materiału. Dopóki nie zdałam egzaminu do szkoły
medycznej, miałam ten sweter. Miałam tylko jeden płaszcz w okresie Mojej edukacji, gdy byłam w Lahore, gdzie było
przeraźliwie zimno - czasami mogło być jak w Londynie - a mój płaszcz był zużyty i zniszczony. Ale nigdy nie mieliśmy żalu,
nigdy nie narzekaliśmy i nigdy nie mówiliśmy, że nasz ojciec powinien był zaopiekować się nami lub coś zrobić, mówiąc:
"Dlaczego on poświęcił wszystko dla ojczyzny?" Nigdy! Ale nawet dzisiaj, gdy oni nas gdzieś zobaczą, wiedzą, że jesteśmy
dziećmi tego wspaniałego człowieka. Oni mają do nas olbrzymi szacunek. Ta cecha została wypracowana, muszę przyznać,
przez Mahatmę Gandhiego. On wszystkich transformował w nową osobowość, posiadającą ogromne poświęcenie! Ogromne!
Nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak ci ludzie żyli! Wszystkie pieniądze, które mieliśmy, wszystko co mieliśmy, wszystkie
wygody i środki transportu, wszystkie nieruchomości, wszystko było oddane - nie tylko przez Mojego ojca, ale przez tak wielu z
nich. Inaczej nie bylibyśmy w stanie odzyskać naszej wolności. Aby uzyskać wolność, ten kraj poświęcił tak wiele. Teraz, po tym
wszystkim, jesteśmy tutaj, aby osiągnąć naszą wolność, osiągnąć wolność naszego Ducha. Aby uwolnić naszego Ducha od
chciwości, pożądania, od naszego gniewu, od naszych uwarunkowań, od naszego strasznego ego, od zniewolenia naszego ciała
przez komfort. Muszę przyznać, że Gandhi miał w sobie unikalny czar. Nie wiem, jak on to robił. On był jak dotyk Midasa kogokolwiek dotknął, transformował go. On był niezwykle surowym człowiekiem - bardzo uprzejmy dla Mnie i wobec dzieci - lecz
był skrajnie surowym człowiekiem. On absolutnie nie tolerowałby żadnych bzdur. Wszędzie miało to miejsce. Jeśli dokonacie
analizy tego, w jaki sposób ci ludzie byli wychowywani, nie tylko w ruchu niepodległościowym, lecz również przed nim, w życiu
duchowym, wszędzie jest jedna wspólna rzecz - poświęcenie. I ta świadomość robienia czegoś wielkiego, świadomość, że
jesteście nieodłączną częścią całości tak wielkiej rzeczy, tak wielkiej pracy, tak szlachetnej sprawy! Była jedna rzecz, która ich
wszystkich bardzo łączyła: że ta szlachetna sprawa, to powstanie szlachetnej sprawy sprawiło, że oni poświęcili się w taki
"sahaj" sposób. O wiele bardziej niż niektórzy Sahaja yogini, którzy otrzymali tak wiele w Sahaja Yodze. Oni posiadają swoją
radość, posiadają swojego Ducha. Ale widziałam na własne oczy takich ludzi w tym kraju, których można nazwać legendarnymi, i
to widziałam. Tysiące ludzi było zabijanych i masakrowanych, dzieci umierały. I nikt nie uronił nawet łzy. Nikt nie uronił łzy. Ale
samo uczucie, że jesteście tutaj dla tak wielkiej sprawy, samoistnie daje wam tę radość i to poczucie bycia częścią! Ponadto, z
tego co wiem o Mahatmie Gandhim i innych - zauważyłam, że nie wszyscy mieli do nich dostęp. I jeśli ktokolwiek robił nawet
odrobinę mniej niż inni - niezależnie od tego kim był; synem króla, córką kogokolwiek itp. - nawet jeśli malutką rzecz uszkodził,
cokolwiek by to nie było - był wyrzucany. Mieszkałam w ashramie Gandhiego, więc wiem jak to jest, dlatego wiecie, że mogę
znosić surowe warunki życia. To jest rezultat jego szkolenia. Wszystkie dzieci w wieku ponad 12 lat musiały czyścić cały teren
ashramu, którego powierzchnia wynosiła 50 akrów - każdego poranka to robiły. One musiały czyścić swoje latryny. A także
latryny dla gości. Ja również je myłam. Mogli mieć tylko po dwie pary ubrań. I nic nie mogło być pozostawione, nie można było
zauważyć nigdzie nawet małego papierka na ziemi, nie było tam żadnych śmieci - wszystko czyste i lśniące jak spod igły. A
pomieszczenia mieszkalne były czyste i schludne. Wszystkie były wybudowane z krowiego suszonego łajna, w całości z
krowiego łajna. Każdy musiał brać kąpiel wczesnym rankiem o godzinie 4 rano, w zimnej wodzie. Niezależnie od tego, czy to był
Jawaharlal Nehru, czy też Abdul Kalam Azad, czy mój ojciec, ludzie każdej grupy wiekowej, a nawet dziecko. A o godzinie 5 rano
Mahatma Gandhi był tam w celu głoszenia wykładów. (Proszę, nie podnoście rąk i nie podnoście sobie Kundalini! Proszę
usiądźcie! Tak nie powinno być! Postarajcie się zrozumieć o czym mówię!) Następnie, wyobraźcie sobie wstawanie wczesnym
rankiem o godzinie 4-tej, bylibyście zdumieni. Mi to odpowiadało! A następnie trzeba było przemieszczać się przez tę
powierzchnię liczącą 50 akrów do środka tego dworu, który był jedynie otwartą przestrzenią otoczoną jakimiś chatami, w których
mieszkał Gandhi. Trzeba chodzić tak po kąpieli, po przygotowaniu się i to wszystko robić. A węże pełzały obok. Oczywiście nikt
nie został ukąszony. Uważam, że węże rozumiały, że ci ludzie byli zajęci tym wielkim dziełem wyzwolenia tego wielkiego kraju! I
tak siedzieliśmy, a węże pełzały. Nie pozwalano włączać światła. Żadnego światła. Korzystaliśmy tylko ze światła dziennego. A
kiedy Gandhi przychodził wczesnym rankiem i nie było jeszcze żadnego światła dziennego, kilka latarni było zapalanych. I
mogliśmy zobaczyć pełzające węże. Ale nigdy nie słyszałam, żeby ktoś się skarżył. A wyglądało to jak wojna konkurujących ze
sobą ludzi, z taką pasją, pytających: "Co mogę zrobić? Jak mogę się poprawić?" Nikt nawet nie pomyślał o komforcie!
Oczywiście, oni wszyscy byli w wieku do 50 lat lub może około 50 lat. W ashramie większość ludzi była w wieku do 50 lat, w
tamtych czasach. I widziałam na własne oczy, jak ludzie posiadający duże samochody w swych domach itp., wyprzedawali je,
porzucali je. Oni przyjeżdżali pociągiem do Wardha i dalej szli pieszo. Gandhi nie zechciałby widzieć nikogo przyjeżdżającego
nawet tongą [powozem konnym]. Oni słuchali go i byli posłuszni. Widziałam wielu misjonarzy, choć nie reprezentowali oni sobą
nic szczególnego, bez szczególnych wartości, ale właśnie tak oni zlecają ludziom zadania i ci ludzie je dla nich wykonują.
Widziałam ich. W Indiach mieliśmy misjonarzy i młodszych ludzi, którzy przyjechali z zagranicy, oni absolutnie posłusznie

słuchali tych misjonarzy i robili dla nich o cokolwiek poprosili. Dzisiaj wykonujemy, jak wiecie, pracę największą z największych,
ponieważ wolność, polityczna wolność, jest oczywiście niezbędna, aby mówić o Bogu. Nie mogliśmy nawet wyprodukować
małej, malutkiej igły! W tamtym okresie rząd nie pozwalał nam na to. Byliśmy w tak uciskani. Więc musieliśmy rozkuć te kajdany
zniewolenia. Bez wątpienia. Ale teraz zauważam, że mamy inny rodzaj niewolnictwa - niewolnictwa samolubstwa, orientacji na
samego siebie. "To jest mój komfort. Muszę mieć to, to musi dawać radość, ja lubię to, jestem tym, jestem tamtym." Musicie to
polubić, inaczej to nie jest czymś wielkim. Mam tutaj na myśli, że wszystko to powinno dostarczać swego rodzaju uczucia,
zamiast was samych dostarczających uczucia. Uważam, że dzieje się tak, gdyż ludzie nie wiedzą co robią, jaki rodzaj pracy
wykonują. Oni nie chcą osiągnąć tego poziomu wysokości, z której byliby w stanie zobaczyć, do czego jesteście zdolni. Wy
staracie się uratować cały świat! To jest jedna z przyczyn tak słabej dynamiki Sahaja Yogi, gdyż widzę ludzi, którzy martwią się o
swój komfort, o to, o tamto, i oni także sami są tacy kiepscy! Nie ma w nich żadnego sprytu, nie ma poczucia tej wielkości tego,
co mają do zrobienia. Musicie być błyskotliwi. Jeśli wiecie, że jesteście na wojnie, to dlaczego tak się zachowujecie? Jestem
przekonana, że ta mierność jest teraz o wiele niższa, ludzie są lepsi. Jestem przekonana, że będziemy mieć teraz nawet
lepszych ludzi, o wiele lepszych ludzi! Oni martwią się o te małe, malutkie rzeczy: o swoje rodziny, o to, o tamto. Oni martwią się
o swoje własne problemy, o swoją pracę, o to i o tamto. Nikt nie mógł mówić w ten sposób do Gandhiego! Mówię wam, on by
was za to uderzył w twarz! Uwierzcie Mi. To wygląda tak, jakby przyjście do Sahaja Yogi oznaczało rozwiązywanie waszych
problemów i nic poza tym. Przecież one są rozwiązane, bez wątpienia, otrzymujecie pomoc, Bóg pomaga wam tak bardzo. A wy
w jakim stopniu się udzielacie? Oczywiście mamy kilku bardzo wielkich Sahaja yoginów, nie chcę tego faktu negować, mamy ich
kilku - o wiele więcej niż kiedykolwiek miałam - i to Mnie bardzo raduje. Ale nasze poświęcenie wygląda tak: liczymy każdego
centa, którego wydajemy, ile jesteśmy w stanie kupić za tego centa, co z tym zrobiliśmy. To nie tak ma być! Budda nigdy nie
wydał ani grosza ze swoich pieniędzy. On miał pieniądze od wszystkich swoich uczniów. Oni wybudowali te wielkie budynki i to
wszystko wokół. On nigdy nie mógł liczyć nawet na wsparcie społeczne od nikogo innego. Więc wzrastajcie teraz! Musicie się
wznieść ponad wasz małostkowy, malutki umysł. Wznieście się do poziomu, z którego będziecie w stanie zrozumieć, że
będziecie ratować całą ludzkość. Jeśli nie odczuwacie tego, lepiej opuśćcie Sahaja Yogę. Sahaja Yoga nie jest przeznaczona dla
ludzi kiepskich. W języku Marathi jest takie słowo "gabale". Tukaram powiedział: "Jerja gabaljacze kaama nohe", co oznacza: "To
nie jest praca dla ludzi kiepskich!" Sam Shivaji, gdy walczył podczas wojny, rozszerzył swoje panowanie nad ludźmi, którzy byli
"sartarami" i książętami w tamtych czasach. Oni oddali wszystko co mieli, oddali swoje życie, wszystko! Oni poświęcili swoje
dzieci, poświęcili wszystko co mieli! Shivaji nie miał pieniędzy, aby im zapłacić. Pewnie musieliście słyszeć wiele opowieści o
Shivajim. Przyjrzyjcie się natomiast jak my, Sahaja yogini, postępujemy na tym świecie, "kshema" [dobrobyt] stawiany jest przed
yogą. To tak właśnie jest. To jest miłość waszej Matki. Chcę, aby moje dzieci żyły komfortowo. One są nowo narodzonymi
niemowlętami. W porządku, jest im potrzebny komfort, one potrzebują opieki. Ale Ja przecież nie mogę szantażować Boga, bo
dzieci są wciąż małe! Jestem tutaj w celu wykonywania misji Boga Wszechmogącego. I kiedy jesteście Moimi dziećmi, jego
łaskawość zadziała, On będzie się wami opiekował, On sprawi, że będziecie wzrastać. Ale zacznijcie wzrastać teraz!
Wzrastajcie! Musicie wzrastać! Wyjdźcie z tych waszych małych bzdur, w których tkwicie! Spójrzcie na swoją osobowość - w jaki
sposób wy żyjecie? Gdzie jest wasza uwaga? O czym myślicie? Czy postrzegacie Sahaja Yogę jako najważniejszą rzecz, dla
której jesteście wybrani? Czasami czuję, tak jak to czułam cały czas, że mogliście odczuwać pewien dyskomfort w wielu
miejscach, które odwiedziliśmy. Ale sama widziałam, w jak wy ludzie zachowujecie się w takich miejscach, nader nierozważnie szczególnie Sahaja yogini z Zachodu, byłam zdumiona. Hinduscy yogini zachowywali się lepiej w tym sensie. Także niektórzy
hinduscy Sahaja yogini źle się zachowywali, postępowali w bardzo dziwny sposób. To Mnie zaszokowało! Sposób, w jaki się
zachowywali, krzyczeli na ludzi, stwarzali problemy. Niektórzy ludzie przychodzą, by Mnie zobaczyć, ale oni rozmawiają z nimi w
tak grubiański sposób, że tamci uciekają. Możecie z nimi rozmawiać w sposób słodki. Musicie być uprzejmi wobec nich, nie
możecie krzyczeć na ludzi. W porządku, nie mogę spotkać się ze wszystkimi za każdym razem, przy każdej okazji, ale to nie
oznacza, że wy macie prawo krzyczeć na innych. To jest tak nikczemne i tak podłe, że już nie wiem, czy jestem w stanie jeszcze
niżej zejść? Gdy unosicie się ponad te wszystkie błahe rzeczy, rozwijacie w sobie to Boskie rozróżnienie. To Boskie rozróżnienie
jest prawdziwym błogosławieństwem Boga. Wszystkie pozostałe błogosławieństwa, które uważacie za błogosławieństwa, nie
są w ogóle żadnym błogosławieństwem! Do momentu, w którym jesteście w stanie wzrastać duchowo, co jest
błogosławieństwem? To jest tak, jak z mówiącym drzewem: "Och, jakie to jest błogosławieństwo, że pada deszcz!" Ale jeśli nie
jesteście w stanie wzrastać mimo padającego deszczu, jaki jest pożytek z tego deszczu padającego na was? Musicie być
wrażliwymi, pięknymi, rozsądnymi ludźmi, którzy są najwyższymi istotami na tej Ziemi. Zabierzcie waszą uwagę od tych
wszystkich błahostek, którymi byliście dotychczas zajęci. Właśnie tak stajecie się opętani, tak oto pojawiają się wasze
uwarunkowania. To są takie małe, malutkie rzeczy, doprawdy. W Indiach mamy inny problem; nie jesteśmy w stanie tolerować

innej osoby. Jeśli ktoś robi coś dobrego dla Sahaja Yogi, natychmiast tworzona jest grupa osób [przeciwko niemu] - to jest
bardzo powszechne, także wśród hinduskich yoginów. Tworzona jest grupa, w celu sprowadzenia go na ziemię. Tego nie było,
gdy Gandhi był tutaj. Nie wiem, jak to się dzieje. Takie sytuacje mają miejsce, gdy jest słaby lider. Nie twierdzę, że nie posiadam
tego przywództwa. Za czasów Gandhiego, ludzie byli wyrzucani przez niego z hukiem, raz na zawsze! Podrzynanie sobie
nawzajem gardeł i obgadywanie kogoś za jego plecami, formowanie grup. Jeśli ktoś zrobi coś dobrego, i Ja staram się pomóc
tej osobie w wyrażeniu siebie, natychmiast powstaje grupa w celu wywarcia presji na tę osobę. I jest kilku beznadziejnie słabych
i bezużytecznych Sahaja yoginów na Zachodzie i na Wschodzie, którzy spróbują wszystko zniweczyć. Oni uważają się za
wielkich guru, wielkich ludzi! Oni są bardzo małymi ludźmi o kurzym sercu, powiedziałabym. Oni uważają się za bardzo wielkich,
wspaniałych ludzi, że dobrze wychodzą na zdjęciach, co jest możliwe, lub że mogą ubierać się w wyjątkowy sposób lub coś w
tym stylu - głupota typowa dla nich! I oni starają się dominować innych. Tacy ludzie będą wyrzuceni, absolutnie. Nie ma pożytku
z posiadania tak bezużytecznych ludzi w tego typu maszynie. Dzisiaj nastał początek nowej ery - nowej ery ludzi wysokiej
jakości, których Duch został oświecony. Pomyślmy wszyscy o tym! Teraz musicie panować nad wami samymi, musicie panować
nad innymi ludźmi poprzez współczucie, miłość i rozróżnienie! Dzisiaj jest ta wielka chwila, podczas której zadeklarowałam, że
to jest Uniwersalna Religia, Religia Nirmala, która została utworzona na podstawie Mojego nauczania o miłości. Ale to nie
oznacza w żadnym przypadku, że wy pozostaniecie karłami! Nie zamierzam was zepsuć! Nie zamierzam was zepsuć,
pozwalając wam nadal być karłowatymi ludźmi! Więc postarajcie się wzrastać! Nie dominujcie innych. Miejcie szacunek!
Szanujcie siebie nawzajem! Jesteście tu dla wielkiego dzieła Viraty. Tak wiele wiecie o Boskości, nikt o tym dotychczas nie
wiedział! Ale musicie się naprawić. Znałam bardzo wielkiego świętego o imieniu Gagangadh Maharaj, który upadł na dno
całkowicie! Jeśli osoba taka jak on upadła, wy także możecie upaść, jeśli nie zrozumiecie ile jesteście warci, jaka jest wasza
wartość i jaka jest wasza rola, którą otrzymaliście. Tak oto musimy dzisiaj z całą naszą miłością do naszej Matki, zdecydować w
naszych sercach, że będziemy kierować się wielkim poświęceniem z głębi naszego serca! Co dotychczas poświęciliśmy?
Pomyślcie tylko o tym. Czy poświęciliśmy coś? Czy cokolwiek poświęciliśmy? Proszę, postarajcie się zrozumieć, że muszę
wykorzystać was, wielkie dusze, w celu zbawienia ludzkości. Musicie rosnąć. Musicie wzrastać. Musicie rosnąć. W kwestii
pieniędzy, ludzie również są żałośni. Oni zarabiają pieniądze. Oni oszczędzają pieniądze. W Ameryce byłam zdumiona, w jaki
sposób ludzie oszukiwali Mnie na pieniądzach! Tysiące! W Indiach to jest bardzo powszechna praktyka! Jeśli jesteście
zorientowani na karierę zawodową i jesteście bardzo ambitni, mówiąc: "Czy utrzymam moją [zawodową] pracę?" itp. - to lepiej
opuśćcie Sahaja Yogę! Ona nam w tym w ogóle nie pomoże! Po trzecie są ludzie, którzy wierzą, że "to jest moja żona, to jest mój
ukochany, a to jest to" i cały ten nonsens. Po co tutaj jesteście? W jakim celu? Albo mówią: "Moje dzieci, moje domostwo, moja
matka, mój ojciec". Otaczają nas wszelkiego rodzaju żałośni ludzie! Jeśli nie jesteście w stanie wznieść się ponad to, nie
możecie Mi pomóc, przepraszam. Nie możecie Mi pomóc. Musicie być bardzo, bardzo silnymi ludźmi. Musicie być ludźmi o
bardzo dużej odwadze, o wielkim idealiźmie i szlachetnych pomysłach. Niektórzy zachowują się jak nędzni tragarze, którzy
zaczepiają tłumy ludzi, aby coś sprzedać. W języku Marathi nazywa się ich ‘bazar bhunge’! Więc teraz medytujcie z dedykacją,
abyśmy tutaj utworzyli Ogólnoświatową Religię wzrostu duchowego. To jest ogromne zadanie! Jeśli mogłabym to zrobić sama,
to bym to zrobiła, ale nie mogę. Tylko poprzez was muszę to robić. Wy posiadacie dziedzictwo. Wy pochodzicie z tych wielkich
narodzin, skąd nabywacie to dziedzictwo. Z tym dziedzictwem, jeśli nie jestem w stanie zapanować nad wami, to myślę, że lepiej
się stanie jak zrezygnuję z waszego przywództwa. Nie mogę tego robić! Gdy walczyliśmy o wolność, wszyscy byliśmy usunięci
ze szkoły, gdyż byliśmy w szkole misjonarzy, a misjonarze wierzyli, że Chrystus urodził się w Anglii! Więc oni nie pozwolili nam
uczyć się w tych szkołach. Tak oto byliśmy wszyscy usunięci z tych szkół. Nie mogliśmy się uczyć przez pewien czas. Nie
mogłam zdać egzaminów wewnętrznych przez dwa lata. Nie mogłam stawić się do szkoły, gdyż oni zawiesili nasze członkostwo
w gimnazjach i szkołach. Rząd zawiesił nasze prawo do nauki. Ale my byliśmy takimi dumnymi dziećmi, bardzo dumnymi.
Oczywiście Ja byłam bardzo zaangażowana w to. Nigdy się nie bałam. Byłam wtedy dziewczyną w wieku zaledwie osiemnastu
lat. I pamiętam, jak pewnego dnia, jacyś ludzie przyszli i poinformowali nas, że nasz ojciec jest przeniesiony z jednego więzienia
do drugiego. Oni byli z nas wszystkich tak dumni, wszyscy ci ludzie! Więc załatwili dla nas samochody, aby nas zabrać. I było ich
tam tak wielu. A moja matka naturalnie niepokoiła się, gdyż byłam wtedy młodą dziewczyną. Policjanci torturowali Mnie,
stosowali w tym celu szok elektryczny i uczynili Moje życie bardzo nieszczęśliwym, bili Mnie itp. Więc ona płakała i powiedziała
pewnemu dżentelmenowi, który tam był: "Obawiam się o los mojej córki. Nie chcę, aby ją znowu torturowali". Więc Ja podeszłam
i uśmiechnęłam się do niego, a on na to: "Nie, proszę skończ z tym! Proszę, tylko nie rób tego. To nie jest właściwe". Więc mój
ojciec wziął Mnie na stronę i powiedział Mi: "Nie słuchaj tego gościa z wielkim ego! On wkrótce będzie martwy. Zapomnij o nim.
Chcę, aby wszystkie moje dzieci były poświęcone na ołtarzu wolności. Gdy to robisz, czuję się dumnym ojcem. A twojej matce
powiem, aby zachowywała się przyzwoicie. Jestem z ciebie tak dumny!" Przez taką gehennę dane Mi było przejść. Musiałam

zrezygnować z nauki w gimnazjum. Miałam przerwę w nauce przez osiem miesięcy. Policja nie dawała Mi spokoju ani na chwilę.
Wiem, przez co przeszliśmy. Byliśmy bardzo młodymi ludźmi - mieliśmy po osiemnaście lat. Możecie to sobie wyobrazić? A
teraz, kiedy posiadacie wolność waszego Ducha, musicie zatroszczyć się o jego komfort. Są niektórzy ludzie, którzy cały czas
narzekają, i to i tamto. Oni nie powinni byli przyjść! A ci, którzy są Hindusami, powinni opuścić Sahaja Yogę i zostawić nas w
spokoju. Powinni natomiast pozostać tylko ci, którzy wiedzą, że przyszli tu nie po to, aby dobrze się bawić, a po to, by dać radość
całemu światu ze wszystkiego co posiadają, ze wszystkiego, co mogą im dać. A w tym celu potrzebne jest poświęcenie, trzeba
znosić bóle! Ile bólu muszę znosić, gdy łapiecie bloki na waszych czakrach, gdy macie problemy, gdy pojawia się to lub tamto.
Od waszych problemów dostaję czasami pęcherzy na ciele itp. Ale Ja nie mam nic przeciwko, gdyż takie jest Moje życie, Moja
misja, istota mojego istnienia, wszystko co mam, jest ukierunkowane na wyzwolenie ludzkości. Nawet ostatnia kropla Mojej krwi
przeznaczona jest na ten cel. Tak oto Moja satysfakcja bardzo się różni. Proszę pamiętajcie, że wzięliście narodziny od bardzo
odważnej Matki. Proszę, postarajcie się wzrastać! Bądźcie dumni z tego, że spoczywa na was tak ogromne zadanie. Miejcie to
poczucie wielkiej odwagi. Tylko wtedy, tylko wtedy jesteśmy w stanie osiągać jakieś rezultaty! Widzieliście tak dużo wojen, tyle
nagrań z pola walki, widzieliście jak ludzie walczyli, jak oni się poświęcali. Zobaczmy, co robimy podczas tej wojny! Wystarczy, że
zrobicie z waszego ciała niewolnika. Wyjdźcie z niewoli waszego ciała, z waszych przywiązań i waszego bezsensownego ego.
Jestem pewna, że jako Matka nie jestem taka zła. Lecz jako ojcu, uważam, że czegoś Mi brakuje. Postarajcie się wzrastać, abym
mogła odczuć, że nie brakowało Mi ojcowskiej postawy wobec was - tej obawy, tego zrozumienia ojcowskich oczekiwań. Nie
mówię wam tego w związku z bieżącą sytuacją, w związku z zachowaniem kilku konkretnych osób lub czegokolwiek, co jest
ściśle związane z problemami dnia dzisiejszego. Nic z tych rzeczy. Lecz to jest zapowiedź tego nowego wymiaru, do którego
powinniśmy urosnąć. I tak jak na wojnie, musimy zadeklarować: "Teraz naprzód!" To jest podobna deklaracja. W żadnym
przypadku nie chcę was poniżać, nie chcę was obrażać ani mówić nic o żadnym z was. Chcę natomiast natchnąć was tą
inspiracją, która poprowadzi za wami masy tysięcy, milionów i miliardów ludzi gotowych do poświęcenia na rzecz tej wielkiej
sprawy! Więc teraz miejcie szacunek do samych siebie. Podnieście głowy! Wy jesteście tymi, którzy mają walczyć. Wy jesteście
tymi, którzy biorą na siebie odpowiedzialność. Przygotujcie się! Przygotujcie wasze ciało. Przygotujcie wasz umysł! Miejcie
rozróżnienie! To jest Moja, nie chcę powtarzać tego ponownie - "prośba". To jest mój rozkaz! Niech was Bóg błogosławi! Teraz
wszyscy medytujmy! Nie ma potrzeby podnoszenia ani zawiązywania swoich Kundalini. Nie ma potrzeby robienia sobie
bandhanów. Nie ma żadnej potrzeby robienia czegokolwiek, jeśli dotarliście do tego etapu właśnie teraz. Nie ma potrzeby
podnoszenia rąk i zawiązywania Kundalini - to nie jest konieczne. Nic nie musicie robić! Wasze Kundalini są już zawiązane.
Bądźcie tego świadomi! Bądźcie świadomi tej sytuacji, to wszystko! Oto kim jesteście - "veeras", a nie głupcami! Niech was
wszystkich Bóg błogosławi! Niech was błogosławi! Miejcie szacunek do siebie samych! Sznujcie siebie! Niech was wszystkich
Bóg błogosławi. Nie ma dla Mnie niczego ważniejszego, niż widzieć was wznoszących się na ten poziom zrozumienia waszej
własnej wartości, zasług i rozróżnienia. Musicie stać się słodkimi, miłymi ludźmi, lecz jednocześnie bardzo, bardzo silnymi!
Abyście byli w stanie kontrolować siebie samych, swoje języki i swoje sprawy. Chodzi o kontrolę, całkowitą kontrolę samych
siebie. Niech was Bóg błogosławi ponownie! Proszę medytujcie. Zamknijcie oczy! Po prostu zamknijcie oczy! Skierujcie obie
dłonie w Moją stronę. Skupcie waszą uwagę na Sahasrarze! Wasza uwaga powinna być tylko na Sahasrarze. Jesteście teraz w
Mojej Sahasrarze wy wszyscy. Skupcie waszą uwagę na swojej Sahasrarze. Nie ma żadnych myśli, nic. Wystarczy tylko skupić
swoją uwagę na Mnie… i wystarczy wznieść się do tego punktu. Nie odczuwajcie żadnego dramatu w związku z tym. Nie ma nic
sztucznego. To jest urzeczywistnienie. Zapomnijcie o wszelkich słabościach. Bądźcie silnymi ludźmi o silnych wartościach,
pełnymi godności i rozsądku. Cisza, absolutna wewnętrzna cisza. Nie ma potrzeby rozmawiać zbyt wiele. Nadmierne paplanie,
frywolne pogaduszki - to nie jest wasz styl. Poczujcie w waszym sercu waszą własną godność, wasz własną chwałę,
błogość zachowania. Wy wszyscy jesteście świętymi, ale świętymi bardzo wysokiej jakości, bardzo wysokiej jakości. Nie takimi
zwykłymi. Skupcie swoją uwagę na Sahasrarze. "Chitta apne Sahasrara tevaitze”. "Apne Sahasrar pe apna Chitta tev" (Marati:
skupcie waszą uwagę na Sahasrarze). Jeśli pojawi się jakaś myśl, powiedzcie: "Nie to, nie to, nie to". Niech was Bóg błogosławi.
Chciałabym spotkać się ze wszystkimi grupami za jakiś czas - jedna po drugiej, wszyscy liderzy i niektóre osoby, które chcą się
ze Mną spotkać. Planujemy przeprowadzić tutaj śluby i wszystkie inne wydarzenia, i to wypracuje się bardzo dobrze. Ale nagle
nie skaczcie w związku z tym! Zachowajcie równowagę rozumiejąc, że to małżeństwo jest wyłącznie po to, aby mieć dzieci o
bardzo wysokiej jakości. Po drugie, ono musi być pomyślne. Należy pozbyć się wszystkiego, co nie jest pomyślne. Mam
nadzieję, że osiągnięcie tej wysokości teraz, sprawi wam radość i będziecie cieszyć się z waszej chwały i waszej szlachetnej
pracy. Niech was Bóg błogosławi.
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Urodzinowa Puja. Melbourne (Australia), 17 marca 1985.
Jestem dziś bardzo radosna widząc was wszystkich nie tylko świętujących Moje urodziny, ale też w tym samym dniu
organizujących krajowy program. To jest dobra kombinacja, jaką mamy w miesiącu marcu. W Indiach uważa się go za okres
wiosenny – Madhumas, to jest to, co śpiewacie, Madhumas. I jak wiecie 21 marca następuje zrównanie dnia z nocą, więc to jest
coś w rodzaju punktu równowagi a także centrum wszystkich znaków w horoskopie. Tak wiele centrów musiałam osiągnąć,
urodziłam się też na Zwrotniku Raka, tak jak wy jesteście na Zwrotniku Koziorożca i Ayers Rock jest na Zwrotniku Koziorożca
dokładnie w centrum. Tak wiele kombinacji trzeba było wypracować. Tak więc zasadą wzrostu jest to, aby być w centrum, aby
być w równowadze, aby być w centrum maryad. Zasada jest taka, aby być w granicach centrum.
Więc co się dzieje, kiedy nie utrzymujemy się w granicach, w maryadach? Wtedy łapiemy bloki. Jeśli będziemy trzymać się w
maryadach, wtedy nigdy nie złapiemy bloków. Wielu ludzi mówi: "Po co mieć maryady?" Powiedzmy, że mamy maryady, granice
tego pięknego aszramu tutaj i ktoś was atakuje ze wszystkich stron, ze wszystkich stron wokół Voidu, więc kiedy wychodzicie
poza Void, łapiecie bloki. To dlatego musicie utrzymywać się w granicach, a utrzymywanie się w granicach jest trudne kiedy
macie dwa problemy; jeden to ego, a drugi to superego. Jeśli chodzi o Zachód to superego nie jest takim problemem. Ego jest
problemem i to ma teraz bardzo, bardzo subtelne konsekwencje. Widzę, jakie mamy skomplikowane style ego Jeden rażący, jak
suchy styl Chomeiniego, który jest oczywisty, jawny, który każdy może potępić. To styl, w którym albo się koryguje albo zostaje
się kompletnie zniszczonym. Ale ego, jeżeli jest u głupiej osoby, wtedy ona zachowuje się w taki sposób, tyle że ona nie wie, jak
ukryć swoje ego w wyrafinowaniu. Ale Zachodnie ego jest skrajnie wyrafinowane – język, wszystko jest bardzo wyrafinowane.
Na przykład w języku angielskim powiemy: "Obawiam się, że muszę cię uderzyć". "Przykro mi, ale muszę cię zabić". Widzicie, to
jest taka przebiegła sprawa, gdy tylko powiecie: "Przykro mi" to oznacza, że położyliście czekoladę na wierzch, nieprawdaż? Cóż
za kamuflaż, musicie to zrozumieć. Widzicie, musimy zobaczyć siebie jakimi jesteśmy, nie możemy stawiać czoła czemuś
innemu. Ale to właśnie się dzieje z wyrafinowaniem, że unikamy przyjrzenia się sobie. Przecież dzisiaj jest dzień, w którym
świętujemy, więc z całym humorem powinniśmy zrozumieć czym jest ta głupia rzecz zwana ego. Z całym humorem, nie na serio,
ponieważ nie chcę, abyście znowu czuli się winni. Dzisiaj rano wyjaśniałam, jak ego staje się Lewym Vishuddhi. Mam na myśli,
że nawet zanim wchodzę na salę, zanim Moja uwaga jest na sali, dostaję tutaj wielką gulę – po prostu okropnie bolesną,
rozdzierającą. Chodzi Mi o to, że to coś było tam przez cały czas od kiedy tylko przyjechałam na Zachód. Wyobrażacie to sobie?
To nigdy nie zniknęło.
Więc ta czakra pracuje cały czas, biedactwo jest teraz bardzo zmęczone, ta czakra Vishnumayi.
Więc powinniśmy zobaczyć fizyczną stronę tego, co naprawdę się dzieje, to bardzo ważne, aby to zrozumieć. Widzicie, od
dzieciństwa, jesteśmy uczeni w społeczeństwie takim jak to, w którym jesteście ekstrawertykami, że musicie coś osiągnąć,
odnieść jakiś sukces lub to czy tamto, wtedy zostaje wam dana taka koncepcja siły, że tolerowanie czegoś jest słabością.
Wyobraźcie sobie, w krajach chrześcijańskich, to jest najlepsza część: "Przykro mi, ale cię zabiję", coś w tym rodzaju. W kraju
chrześcijańskim, widzicie, oni mają coś takiego, teorię, że słabością jest to, jeśli cokolwiek tolerujecie. Słabością jest, jeśli
zostajecie zdominowani przez kogoś. Nigdy nie możecie odnieść sukcesu, jeśli tak będziecie robić.
Więc, dopóki nie jesteście opętani, nigdy nie możecie być posłuszni. O to właśnie chodzi. Ktoś musi was opętać, zupełnie opętać
tak jak Hitler, wtedy możecie być posłuszni. Inaczej każdy ma wielkie ego, tak jak wam opowiedziałam historię o śmieciarzu.
Więc każdy ma bardzo, bardzo duże ego, każdy chce, aby było tak, jak on chce i od dzieciństwa zbytnio psujecie swoje dzieci,
psujecie je, zupełnie je psujecie. Przez cały czas je przytulacie, nosicie je, robicie za dużo, dzieci są rozpuszczone. Myślą, że są
nie wiem czym, a na dodatek, jeśli im powiesz, że nie powinny niczego tolerować, wtedy stają się nieposłuszne.
Więc wy kompletnie nie wiecie, jak słuchać innych. Ego nie wie jak być posłusznym, ponieważ to jest słabość, posłuszeństwo to

słabość.
Więc to biedne ego ma ograniczenie, coś, co je ogranicza. To znaczy, to ego ma balon, który jest ograniczony. Ale on pęka, kiedy
dostajecie paraliżu i poprzez tego typu rzeczy on pęka, ale jest również elastyczny.
Więc kiedy ego zaczyna zbytnio nachodzić od góry na superego, wtedy superego może do pewnego stopnia pójść w górę, ono
także tam jest. Aby pozbyć się ego, ludzie zaczynają pić, brać narkotyki, aby tylko zepchnąć to w dół, więc powiększa się
superego tak, że ego przesuwa się w dół.
Więc gracie pomiędzy jednym a drugim a potem macie kaca, wtedy to idzie w ten sposób, widzicie, tak to działa. To jest
współczesne rozwiązanie, jakie znaleźli na ego, w porządku. W przeciwnym razie, jest za dużo ego.
Więc kiedy ktoś wam coś powie, zamiast stawić temu czoła – przypuśćmy, że nie byliście w stanie znaleźć dla Mnie szklanki,
taka prosta rzecz, jak to. Wtedy dąsacie się. Dlaczego? Dlaczego się dąsać z tego powodu? Dlatego, że jest jeszcze inne miejsce,
gdzie to ego może pójść, widzicie ono krzyżuje się tutaj na poziomie Vishuddhi.
Więc kiedy jest tłumione z drugiej strony, to wchodzi na tę część Vishuddhi. Wówczas dostajecie Lewe Vishuddhi, to jest nic
innego, jak tylko czyste ego. Uwierzcie mi, to jest czyste ego, ponieważ ono nie ma innej drogi wejścia. Ono wchodzi tam i to
dlatego się dąsacie i myślicie. Myślicie i przez to dostajecie więcej ego, wypełniacie lewą stronę i dąsacie się, nigdy nie stawiacie
temu czoła. A więc, w praktyczny sposób, poprzez bycie w rzeczywistości ustanawiana jest centralna ścieżka. Rozwój powinien
wejść wam w nawyk. Przypuśćmy, coś poszło nie tak, powiedzcie sobie: "Tak, to poszło nie tak, ponieważ popełniłem błąd. W
porządku, dlaczego popełniłem ten błąd? Z takiego powodu, więc następnym razem już nie". Ale bardzo łatwo, unikając
wszystkiego, dochodzicie do tego i podoba wam się smutek waszego ego. To jest pobłażanie sobie. I inni to samo czują. Och, on
poczuł: "Przykro mi, że cię zabiłem", widzicie. Jest mu przykro z tego powodu. Tak, widziałam, to zaszło tak daleko w umysłach
ludzi Zachodu, że są prawa, które naprawdę wybaczają ludziom, którym nigdy nie powinno się wybaczyć. Oni również próbują
wybaczyć ludziom z powodu tego lewego niedorzecznego Vishuddhi, które pobłaża sobie na lewej stronie. Czujecie współczucie
dla takich ludzi, którym nie powinno się wybaczyć. Tak jak ten facet, który zamordował tak wielu ludzi, umieszczał ich w
komorach gazowych, taka sprawa. On został już aresztowany i jest teraz obciążeniem, wielkim obciążeniem jako więzień
trzymany gdzieś, ponieważ oni musieli trzymać wszystko w specjalnie zamkniętym miejscu i tym podobne.
Więc utrzymywanie takiego psa, było bardzo trudne dla Anglików, ale oni ciągle utrzymują tego jednego więźnia. Zapomniałam
jego imienia, okropny facet jakkolwiek się nazywa. Tak długo tam był, że się zestarzał, pozwólcie mu tam umrzeć, po co mieć
litość? Po prostu, powieście go i po sprawie. On zabił tak wielu ludzi. Ale nie, jak można tak zrobić? Musicie utrzymywać tego
psa, chociaż on pożera pieniądze wszystkich ludzi, chociaż on zabił tysiące, tysiące i tysiące w komorze gazowej. On był tak
wstrętnym gościem, nie powinno być żadnego współczucia, według Boskich Praw byłby natychmiast skończony. Każdego dnia
trwoni się pieniądze na niego, ale nawet teraz czytam artykuły, w których mu współczują. "Cóż złego on może teraz zrobić?
Dlaczego nie zostawić go w spokoju?" Tak właśnie wpadacie w ręce okropnych ludzi, przede wszystkim przez wasze Lewe
Vishuddhi.
Więc to Lewe Vishuddhi to nic innego, jak tylko czyste, czyste ego i wtedy pochylacie głowę o tak, chodzicie o tak. Mając to Lewe
Vishuddhi macie wiele, wiele zdrowotnych problemów, ale najgorszą z nich jest obłęd. Niedawno ktoś Mi powiedział, że teraz w
Ameryce, ludzie w wieku czterdziestu lat nagle stają się chorzy umysłowo i to jest bardzo poważna choroba, podobnie jak to
mają z tą okropną chorobą zwaną AIDS, ponieważ rozprzestrzenia się tak samo.
Więc jako wasza Matka, muszę wam bardzo wyraźnie powiedzieć, że jest to część, w której to potworne Lewe Vishuddhi gra. Nie
pogrążajcie się w tym. Jeśli macie ego, właśnie dlatego jest to Lewe Vishuddhi, stawcie sobie czoła. Tak jak dzisiaj, Warren
przyszedł z czymś, co zauważył i powiedział Mi, że w Indiach kiedy gdzieś idziemy, to myślimy, że gdy cokolwiek ludziom
zasugerujemy, to zaczynają od "nie, nie". Widzicie, właściwie to "nie, nie" bierze się stąd, że jesteśmy wychowani w inny sposób,
widzicie – tak, aby zmierzyć się z tym, jesteśmy wychowani w ten sposób. To dlatego Hindusi nigdy nie czują się winni. Jeśli
czują się winni to wiedzcie, że są pod wpływem Zachodu. Oni nigdy nie są winni.

Więc teraz, kiedy mówią na coś "nie" to w 99% są to ludzie nie z miast, bo ci mają ten sam styl, którym ich świetnie
"pobłogosławiliście" – ale są to ludzie z wiosek. Widzicie oni mówią do siebie: "Nie, nie, jak mogłem to zrobić? W porządku, jeśli
to zrobiłem to lepiej to poprawię". "Nie, nie", to się zaczyna od "nie, nie". Ale człowiek Zachodu może usłyszeć to "nie, nie" i
pomyśleć: "On po prostu atakuje moje ego". Ponieważ to ego wciąż istnieje, aby dominować innych, wciąż to ego myśli, że oni są
lepszymi organizatorami, ono wciąż myśli, że oni są bardziej czyści, że oni są wyżej niż inni. Widzicie, to całe ego myśli w ten
sposób i podbudowuje was tak i żyjecie na szczycie, widzicie, tak jak balon albo nadmuchane koło utrzymujecie się na
powierzchni i to dlatego nie chcecie, aby uszło powietrze, ponieważ wiecie, że zagłębicie się w sobie.
Więc żyjecie w taki sposób i zaczynacie myśleć, że wszystko lepiej wiecie a gdy ktoś wam coś powie, czujecie się urażeni, znowu
Lewe Vishuddhi. Kiedy Matka coś wam powie, znowu Lewe Vishuddhi.
Więc będąc na zachodzie, macie już tam ukształtowany worek; powinniśmy zobaczyć siebie takimi, jakimi jesteśmy. Ten worek
już tam jest, więc cokolwiek wam powiem, nawet w tym momencie, nie powinniście czuć się winni. Zobaczmy, nie czujcie się
winni. Bądźcie ze swoim Duchem, wtedy zobaczycie siebie i będziecie mogli się wyczyścić. Gdy spojrzycie z perspektywy
waszego Ducha, wyczyścicie to, co od dawna zbieraliście. Mówię wam, że w dzisiejszych czasach problemem Zachodu jest
Lewe Vishuddhi. Wszystkie te problemy pochodzą z Lewego Vishuddhi, ale w żadnym razie to nie oznacza, że one są
zmniejszone, wręcz przeciwnie, w każdej chwili to Lewe Vishuddhi może ponownie wejść w ego. Widzicie, widywałam to
wielokrotnie na Zachodzie, ludzie idą przed siebie, wszystko jest w porządku. Nawet w indyjskich miastach to widzieliśmy – ale
kiedy zrobisz ich członkami zarządu, nagle uderza im woda sodowa do głowy. Powiedziałam: "Skąd ta woda uderzyła, skąd się
wzięło to ego?" Widzicie, to wszystko było tu zmagazynowane i jak tylko stają się członkami zarządu, cała rzecz powraca i oni
siedzą jak John Gilpin na galopującym koniu a Ja zaczynam spoglądać na nich, dokąd oni gnają? Dopiero co tu byli, zniknęli, jak
w magicznej sztuczce. Po prostu nie mogę zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Ale po zagłębieniu się w problemy, widzę, że
nawet idąc do sali dostajecie Lewego Vishuddhi. Ale popatrzcie na dzieci, zobaczcie, nie uczcie ich od dzieciństwa mówić cały
czas: "Przykro mi, przykro mi". W Indiach nasi Parsowie w dużym stopniu przejęli tę waszą sztuczność, w dużym stopniu.
Więc rano nie chcemy oglądać Parsa, ponieważ z samego rana przychodzi i zaczyna mówić: "Przykro mi, przykro mi". To jest
niepomyślne. Mówi: "Maafkaro, Maafkaro" widzicie, a ludzie mówią: "Bracie, przyjdź po południu, nie teraz, rano od tego nie
zaczynamy". Nie mówimy tak, to jest niepomyślne. Otwieracie drzwi i ktoś mówi: "Maafkaro", za co, co zrobiłem? Co takiego
uczyniłeś, że tak mówisz, cały czas z takim przepraszającym tonem, widzicie, za co? Widzicie, nie chcecie od rana oglądać
przepraszającej twarzy, nieprawdaż? Coś miłego, kogoś, kto was miło pozdrawia, a nie to "maafkaro, maafkaro, przykro mi,
przykro mi, przykro mi". To jest bardzo powszechne, że z rana nie chcemy widzieć Parsów, powodem jest to, że jeśli ich z rana
spotkacie, wtedy cały dzień jesteście w złym stanie, bo spotkaliście kogoś przepraszającego. Ale to nie jest przepraszanie, oni
są skrajnie egotystycznymi ludźmi. Jeśli przestudiujecie ich charakter, oni są bardzo egotystyczni.
Więc trzeba to zrozumieć: że kiedy zaczynamy mieć do czynienia z naszym ego, musimy rozprawić się z tym bezpośrednio. My
nie jesteśmy ego, jesteśmy Duchem. Bezpośrednio. "O, rozumiem.
Więc to było złe, więc to nie było zrobione przeze mnie, ale przez to ciało, teraz podejdź, nie, nie, lepiej być w porządku".
Powiedzcie sobie: "Nie, nie, lepiej być w porządku". W ten sposób z tym sobie poradzimy, ponieważ widzicie, tym czego się
obawiam jest Lewe Vishuddhi. Ponieważ, kiedy pomyślałam o tej chorobie, Moja uwaga skierowała się na Lewe Vishuddhi.
Wyobraźcie sobie, ludzie stają się szaleńcami. I dochodzę do wniosku, że większość egotystycznych ludzi głupieje z tego
powodu. Oni są głupi, głupio się zachowują, głupio się zachowują. I tylko egotystyczni ludzie biorą prochy i piją tak dużo,
ponieważ tylko oni mogą to znieść. Przypuśćmy, że ktoś ma duże superego, przypuśćmy, że opętany człowiek zaczyna pić, on
bardzo szybko umrze, nie będzie żyć, ponieważ on został bardziej rzucony na tę stronę. Ale egotystyczni ludzie mogą to znieść,
to znaczy, osoba która nie jest egotystyczna, taka jak Hindus, jeśli zaczyna pić wódkę, on zniknie z horyzontu, przepadnie jak
kamień w wodę i nikt go nie znajdzie. Nie będzie go nawet w przechowalni rzeczy znalezionych. Ale to wasze ego jest odporne
na superego i tak sobie z tym radzicie. Widzicie, to dlatego ludzie mogą pić, to nie ma nic wspólnego z zimnym klimatem ani z
niczym takim, to bardziej wasze ego. Kiedy nazywacie siebie lewostronnymi, czasami robicie duży błąd. Nie jesteście. Żyjecie w

tym micie i tak właśnie możecie usprawiedliwić swoje ego. Ponieważ głównie ludzie Zachodu są egotystyczni. Musimy
zaakceptować ten fakt. My nie jesteśmy ludźmi Zachodu, my należymy do Królestwa Boga, więc nie czujcie się winni. Już nie
jesteście ludźmi Zachodu, dla Mnie nie jesteście ani Hindusami, ani Anglikami, ani Australijczykami, jesteście Moimi dziećmi. Ale
troszkę z tych rzeczy występuje, więc uważajcie na to, o czym wam mówię, to się wam wszystkim przydarzy, troszeczkę ale nie
za dużo.
Więc, bądźcie ostrożni, to jest na zewnątrz, na zewnątrz maryad, kiedy je trochę przekroczycie, dowiecie się.
Więc ci, którzy uważają siebie za lewostronnych, to po prostu opętani ludzie, ponieważ są opętani, dlatego stają się lewostronni,
w przeciwnym wypadku nie są, ich temperament taki nie jest, ponieważ nie ma takiej tradycji, nie ma przyjętych uwarunkowań,
niczego, nie ma u nich żadnego rodzaju uwarunkowań.
Więc na Zachodzie nie można znaleźć prawie żadnych tamasików, prawie w ogóle.
Więc mamy ludzi, którzy są egotystyczni, ale zostali opętani.
Więc te opętania przejmują kontrolę nad waszym ego, działają przez wasze ego i przez to są bardziej niebezpieczni, niż
zwyczajny tamasika. Widzicie, zwyczajny tamasika, który nawet zostaje opętany, on bardzo szybko umiera; inaczej on po prostu
siebie dręczy. Boli go ciało i sprowadza sam na siebie te wszystkie problemy. Ale kiedy osoba egoistyczna zostaje również
opętana, wtedy ona przysparza innym dużo kłopotów. Zaskoczy was to, że w Indiach, jeśli ludzie piją, stają się bardzo mili,
wyjątkowo łagodni bardzo spokojni, bardzo dobrzy. Chodzi Mi o to, że kilka kobiet powiedziało Mi: "My chcemy, aby pili,
ponieważ wtedy oni są lepsi". Ale nie tutaj, tu stają się agresywni, dlaczego? Ponieważ już istnieje baza dla ego i to towarzystwo,
które wskakuje z lewej lub z prawej strony, co by to nie było, przejmuje kontrolę nad ego. Oni działają wówczas poprzez ego,
więc tacy ludzie stają się okrutni, apodyktyczni. Mam na myśli, tak się działo ze wszystkimi Niemcami. Oni wszyscy byli opętani
przez buce z nadświadomości i oni wszyscy zachowywali się w ten nieludzki sposób. Wyobraźcie sobie jakąkolwiek istotę
ludzką, istotę ludzką, zabijającą miliony ludzi w komorze gazowej. Czy w ogóle możecie o tym pomyśleć? Chodzi Mi o to, że nie
możecie nawet patrzeć, jak zabijają kurczątko w waszej obecności. Jak moglibyście patrzeć, jak na waszych oczach zagazowują
tam tak wielu ludzi, próbujących wydostać się z komór gazowych? One wszystkie były przezroczyste, więc moglibyście ich
zobaczyć. Zobaczcie, do jakiego okrucieństwa oni mogli dojść. Jak? Oni byli opętani, opętani przez egoistyczną osobowość.
Więc te buce również użyły ich ego i to zrobiły. A więc my jesteśmy w centrum, jesteśmy ludźmi, którzy wznieśli się do poziomu
Boga; nie mamy żadnego interesu w tym, aby mieć Lewe Vishuddhi. My nie mamy ego. Gdzie jest ego? Jest skończone. Gdzie
jest superego? Skończone.
Więc jeśli nawet coś z tego pozostało, po prostu stawcie temu czoła. Dlaczego czujecie się winni? Po co? Nonsens. I w taki
sposób pozbywacie się tego. Ponieważ widywałam to również u Sahaja yoginów, że nagle ich nosy stają się większe,
wybałuszają oczy, nagle zaczynają mówić w ten sposób i to Mnie przeraża. Mówię: "O co chodzi? On był normalną osobą,
dlaczego teraz mówi w taki sposób?" Przyczyna jest taka, że ukryte ego nagle wyskakuje i ujawnia się. Tak samo jest z wieloma
Hindusami, ci, którzy mieszkają w miastach są okropnie egoistyczni, jak wam mówiłam, "pobłogosławiliście ich" , więc oni także
zachowują się w ten sam sposób. Ale ponieważ jest tradycja bycia w centrum w każdym kraju, tak jak w Chinach. Widziałam, że
w Chinach jest tak samo. Nie widziałam, żeby tam mówili: "Przykro mi, przykro mi, przykro mi". I oni nawet nie dyskutują.
Rosjanie byli dla nich tacy źli. Mówimy im: "W porządku". Pytamy ich: "Dlaczego odcięliście się od Rosjan?" "Zapomnij o tym".
Nigdy nie krytykują, nie siadają i nie skrytykują: "Oni to tak zrobili", albo nie będą się żalić na to lub rozmyślać o tym, nic z tych
rzeczy. Tak samo Hindusi, będziecie teraz zaskoczeni, ale mamy prawo mówiące, że mamy nie robić żadnych filmów przeciwko
Anglikom. Wyobrażacie sobie? Dlatego, że oni opuścili nasz kraj dobrowolnie. Nawet obrazy o Shivaji nie są dozwolone,
ponieważ mogą pokazać, że muzułmanie są źli, posunęliśmy się aż tak daleko. Dlatego zapomnijcie o tym, zapomnijcie,
zapomnijcie o tym, jeśli zaczniecie myśleć o tej osobie, to uderzy w wasze ego. To właśnie ego jest zranione, teraz możecie
nadmuchać ten balon dwoma sposobami, być może o tym wiecie, dmuchając w niego, albo usuwając całe powietrze dookoła
lub nawet uderzając.

Więc zranione ego jest wtedy, kiedy przestrzeń dookoła staje się próżnią i balon się powiększa, a inne ego, nadmuchane ego, jest
wtedy, kiedy balon zostaje wypełniony tym powietrzem. Obie rzeczy są jednym i tym samym; chodzi Mi o to, że rezultat jest taki
sam, niezależnie od tego, w jaki sposób to zrobicie.
Więc teraz rozumiecie fizyczną manifestację tego, że nie tylko rozwijacie te wszystkie choroby, ale też rozwijacie coś takiego jak
szaleństwo, nawet w bardzo młodym wieku, ponieważ nie wiecie, jak sobie ze sobą poradzić.
Więc najlepszą drogą jest, jeśli coś zrobiliście, w tym momencie wybaczyć sobie: "Teraz wybaczam sobie, w porządku. To się
stało z tego powodu – w porządku, więc nie powinienem był tego zrobić. Nigdy więcej tego nie zrobię". Po prostu tak powiedzcie,
po prostu całkowicie zneutralizujcie. Dopóki tego nie zneutralizujecie, ponownie będziecie to tam magazynować, tak to wygląda.
Po drugie, muszę wam powiedzieć, że kobiety na Zachodzie zmieniły swoje style, co jest bardzo, bardzo niebezpieczne dla ich
społeczeństwa, ponieważ zaczęły się zachowywać w taki sam egoistyczny sposób jak mężczyźni.
Więc jeśli mężczyźni przeszli powiedzmy dziesięć stóp, one pobiegły za nimi, powiedzmy osiem stóp i pociągnęły z powrotem
mężczyzn, aby zajść nawet dalej niż oni.
Więc to jest całkowite krzyżowanie się waszych ego, ponieważ normalnie kobiety nie mają takich możliwości ego.
Więc poprzez rywalizację z mężczyznami w sferze ego, tym co zrobiłyście jest to, że zupełnie utraciłyście kobiece maryady, nie
ma już kobiecych maryad. Mężczyzna ma męskie maryady; jeśli zacznie się zachowywać jak kobieta, nie jest mężczyzną. W ten
sam sposób, jeśli kobiety zaczną się zachowywać jak mężczyźni, nie są już kobietami. One straciły swoje maryady. Są poza,
więc dlatego zostają opętane. To dlatego kobiety, gdy są egoistyczne stają się okropne, ich twarze stają się okropne, wyglądają
okropnie całe ich zachowanie jest okropne. One mogą stać się suche jak patyki, widzicie i mogą być tak twarde, jakby ktoś was
uderzył żelaznym prętem. Mówią: "Dama z żelaznym prętem w ręku". To wszystko się dzieje, ponieważ my mamy maryady,
mamy charakter taki, jaki mamy. Jeśli to jest róża, to jest to róża. Bądźcie zadowolone, że jesteście kwiatami róży. Teraz róża
chce stać się cierniem, więc tracimy wszystkie nasze maryady. Dzisiaj będę do was mówić zanim to tutaj zaczniemy, zanim
przyjdą ludzie, zwrócę się do kobiet i powiem im, co złego się z nimi stało i tak oto musicie wiedzieć, że Zachód jest w opałach
nie przez mężczyzn, ale przez kobiety. Kobiety zrujnowały społeczeństwo Zachodu, zachodnie społeczeństwo. Hinduskie
kobiety są tymi, które utrzymały społeczeństwo nietknięte. Naprawdę im dziękuję za ich solidne postępowanie wobec życia. To
kobiety w tym kraju zrujnowały wszystko to, co było tak delikatne, uczuciowe, piękne, miłość, uczucie, współczucie. Kobiety są
po to, aby dawać radość, szczęście i emocjonalne bezpieczeństwo całemu społeczeństwu. Podczas gdy one zaczynają
dominować, "zrób to, daj to, zrób to, tamto". Nawet mężowie stali się w domu po prostu jak służący. "Dokładnie nie wyczyściłeś,
nie wyczyściłeś porządnie kuchni". Pojechałam do Anglii i byłam zaskoczona, jak porządnie wysprzątane są kuchnie i cała
reszta, widzicie, wy macie to wszystko do czyszczenia tego i tamtego. Powiedziałam: "Dlaczego się tak dzieje?" Widzicie, to
mężczyźni musieli to robić, więc oni odkryli te wszystkie sposoby i metody. To musi się błyszczeć, w porządku, chcesz, aby
błyszczało, znajdę ci taki środek, że jak wylejesz go na rękę, to ją poparzysz, rozlej wszędzie kwasy, zakładając wielką rękawicę
na rękę, rozlej to wszędzie. I wszystko jest w porządku. Następnie dzieci, widzicie, cierpią, ponieważ taka jest praca ogrodnika,
aby z taką dobrocią opiekować się pięknym, nowo narodzonym życiem. Ale wy od początku rozpieszczacie swoje dzieci. Matka
jest jak ogrodnik, musi również przyciąć musi również podciąć, aby wzrost był w porządku. Jeśli twoje dziecko jest
rozpieszczone, nie jesteś dobrą matką, jesteś bezużyteczna. Ale wy wychowujecie swoich mężów, nie zaś swoje dzieci, jest
dokładnie na odwrót, ponieważ ego przez cały czas jest nastawione na wychowywanie męża. "Usiądź tu, idź tam, co to jest?"
Kwestia pieniędzy: "Daj mi wszystkie pieniądze, ja będę trzymać wszystkie pieniądze", wszystko. Ktoś mógłby powiedzieć, że
takie jest prawo. Jeśli prawo jest głupie, Sahaja yoginki nie powinny postępować zgodnie z nim. Mówię wam, to prawo was
wszystkich zrujnowało. Ponieważ to jest tak ważna część życia, to jest tak ważna dziedzina życia, że nie powinna ucierpieć.
Tam, gdzie brakuje uczucia, miłości, dobroci, wszystkiego tego, co jest potrzebne, tam stajecie się ludźmi bez żadnego
znaczenia. Życie jest bezcelowe. Nie wiecie co robić, to dlatego dzieci popełniają samobójstwa. A miłość powinna być taka, że
one powinny być przycinane, a do tego musicie mieć mądrość, której też nie rozwijacie, ponieważ jeżeli ganiacie za waszą
Mooladhara Czakrą, to jak możecie mieć mądrość? Tutaj mężczyźni kompletnie was ogłupili. Mówię wam, kompletnie was
ogłupili. Musicie zachować swoją mądrość nienaruszoną. I oni nie tylko was ogłupili, ale sami zniżyli się do tego poziomu, aby

was ogłupić.
Więc oni mają swoje podstępne metody, oni nie działają wprost.
Więc, jako Sahaja yogini jesteśmy ponad tymi wszystkimi rzeczami, osiągnęliśmy stan, w którym jesteśmy ponad. Jesteśmy tu
po to, aby skorygować to wszystko, co w społeczeństwie poszło źle, ponieważ Sahaja Yoga kieruje się w stronę społeczeństwa,
nie tylko na was.
Więc na tym etapie musimy zrozumieć co musimy zrobić, przede wszystkim takie powinno być nasze własne zrozumienie.
Nawet teraz, z całym tym nurtem Sahaja yogińskiego zrozumienia, kobiety nie pojmują, że muszą być jak kobiety. Widziałam je,
one wciąż mówią: "Co w tym złego?" To nadal trwa, a mężczyźni nie rozumieją, że muszą zachowywać się jak mężczyźni, nawet
po tym wszystkim. A jeśli staną się naprawdę mężczyznami, kobiety ich docenią. A jeśli wy staniecie się naprawdę jak kobiety,
mężczyźni was docenią. Widzicie, przeciwieństwa się wzajemnie przyciągają, to powinno być normalne. Ale my żyjemy w
nienormalny sposób, w którym mężczyźni są kobietami, a kobiety są mężczyznami. A więc co wy teraz zrobicie?
Więc to jest bardzo ważne, aby mężczyźni teraz zrozumieli – ponieważ będę mówić potem do kobiet – że oni muszą stać się
mężczyznami. Oni muszą naprawiać rzeczy, muszą podejmować decyzje, muszą być tymi, którzy mają rządzić. Ale to jest
zewnętrzne, w rzeczywistości źródłem jest kobieta, kobieta jest potencjałem, a mężczyzna jest siłą kinetyczną. Na przykład,
weźmy wentylator, który się kręci. Można powiedzieć, że ruch wentylatora to siła kinetyczna, ale potencjalna siła, która jest w
nas to elektryczność, która pochodzi ze źródła. Co jest ważniejsze, wentylator, który się porusza czy źródło? Niech kobiety
decydują a mężczyźni rozumieją. Ale jeśli to źródło wyschnie i zechce stać się wentylatorem, żaden wentylator nie zadziała.
Odwrotna sytuacja. Jeśli zdacie sobie sprawę, że jesteście źródłem, jesteście tymi, które dają całą shakti mężczyznom,
przestaniecie się zachowywać jak mężczyźni. To nie oznacza, że nie możecie chodzić do pracy, możecie; ale wybierzcie pracę
bardziej odpowiednią dla kobiet. Na przykład, nie spodobałaby Mi się kobieta, która pracowałaby jako kierowca autobusu albo
ciężarówki, albo jako zapaśnik. Nie. Nie mówię ot tak sobie, mówię z doświadczenia. Pewnego razu podróżowałam pociągiem,
byłam wtedy studentką w Lahore i podróżowałam pociągiem, widzicie, pociąg zatrzymał się w nocy na jakiejś stacji przyszła
kobieta i powiedziała: "Otwórz mi drzwi".
Więc powiedziałam: "Ale jest taki tłok, no dobrze, spróbuję, spróbuję". A ona na to: "Jeśli nie otworzysz, mogę je wyłamać".
Zapytałam: "Ale jak to możliwe?" A ona powiedziała: "Nie wiesz kim ja jestem?" Powiedziałam: "Kim?" A ona: "Jestem Ahmida
Bhanu". Zapytałam: "Kim jest Ahmida Bhanu?" "Zapaśniczką". "O wielkie nieba" powiedziałam: "Dzięki Bogu". Zapytałam: "Jeśli
jesteś zapaśniczką, dlaczego przyszłaś do żeńskiego przedziału, dlaczego nie pójdziesz do męskiego?" I popchnęła drzwi tak
gwałtownie, podeszła i spojrzałam na nią, wiecie i powiedziałam: "Wow, co za osoba!" A ona usiadła, widzicie, z całą jej
fizjonomią, ze wszystkim, jej sposób poruszania się i siedzenia, wszystko było takie męskie. Tak po prostu, ona usiadła i
powiedziała: "Niech podejdą te, które chcą powiedzieć, że nie powinnam tu siedzieć". Odrzekłam: "Nikt tego teraz nie chce
proszę pani, proszę wygodnie usiąść. Ale będziemy musiały przyprowadzić kogoś z drugiego przedziału do zapasów". I wtedy
już siedziała spokojnie. I naprawdę... Zobaczyłam, że jej wszystkie mięśnie były przerośnięte i ona naprawdę wyglądała,
powiedziałabym, jak zachodnia krowa, możemy tak powiedzieć. Ponieważ tutaj krowy wyglądają jak bawoły, nie zaś jak krowy.
Coś bardzo śmiesznego, nie mogę tego zapomnieć, widzicie, tego doświadczenia, byłam bardzo młoda i bardzo, nie wiem,
chciało mi się śmiać, ale nawet nie mogłam się z niej śmiać, bo jeszcze dostałabym od niej po uszach.
Więc tak to jest, tak kończymy, musicie to wiedzieć, jak daleko się posuwamy. Czy staniemy się zapaśniczkami?
Więc tak to jest i trzeba się nauczyć, że tak było przez wieki, przez wieki tak było. Widziałam to, czytałam książki, niektóre
książki, stare książki; widziałam też filmy, w których pokazali, że nawet w dawnych czasach, kobiety trzymały w rękach miotły i
biły nimi mężów po głowach, czy coś takiego. My też mamy trochę takich "błogosławionych" kobiet w Indiach, ale takich kobiet
jest bardzo, bardzo, bardzo niewiele. Jest ich niewielka liczba, ale może wzrosnąć, Bóg jeden wie, widzicie, więc trzymajcie
kciuki, ale powiedziałabym, że to właśnie się dzieje.
Więc mężczyźni z dużym ego, które przechodzi do Lewego Vishuddhi, mówią: "Nie, niech sobie kobiety rządzą, w porządku,

niech będą zadowolone. Już dosyć ich agresji, niech będzie tak, jak chcą".
Więc one robią co im się podoba, mężczyźni się nie przejmują, idą w to swoje lewe coś i nie ma już miłości i radości z
małżeństwa. Wczoraj mieliśmy inne małżeństwo, było z pożytkiem dla waszych dzieci, dla ich dobra, i tego wszystkiego,
przyjmijcie swoje role jako kobiety i mężczyźni. Swoje role jako kobiety i mężczyźni a zobaczycie, że będziecie się nimi cieszyć.
Spór powinien dotyczyć tych ról. Kiedy mężczyźni chcą coś dla was zrobić, powinniście powiedzieć: "Nie, nie, nie, jak tak
możesz? To jest dla mnie za dużo. Pozwól mi to zrobić". Opowiadałam wam wiele razy, że kiedy Mój mąż wpada w złość chce
prać własną podkoszulkę, widzicie, aby pokazać swoją złość. Albo kiedy jest bardzo zły, wtedy będzie czyścił łazienkę. Ale robi
to tak niedbale, że od razu wiem, że to on zrobił. Chce mi się śmiać, ale nie śmiem, ponieważ muszę podtrzymywać jego ducha. I
wtedy on zaczyna zwracać się w bardzo, widzicie, oficjalny sposób. "Pan", on zwraca się do wszystkich per "Pan", widzicie. "Pan"
mówi, "Pan jest taki, pani jest taka" i wtedy wiem, że naprawdę jest o coś wściekły. Ale on nie powie, o co jest zły, widzicie. Wtedy
musimy dowiedzieć się, o co jest zły i nie należy czuć się wówczas winnym, należy to skorygować. I wtedy on spostrzega...bo
wiecie jest tak wiele sposobów na zneutralizowanie gniewu. Pierwsza rzecz, jaka ma miejsce z ego, to gniew. Ponieważ wczoraj
się pobraliście, musicie wiedzieć, jak to zneutralizować, ponieważ ego ciągle tam jest.
Więc odkrywanie tego, jak zneutralizować gniew drugiej osoby to bardzo piękna rzecz, nigdy nie widziałam, aby wasi pisarze o
niej pisali, ale w Indiach mamy wielu pisarzy, którzy radzili sobie z tą sytuacją.
Więc musicie dowiedzieć się przede wszystkim, jakie są słabe punkty męża, i żony. W którym momencie ona się denerwuje.
Więc podejście powinno być takie, że nie powinniśmy jej denerwować, nie powinniśmy jej złościć a nastawienie żony powinno
być takie samo, jeszcze bardziej w stosunku do męża. A więc, jakie są słabe punkty, przez które on się denerwuje? Przestudiujcie
to, to bardzo proste, śmiejcie się z tego, nie traktujcie tego poważnie i uważajcie, aby tego nie unikać. Teraz dowiedzcie się
również, co sprawia mu radość. Tak jak, jeśli czasami Ja naprawdę – Ja nigdy nie wpadam w złość, wiecie o tym, nigdy nie
wpadam w złość, ale gdy to robię, Mój gniew jest po prostu na pokaz...
Więc, jak to pokazać, jak zneutralizować gniew jakiejś osoby? Przypuśćmy, że Ja próbuję go okazać, jeśli wtedy posadzicie
dziecko na Moich kolanach, skończone, gniew znika. Nie potrafię okazać gniewu, gdy mam dziecko na kolanach, to proste.
Więc musicie się dowiedzieć. Weźmy na przykład Mojego męża, widzicie, przypuśćmy że się złości – znam go i jeśli powiem mu:
"A może kupilibyśmy dla Mnie ładne sari". Ach, koniec, wtedy jest bardzo szczęśliwy. Ach, zrobiłam mu największą przysługę,
widzicie. Tak oto, widzicie, musicie odkryć, jaka rzecz zadowala waszego męża, jaka rzecz zadowala waszą żonę i
neutralizować. Widzicie, musicie uczyć się takich małych rzeczy jak to. To jest sztuka życia, to jest sztuka życia Sahaja yogina.
To jest sztuka takiego życia, widzicie jak sobie radzę przy pomocy kilku małych rzeczy. Musieliście widzieć, jak w Moim
wykładzie mówiłam o całkiem poważnych sprawach, ale w waszych wybuchach śmiechu to po prostu osiada w waszych
umysłach, tak oto powinniście robić. Ponieważ humor jest jedną z najwspanialszych rzeczy, które łączą, sprawiają, że osoba
rozumie i nikogo to nie rani. Tak właśnie sprawy się polepszają i wtedy zauważacie, że jest w was pokój a pierwszą rzeczą, jaką
mąż i żona muszą uczynić to ustanowić pokój. Dzieci czują się dobrze, wszyscy czują się dobrze i wtedy stopniowo korygujmy
to. Wy nie jesteście odpowiedzialni za korygowanie siebie nawzajem; jeśli jednak poślubiliście kogoś, kto nie jest Sahaja
yoginem, kto jest okropny itp. to wtedy jest to zupełnie inna kwestia. Ale jeśli para Sahaja yoginów pobrała się w Mojej
obecności, to powinna to być najprostsza rzecz do wykonania. I ochraniajcie siebie nawzajem, troszczcie się o siebie nawzajem.
Powinna być całkowite zaufanie. I to jest – mamy w naszym kraju, naprawdę muszę to przyznać, nasze małżeństwa mają w
sobie coś specjalnego. Kiedyś, dawno temu, gdy udałam się do Singapuru, będziecie zaskoczeni, w drodze do Ameryki i była tam
jedna okropna żona dyplomaty, która przyszła pijana na program i została poproszona o wyjście, ponieważ była pijana.
Więc ona poinformowała naszą premier Indirę Gandhi, że "ta pani wykonuje tego rodzaju działalność i Ona nie powinna tego
robić, Ona jest żoną dyplomaty i ma tak wysoką pozycję" i takie tam.
Więc Indira Gandhi, bez żadnego zrozumienia, powiedziała jednej z osób, którą był Huxher, który był jej prawą ręką: "Idź i powiedz
Panu Srivastava, że nie powinno się tego robić i że Ona powinna wrócić". Widzicie, kiedy minister dostaje wiadomość od Indiry

Gandhi, oznacza to wtedy dla ministra śmiertelny cios.
Więc on posłał po Mojego męża. I wezwał go i powiedział: "Myślimy, że twoja żona powinna zostać wezwana z powrotem; a
wydarzyło się to i to". A on powiedział: "Dlaczego? Dlaczego chce Ją pan wezwać? Ona nie pije, nie pali, nie robi niczego złego.
Ona jest najprzyzwoitszą kobietą. Jest pełna godności i wie co robi. Ona prowadzi bardzo dobrą działalność, zupełnie za darmo.
Ona nie robi nic złego i jeżeli pan zechce, to złożę rezygnację, ale Jej nie wezwę". I wtedy on się śmiertelnie wystraszył, ponieważ
jeśli on złoży rezygnację, to kto będzie wykonywał pracę? Jest taki kompetentny. I powiedział: "Złożę rezygnację". I widzicie,
wszyscy byli zaszokowani tym, że był taki pewny siebie. A o tym dowiedziałam się od kogoś innego, ponieważ sam minister był
nieżywy, ledwo żywy, po otrzymaniu wiadomości od premiera, widzicie. I wtedy on to odwołał, on sam to również wewnętrznie
zrozumiał i powiedział: "Znam tę panią bardzo dobrze, Ona jest pełna godności, jest bardzo przyzwoita, jest bardzo dharmiczna,
nie powinniśmy Jej przeszkadzać". Podczas gdy Huxher, który przekazał wiadomość, otrzymał też szok, widzicie i przekazał ten
szok dalej, do Indiry Gandhi. Od tej pory ona nigdy, nigdy nie próbowała ingerować w Moją pracę. Bylibyście zaskoczeni, nigdy już
nie próbowała ingerować. Taka jest wiara i zrozumienie, jakie mąż pokłada w Moją pracę. To powinniście mieć. Musicie znać
swoją żonę i swojego męża, oni nie mogliby zrobić pewnych rzeczy. Teraz, to samo odnośnie dzieci. Musicie mieć do nich pełne
zaufanie. Musicie wiedzieć kim są, co zamierzają, jak daleko mogą się posunąć. Wtedy to zaufanie, wewnętrzne zrozumienie,
jest jedyną drogą do pokoju, miłości i uczucia. Całkowita wiara w siebie nawzajem, gdziekolwiek by nie byli. Mogę z
przekonaniem stwierdzić, że gdzie byście nie wysłali moich córek, one nigdy nie będą postępować adharmicznie, to samo
dotyczy moich zięciów, ale za Moje własne córki ręczę. One nigdy nie pomyślą o adharmicznym życiu, czego byście nie
próbowali. Powinna być w was ta pewność, co do waszych własnych dzieci. Kiedy były małe, bardzo małe, przyszli sąsiedzi i
powiedzieli: "Wasze córki przyszły i używały tego w naszym ogrodzie, do porannej kąpieli". Powiedziałam: "Co?", "Moje dzieci,
nawet, jeśli mogłyby wejść do waszej łazienki, musielibyście je tam zaprowadzić. Dam wam teraz dwa tysiące rupii, w tym
momencie. Tylko je poproście, aby poszły do waszej łazienki, to wszystko". Za dobrze je znam. Jeśli ktoś powie: "Twoja córka
coś wzięła", za dobrze je znam, one nigdy nie mogłyby dotknąć cudzych rzeczy, za dobrze je znam. One nigdy na siebie od
nikogo nie wezmą takiego zobowiązania za dobrze je znam.
Więc tak właśnie, powinniście znać swoje dzieci aż zbyt dobrze. Nie obrażajcie ich w obecności innych. Budujcie ich charakter i
poczucie godności mówiąc: "Chodź, jesteś Sahaja yoginem, jesteś wspaniały, będziesz tym i tym" i postawcie je na tej drodze,
utrzymujcie je tam, szanujcie je. Ale nie psujcie ich. Nie psujcie ich. My zwykle psujemy. Albo sobie za bardzo pobłażamy, albo
im za bardzo pobłażamy, obie rzeczy są złe, to znów ego. Mówcie im, jak mają dzielić się rzeczami, mówcie im, jak mają się
dzielić. I na przykład, kiedy się dzielą, coś oddają komuś innemu, powinniście być szczęśliwi, jeśli to zostało podarowane innym.
"Daj to innym, niech się inni bawią". Widzicie, pokażcie waszą radość z tego powodu, sami rozdawajcie innym, wtedy dzieci uczą
się takich rzeczy.
Więc małżeństwo jest wielkim spoiwem w Sahaja Yodze. Poprzez małżeństwa wszyscy jesteśmy razem związani. To wszystko
jest społeczeństwem ludzi bardzo szczęśliwych w małżeństwie.
Więc jeśli ktoś nie jest w stanie stworzyć dobrego małżeństwa, niech lepiej o tym zapomni, zapomni o tym. Widzicie, widywałam
kobiety w wieku sześćdziesięciu lat, w Moim wieku, proszące o małżeństwo. Tak, są kobiety i mężczyźni w wieku
sześćdziesięciu lat, "Matko, mam tylko sześćdziesiąt lat i chciałabym wyjść za mąż". Powiedziałam: "Co?" W wieku
sześćdziesięciu lat Ja mam tysiące dzieci, jak możesz mówić coś takiego? Sądzę, że nie powinnaś być panną młodą przez całe
życie. Powinnaś być matką i babcią. Myślę, że po skończeniu czterdziestu pięciu lat nikt nie powinien myśleć o małżeństwie, to
nonsens. To nonsens po czterdziestu pięciu latach, nawet mężatki powinny wiedzieć, że są matkami i będą babciami, a one są
wiecznie pannami młodymi. Widzicie, to właśnie jest jedna z przyczyn dlaczego małżeństwa rozpadają się. Ponieważ nie jesteś
panną młodą, powiedzmy po skończeniu trzydziestu lub trzydziestu pięciu lat, jesteś matką, w pełni jesteś matką. I ty jesteś
ojcem i tak żyjecie, jako ojciec i matka dzieci. Tak jesteśmy nazywani w naszym kraju. Do trzydziestki, do wieku lat trzydziestu
nazywają nas pannami młodymi, tak jak doolai, ale kiedy już dorośniecie – nikt nie zwraca się do Mnie po imieniu. Mówią:
"Matka Kalpany" albo "Matka Sadhany". Nawet Mojego męża nazywają "Ojciec Kalpany", nigdy po imieniu, ponieważ stajecie się
ojcem i matką, zaakceptujcie tę pozycję. Ale nie, wy chcecie być pannami młodymi w tym wieku, chcecie mieć łóżko tak jak
panna młoda, wszystkie rzeczy w sypialni, tak jak panna młoda i sypialnię, ale to nie działa. Ponieważ już nie jesteście pannami
młodymi i wtedy myślicie: "Och, ten mężczyzna stał się nudny". "Ta kobieta stała się nudna", więc idziecie do innej kobiety,

innego mężczyzny i tak w kółko. A potem idziecie do dzieci i psujecie ludziom niewinność. Ale jeśli to zaakceptujecie,
prawidłowo będziecie wzrastać, dojrzejecie jako Sahaja yogini jako ojciec i matka, jako pełni godności ludzie. Nie jest jedynym
źródłem miłości relacja męża czy żony, istnieje tak wiele relacji, które są większym źródłem, ale to zależy na jakim etapie się
znajdujecie. Kiedy jesteście niewielką, malutką rzeczką, to w porządku; ale teraz staliście się oceanem, więc stańcie się
oceanem. Kiedy stajecie się morzem, stańcie się morzem. Kiedy stajecie się oceanem, stajecie się oceanem. Morze nie jest w
stanie pozostać jak malutkie, maleńkie źródełko, nieprawdaż? W taki sam sposób wszyscy musicie wiedzieć, że trzeba wyrosnąć
z tego związku i że nie powinniście cały czas myśleć o mężu czy żonie. Tak jak w wieku czterdziestu pięciu lat one ciągle
szukają dla siebie mężów, czy one zwariowały? To powinno się teraz skończyć w naszej Sahaja Yodze, wszystkie te, które
przekroczyły pewien wiek powinny przestać zawracać Mi głowę małżeństwami, powinny stać się matkami, jest tak wiele dzieci,
którymi trzeba się zaopiekować, będziemy mieć żłobki, lepiej bądźcie tam. Czym jest, czym jest towarzystwo w życiu?
Towarzystwo jest z dziećmi, z wnukami, z prawnukami. To jest to, co każdy musi zrozumieć, oboje i mężczyźni i kobiety.
Mężczyźni są tacy sami. Mężczyźni też starają się nigdy nie zostać ojcami. Jeśli jesteście w pełni ojcami, nie przychodzą wam
do głowy myśli o małżeństwie, zapomnijcie o tym. Jeśli wam się nie uda z jedną kobietą, zapomnijcie o tym. Zapomnijcie wtedy
o tym. Nie ma potrzeby, już mieliście tego dosyć.
Więc tego rodzaju rzecz jest w ogóle niepotrzebna, tak to działało w społeczeństwie, które nie jest Sahaja yogińskim
społeczeństwem, więc powinno to działać u was. W kwestiach społecznych Hindusi są całkiem dobrzy, ale w ekonomii i polityce
są kiepscy. Nigdy nie podążajcie za ich polityką, okropność. Okropność. Nie mogę sobie wyobrazić gorszej polityki niż Hinduska
polityka, ona jest najgorsza ze wszystkich. Jeśli tego posłuchacie, nie wiadomo czy się śmiać czy płakać, wiecie, to tacy idioci,
wszystkie osły weszły do polityki, zupełne osły. Jeszcze gorsze. Oni ryczą jak osły, zachowują się jak osły, kopią się nawzajem,
robią wszystko, co tylko możecie sobie wyobrazić, to takie przerażające. Chodzi Mi o to, jeśli chcecie się pośmiać, wtedy
możecie spojrzeć na to jak na żart, jak na osły, widzicie, zachowują się, zupełnie tak, jak gdyby rządzili naszym wspaniałym
krajem.
Więc większość z nich to osły, nie spotkałam wielu rozsądnych. A ci, którzy są rozsądni, też chcą stać się osłami. Cóż zrobić? To
jest ich największe pragnienie – wyobraźcie sobie, święty, który chce stać się osłem!
Więc miejmy na uwadze, że jakiekolwiek są nasze dobre strony, to są to nasze dobre strony, których nie powinniśmy stracić.
Jakiekolwiek są nasze złe strony powinniśmy je skorygować. To jest bardzo zrównoważony pogląd na siebie. Ponieważ my
stanowimy zysk, nikt inny nie skorzysta i Sahaja yogini muszą w tej kwestii być samolubni. My jesteśmy tymi, którzy zyskują, jeśli
my zyskamy, całe ciało zyskuje, cała Sahaja Yoga zyskuje. To właśnie wam mówię o waszym społecznym życiu, które jest
bardzo ważne i o waszym ego. Ale najważniejszą rzeczą jest to, że jak już jesteście w Sahasrarze, stajecie się Moim mózgiem,
naprawdę stajecie się Moim mózgiem.
Więc musicie być bardzo ostrożni, ponieważ nie myślicie o waszych rodzinach, waszych dzieciach, waszym domu. Nie myślicie
o aszramie w Melbourne, aszramie w Sydney, ani o Australii, ale myślicie o całym świecie i o całym Wszechświecie i o jego
udoskonaleniu. Kiedy wzrastacie do tego stanu, naprawdę stajecie się nieodłączną częścią Mojego mózgu, który zajmuje się
dużo większymi wizjami, wyższymi rzeczami. To też działa na niższych poziomach, taki jest tego plus, ale może to też działać na
waszych indywidualnych poziomach. Mam uwagę na waszych indywidualnych problemach, na waszych indywidualnych
sugestiach, na wszystkim co mówicie, ale światło jest dla całego Wszechświata.
Więc wkraczamy w obszar uniwersalnej religii, którą musimy obudzić, którą musimy wypracować. Dopóki nie osiągniecie tego
stanu, dopóty nie będziecie nazywani dojrzałymi Sahaja yoginami.
Więc, aby to osiągnąć, musicie ciężko pracować, lub można powiedzieć, że teraz jesteście Sahaja yoginami a staniecie się maha
yoginami.
Więc musimy osiągnąć ten stan maha yogi. Z jednego do drugiego jest bardzo prosto, to się wypracowuje. Wyobraźcie sobie, że
cztery lata temu nigdy nie myślałam, że będę mogła ustanowić, tutaj tak wielu z was moimi dziećmi i to się dzisiaj wydarzyło. To
jest taka wielka sprawa, że przez cztery lata mogliśmy osiągnąć takie piękne rezultaty a następny rok będzie jeszcze lepszy,

widzę to po ludziach, którzy tu byli.
Więc trzeba zrozumieć, że w Sahaja Yodze posłuszeństwo wobec tego, co Matka mówi jest właściwe. Ale niektórzy ludzie mają
zły nawyk mówienia: "Zrób to w imię Matki, dla Matki". Kim jest ta osoba? Dlaczego ktokolwiek miałby mówić, aby zrobić coś w
imię Matki? Albo, że Matka tak mówi. Nie, kiedy jesteście Duchem rozumiecie, co Matka mówi, więc starajcie się zrozumieć
waszego Ducha. To najlepszy sposób, w jaki możecie to wypracować i możecie być mili. Chcę, aby wszystkie nasze dzieci
wzrastały od tej wysokości, niech zaczną od lepszych standardów, od lepszych poziomów, ponieważ my zaczęliśmy od niższych
poziomów, mieliśmy problemy, ale niech nasze dzieci zaczną od wyższego poziomu a Melbourne jest miejscem, które
wybrałam, aby tutaj dorastały nasze dzieci.
Więc mam nadzieję, że kobiety podejmą swoje role i mężczyźni podejmą swoje role i że zbudujecie tu dobry rodzinny system,
dobre społeczeństwo i to dobre społeczeństwo. O co chodzi? Zostawcie to. Wiem. Znam te światła bardzo dobrze. Wiem jak
działają. Vishnumaya, to jest Vishnumaya, zaangażowaliśmy Vishnumayę. Skąd mamy światło, Vishnumaya, gdzie jest ukryta?
Widzicie, Vishnumaya jest Tą, której dzisiaj potrzebujemy i trzeba zrozumieć subtelny sposób, w jaki Vishnumaya przychodzi.
Teraz zobaczcie, jak sahaj to się tam pojawiło, tak, że mogę mówić o Vishnumayi, ponieważ przejść na temat Vishnumayi nie
jest łatwo. Widzicie, musicie dostrzec grę, musicie dostrzec grę.
Więc ta Vishnumaya, jak przybywa? Jak to tak dobrze przeze Mnie działa? Jak, co się dzieje, skąd to przychodzi?
Hydroelektryczność, to w jaki sposób hydroelektryczność była w wodzie, ona jest w wodzie w Guru Tattwa, ale kiedy, kiedy ona
zstępuje do was wtedy kiedy Guru Tattwa zstąpiła do was. Na tym poziomie działa Vishnumaya, że uwalnia i działa. W jakim
celu? Dla oświecenia. Co się dzieje fizycznie, dzieje się subtelnie.
Więc trzeba się inkarnować, więc zasada Guru musi się inkarnować, aby zstąpić na tę ziemię.
Więc Vishnumaya działa i oświeca ludzi i to jest właśnie to, tak właśnie się to wszystko wypracowuje. Teraz widzieliście, jak
nagle mogłam zmienić temat na ten i nie poczuliście tego. Chciałam tylko, abyście zobaczyli jak Matka zmienia tematy,
ponieważ mają miejsce jakieś zdarzenia i coś się gdzieś dzieje, o czym Ja wiem i to się zmienia. I wygląda to na gładką
kontynuację jednego tematu. Następną rzeczą, o której muszę wam powiedzieć jest to, że wszyscy musicie w pełni poznać
Sahaja Yogę. Bardzo niewielu ludzi naprawdę wie o Kundalini, naprawdę wie o wibracjach. Oni nie wiedzą, gdzie jest Void.
Powinny się odbywać regularne zajęcia, nawet dla dojrzałych Sahaja yoginów. Gdzie jest Void na stopach, gdzie są czakry na
stopach? Kiedy im mówię, aby masowali Moje stopy, oni nie wiedzą gdzie to jest. Możecie nie mieć wykształcenia, to nie ma
znaczenia, ale w Sahaja Yodze powinniście być wykształceni. Powinniście mieć pełne wykształcenie w Sahaja Yodze. Musicie
wiedzieć, skąd ta choroba przychodzi, jak ją uleczyć. Każdy z was powinien być w tym wykształcony. Kiedy macie swoje zajęcia
medytacji, musicie też mieć zajęcia, aby się kształcić w Sahaja Yodze, jakie rzeczy należy zrobić. Jest książka, oczywiście
widziałam, to jest dobra książka, którą napisali o dzieciach, ale brakuje spontaniczności, więc będę to musiała wypracować. Są
nie tylko książki, ale również Moje taśmy. Kiedy słuchacie Moich taśm, zanotujcie w punktach to, co Matka powiedziała a sami
się przekonacie.
Więc edukacja w Sahaja Yodze jest bardzo ważna, w przeciwnym razie wasza inteligencja zardzewieje. Musicie mieć pełne
wykształcenie w Sahaja Yodze, dawanie jedynie Realizacji to nie wszystko. Musicie mieć, aby inni wiedzieli, że się na tym znacie.
Takiej ilości wiedzy, jaką wy posiadacie, nikt inny przed wami nie miał, żaden święty.
Więc zróbcie z niej pełny użytek. W jakimkolwiek jesteście wieku, jakiekolwiek macie kwalifikacje, to nie ma znaczenia, ale
wszyscy powinniście wiedzieć czym jest Sahaja Yoga, co to oznacza, jak to działa. Zadajcie sobie pytania i znajdźcie
odpowiedzi. Wszyscy wciąż jesteście studentami Sahaja Yogi – musicie to wiedzieć, wciąż jesteście studentami Sahaja Yogi i
musicie zostać jej mistrzami, musicie to znać, każde słowo. Nie chodzi tylko o to, aby cieszyć się Sahaja Yogą, musicie też mieć
wiedzę. Jak wtedy, kiedy smakuje wam ciasto upieczone przez kogoś, musicie wiedzieć, jak zostało upieczone, ponieważ wtedy
sami możecie je upiec dla innych. Ale jeśli nie wiecie jak upiec – ludzie wam nie uwierzą. To jest to, co zauważyłam.
Zauważyłam też, że niektórzy Sahaja yogini cały czas wykonują pracę, są aktywni, ponieważ wcześniej też byli aktywni, ale
niektórzy są letargiczni. Nawet pomiędzy dwoma Hindusami możecie zauważyć taką samą różnicę, choć jedni są tutaj a drudzy

tam, tak nie powinno być. Każdy powinien starać się stworzyć ten sam rodzaj entuzjazmu i dynamizmu, nie zaś tylko jedna
osoba. Jeśli jedna osoba to robi, to nie ma z tego pożytku. Czasami taka jedna osoba może też być bardzo dominująca. Każdy
powinien pracować, całe ciało musi pracować, jeśli to rozwiniemy, to pomoże w całkowitym rozwoju, wzroście. W porządku?
Więc dzisiaj, w dniu Moich urodzin, chcę was bardzo pobłogosławić, ale musicie wiedzieć, że każde urodziny redukują Mój wiek,
więc teraz musicie dorosnąć, aby przejąć pałeczkę, to ważne. Musicie rosnąć, to bardzo ważne, tak zwany Mój wiek, chociaż
tego nie widać ale on się zmniejsza, musicie to wiedzieć, więc teraz przyśpieszcie wasze działania, weźcie się za to i wypracujcie
to. Kiedy inni przychodzą, rozmawiajcie z nimi miło, dajcie im radość, nie dawajcie im trochę – dawajcie im radość. Opiekujcie
się nimi, bądźcie dla nich mili, to będzie ich bardziej przyciągać, niż powiedzenie im od razu: "Jesteś bucem, wyjdź". Kiedy już
będą w Sahaja Yodze, kiedy tam będą, Ja im powiem. Oni wciąż są, wiem, że część z nich wciąż tu jest, musimy im powiedzieć:
"Masz problem, lepiej odejdź". To jest w porządku, oni muszą opuścić aszramy na jakiś czas a potem wrócić. Tak musi być,
inaczej nie można ich skorygować i tacy ludzie muszą chętnie zaakceptować to, że powinni być w porządku, że muszą się
zmienić; muszą stać się lepsi niż kontynuować z tym, co mieli z powodu swojego ego.
Więc starajcie się współpracować z waszą Jaźnią, ponieważ Ona chce być coraz lepsza i lepsza.
Więc wszyscy ci ludzie, których poproszę, powiem Warrenowi, którzy to są, ci ludzie, którzy nie są w porządku powinni opuścić
aszram. Aszram to nie miejsce, w którym powinni mieszkać dowolni ludzie. Tutaj powinni być ci, do pewnego stopnia
oczyszczeni. Powinien istnieć pewien minimalny standard, jaki muszą posiadać. Jeśli oni nie mają takiego standardu, powinni
się wyprowadzić. Nawet, jeśli to jest dominująca kobieta, albo mężczyzna, który zachowuje się jak kobieta, musi się wynieść.
Widzicie, musicie być normalnymi ludźmi, w przeciwnym wypadku, kiedy inni przychodzą i widzą jednego człowieka stojącego
tam jak kurczak. Nie zrobi to na nich dobrego wrażenia. Mówię wam, to tak jakby jakiś mizerny Chrystus, jakiego wam
pokazałam, stał tam cały przygarbiony. Nie wiem, na kim by to zrobiło wrażenie. Musicie mieć tam kogoś takiego jak Chrystus w
Kaplicy Sykstyńskiej, widzicie, stojącego jak..., taki właśnie mężczyzna powinien być, ale godnie, z szacunkiem, życzliwie i
majestatycznie. A kobiety powinny być bardzo miłe i słodkie. Takie zachowanie to dobra inwestycja na długą, długą przyszłość.
Bardzo, bardzo długą, nie wiecie jak bardzo Mi się to zwróciło. Dzisiaj okazuje się to dla Mnie tak przydatne. Widzicie, kiedy
jeszcze nie zajmowałam się Sahaja Yogą, z natury byłam życzliwa dla ludzi i to wszystko przyszło. Dam wam jeden przykład, w
Londynie przyszedł do nas jeden pan, miał na imię...ten komisarz, jak miał na imię ten komisarz? Jest komisarzem w Pune, teraz
on jest komisarzem w Pune, w porządku. Przyszedł zobaczyć się z nami, mieliśmy zebranie gabinetu Mojego męża czy coś
takiego. CP powiedział: "Zaproszę ich na obiad". Powiedziałam: "Dobrze". Ugotowałam w domu obiad; około dwadzieścia pięć
osób przyszło na obiad. Zjedli obiad i musiałam się nimi zająć, zadbać o wszystko.
Więc kiedy pojechałam do Pune, Marautra powiedział Mi, że temu komisarzowi bardzo zależy by zostać przewodniczącym albo
prezesem lub być w komitecie powitalnym, aby Mnie powitać. Powiedziałam: "Nie pamiętam, kim jest ten pan. Pamiętam kogoś
o tym samym imieniu". Powiedział: "Nie, nie, nie, nie to jest ktoś inny". To był jeden z tych, którzy przyszli i chwalili Mnie tak
bardzo, byłam zdumiona, jak on to wszystko dostrzegł. Powiedział: "Ta pani, której mąż jest tak wysoko postawioną
osobistością, jest taka skromna, Ona jest taka życzliwa, taka matczyna". I poszedł do domu i powiedział żonie: "Nigdy przedtem
nie widziałem takiej damy, takiej doskonałej Damy". Nie wiem, co Ja takiego zrobiłam. Z pewnością musiałam dobrze ugotować,
pewnie tak było, ale musiałam się nim dobrze zająć, z pewnością byłam dla niego życzliwa, dla nich wszystkich. Musiałam chyba
sama nic nie jeść, zajmować się nimi, coś musiałam zrobić, nie pamiętam, co robiłam. Ale muszę tak robić, ponieważ taka jest
Moja natura i to nie od dzisiaj dostrzegam, że tak wielu z nich jest teraz tak przydatnych, tylko dzięki tej Mojej naturze, tylko
dzięki tej Mojej naturze. Wiecie, nasz najwyższy komisarz w UK, obaj najwyżsi komisarze pierwszy i drugi, B.K.Neru i ten drugi,
mieli ogromny respekt dla Mnie, uznanie dla Mnie, trudno to sobie wyobrazić, ale musicie być życzliwi, troskliwi i mili. Tak jak wy
tutaj się o Mnie troszczycie, tak Ja troszczyłam się o nich. I dlatego to wywarło na nich takie wrażenie, mówię wam, wszyscy
przyjaciele Mojego męża, oni wszyscy mają dużo szacunku i uznania. Poszliśmy na spotkanie z kimś, kto zarządza prawem, jest
szefem wywiadu w Indiach, on potraktował nas prawdziwie po królewsku. Kiedy poinformowano naczelnika urzędu celnego, że
przybędą dzieci Matki, on udał się we własnej osobie na lotnisko, wiecie o tym? On tam siedział, nie wiem czy przyszedł po to,
aby się przekonać, że wszyscy wyszliście. To tylko przez ich osobiste doświadczenia ze Mną, inaczej, kto by się przejmował
czyjąś żoną? Tak wielu przyszło po Moim mężu, nikt się nie przejmował ich żonami. Widzicie, kiedyś pojechałam z Moim mężem
do Chin i jego agenci, którzy byli w Japonii i innych miejscach, w Honolulu, oni wszyscy przyjechali, żeby po prostu się ze Mną

spotkać, bo gdy on przyjeżdża, nikt nie przychodzi go zobaczyć. Powiedział: "Teraz Ty przyjechałaś, oni przyszli, aby Cię
zobaczyć". Możecie w to uwierzyć? To nic innego, tylko bycie damą wobec nich. To taka potężna rzecz. To taka potężna sprawa,
kobiety muszą umieć gotować, to ważne. Jeśli nie umieją gotować, nie są kobietami, nie sądzę, żeby to były kobiety. One
wszystkie muszą umieć gotować. Musicie nauczyć się gotować, każdy może się tego nauczyć, to bardzo ważne. Ukryta siła
kobiety leży w tym, jak ona gotuje. Widzicie, nasi mężczyźni nie mogą pójść gdzieś indziej, ponieważ my tak dobrze gotujemy, że
oni muszą wrócić do domu. Oni pamiętają jedzenie.
Więc to jest siła, jaką macie. Dziś będziemy mieć bardzo krótką puję, ponieważ dzisiaj są Moje urodziny, a więc puja w urodziny
powinna być głębsza, bardziej odczuwana w sercu, radośniejsza niż taka, która jest rytualistyczna. Nie ma potrzeby wykonywać
wielu rytuałów, ponieważ jesteśmy w radosnym nastroju świętowania urodzin naszej Matki. Już tam jesteśmy, cokolwiek
potrzebujecie do tego, aby się tam znaleźć, nie jest potrzebne, ponieważ jesteście w tym radosnym nastroju, w porządku?
Więc dzisiaj ma być jedynie bardzo krótka puja, powiedziałam mu, Urodzinowa. Nie ma potrzeby, obchodzić wielkiej pujy, to jest
potrzebne, aby przywołać wszystkie Bóstwa, ale one już tu są, tam na górze, tylko zobaczcie, jakie One emitują wibracje! One są
tak bardzo szczęśliwe, że świętujecie Moje urodziny.
Więc na każdej pujy to, co musimy zrobić to Je obudzić, poprosić Je, aby były dla was życzliwe i tak dalej. Chociaż One są
obudzone we Mnie, chcecie aby były obecne. Ale teraz, kiedy one wszystkie są obudzone w was, w ogóle nie musimy mieć
wielkiej pujy, w ogóle nie ma takiej potrzeby. I tak właśnie powiedziałam Modi, że będziecie mieć bardzo, bardzo krótką puję,
bardzo krótka puja będzie odpowiednia.
Więc dzisiejszy wykład był jak puja. Pamiętajcie, że to było dla was przeznaczone kiedy jeszcze nie byliście Sahaja yoginami.
Dziś to nie jest dla was przeznaczone.
Więc nie czujcie się winni. Przede wszystkim pamiętajcie, że jesteście Sahaja yoginami, jesteście Moimi dziećmi i bardzo
mocno, bardzo mocno was kocham.
Więc proszę miejcie wiarę w siebie, całkowitą wiarę w siebie, dobrze? To największy prezent, jaki możecie Mi dzisiaj dać. Niech
was Bóg błogosławi! Shri Mataji mówi w języku Hindi.
Więc dlatego musicie myć Moje Stopy przez dziesięć – pięć minut i myć Moje Ręce przez około dziesięć minut, to wszystko,
takie proste.
Więc nie potrzebujemy do tego wielu ludzi, po prostu to tu połóżcie. Po co zajmować się Moją przeszłością? W teraźniejszości.
Om twamewa sakshat, Shri Nirmala Devyai namoh namaha. To jest największa mantra, mówię wam. To jest największa mantra.
Spróbujcie. Powtórzcie proszę jeszcze raz. Chodźcie. Umyjcie Moje stopy. Rękami. Obiema rękami. Użyjcie obu rąk. Następna
dwójka. Szybciej. Myjcie. Teraz, tamta trójka. Obiema rękami. Podejdźcie. Wasza dwójka. Dobrze – zrobione. Ci, którzy jeszcze
nie byli niech podejdą. Teraz niech małe dzieci przyjdą do przodu. Podejdźcie z tej strony, podejdźcie. Użyj drugiej ręki. Dobrze –
zrobione. Obiema rękami. Teraz powiedzcie angielskie mantry. Dobrze. Jeszcze jedna grupa. Podchodźcie po kolei. Po
angielsku Obiema rękami. Dobrze – zrobione. Ładnie. Bardzo ładnie. Proszę użyjcie obu rąk. Pocieraj obiema rękami. Tak
dobrze. W porządku. Kto następny? Jest jeszcze ktoś? Idźcie i usiądźcie za nimi, jeden za drugim. Mocno. Pocieraj mocno Tak
dobrze. W porządku. Podejdźcie bliżej. Dobry chłopiec. Teraz myj Moje stopy. Dobrze. Drugą ręką też. Niech cię Bóg błogosławi.
Cóż za pewność! Niech cię Bóg błogosławi. Dobrze. Musicie wchłonąć to, co on mówi, wchłonąć to. Wy wszyscy to mówicie.
Mogliście to zobaczyć, Ganesha jest kluczem. Chrystus jest kluczem do wszystkiego. Widzicie, On jest kluczem, On jest esencją
wszystkiego, i przez Niego wszystko się wypracowuje. Zobaczcie, nawet jeśli musicie przyjść do Mnie, musicie przejść przez
Niego. To oznacza, że musi się w was narodzić ta niewinność, wtedy przyjdźcie do Mnie.
Więc Ganesha jest tak ważny. A Australia jest centrum Ganeshy.
Więc wy ludzie jesteście tak ważni, wy jesteście kluczem.

Więc jeszcze ważniejszym jest to, abyście byli znacznie bardziej świadomi esencji, niż ktokolwiek inny. W każdym aspekcie – tak
jak wam powiedziałam, że mężczyzna musi być mężczyzną, a kobieta musi być kobietą. To wszystko są esencje, to jest esencja.
To jest bardzo ważne. Na was to spoczywa, ponieważ przez was to się będzie wypracowywać, przez waszą niewinność. To wy
jesteście tymi, którzy tworzą niewinność ludzi Zachodu – to bardzo ważne Lepiej na razie daj to Warrenowi. Musieliście także
zauważyć, że z każdym rokiem wszystko się skraca. Widzicie, nawet dawanie Realizacji trwa krócej, puja trwa krócej. Musimy
oszczędzać czas, nieprawdaż?
Więc skracanie ma miejsce. Ale dlaczego? Ponieważ istnieją siły. Istnieje wsparcie, możecie wspierać tę siłę, ponieważ jesteście
tam, tak wiele kanałów; więc możecie to skrócić. Mam nadzieję, że to nie odpadnie! Mówicie – on mówi, że tak. No dobrze. Co
teraz robimy – zróbmy tylko mycie rąk. Ale wy nie musicie, możecie położyć tylko jedną ... Czy ktoś inny może to zrobić? Przyjdź
tutaj. Polej. Ty podejdź z drugiej strony. Podejdź tutaj, żeby to robić. Dzisiaj, jako że są Urodziny na wyspie Shri Ganeshy, myślę,
że dzisiaj cała puja powinna być odprawiana przez dzieci, tak byłoby lepiej. Dobrze, niech teraz wstaną dziewczęta. Trzymajcie
sari – niech trzymają sari. Czy macie większe dziewczęta, niezamężne? Dajcie dziewczętom sari do trzymania. Nie wiem, czy
dzieci będą mogły to utrzymać, czy nie, to jest takie ciężkie. Złóżcie podwójnie, w ten sposób. A więc – teraz, wszystkie stańcie
w tym końcu, dobrze? I trzymajcie sari z tego końca, a wy przejdźcie na tamtą stronę i trzymajcie je, wysoko. Najpierw wszystkie
dzieci. Trochę po tej stronie, Dobrze. Teraz – podejdźcie do przodu. Niech dziewczęta pokażą sari naokoło. Podejdźcie tędy do
przodu. W porządku. Teraz, wy trzymajcie sari. Idźcie tamtą stroną. Teraz wy, wszystkie dziewczęta chodźcie tu. Teraz,
trzymajcie po tej stronie, trzymajcie wyżej. Niech wszyscy zobaczą sari. Kilka większych dziewcząt niech im też pomoże.
Pozwólcie im trzymać na ich wysokości. Teraz wy podejdźcie, większe dziewczęta. Wy dwie albo cztery z was, podejdźcie – te
większe. Chodźcie tutaj. Dobrze, niech potrzymają trochę z tej strony. Dobrze, tylko to przesuńcie bliżej dzieci. Teraz trzeba
zrobić tutaj czerwony znak. Czy jest czerwony znak z tamtej strony? Najpierw zrób linię, dobrze? Myślę, że większe dziewczęta
powinny to teraz trzymać i zawołamy je do ofiarowania kwiatów, dobrze? Tylko duże dziewczęta powinny to robić. Dobrze.
Wszystkie maluchy powinny teraz usiąść. Zawołamy was do kwiatów, dobrze? Teraz trzeba zrobić tutaj linię … A potem poza
linią. Tutaj też jedna linia, a potem poza linią. To musi być w wewnątrz linii. Narysuj linię. Nałóż to na spód stopy. Trzeba
dokończyć tu na czerwono, tam. Teraz trzeba narysować swastykę. Na górze, Teraz zrób jedno z tej strony. Tak jest w porządku.
Jest was dokładnie siedem! Zauważyłyście to? Dobrze. Teraz zdejmijcie to stąd i musicie nałożyć je pojedynczo... odtąd.
Musicie trochę tego nałożyć. Zrób swastykę na czerwono, pośrodku. Pomogę wam to nałożyć. Na wierzchu tego. Dobrze. W
porządku, zrobione. Teraz, przynieście tu sari. I udekorujcie kwiatami. Mogą podejść dzieci. Przynieście tu sari, w ten sposób.
Niech podejdą dzieci do zrobienia kwiatów. Teraz niech tu podejdą chłopcy do kwiatów. I te inne kwiaty, które mamy. Tak, to te.
Niech to zrobią chłopcy. Wyprostujcie to. Połóżcie to tak, aby kwiaty były na wierzchu. Niech chłopcy zrobią kwiaty i powiedzcie,
aby je ułożyli. Większe dziewczynki mogą przyjść i to zrobić, dziewczynki. Nie te, które teraz dekorowały Moje stopy, ponieważ
te, które dekorowały Moje stopy, już widzieliście. Te, które teraz dekorowały Moje stopy, inne, podejdźcie. Dajcie jej jedno. Tam,
także – weź jedną. I te wszystkie pierścionki... Najpierw lewa, o tak – o tak. Dziękuję wam bardzo! Przyprowadźcie tutaj więcej
dziewcząt. Jeszcze jakieś dziewczęta? Przyjdźcie i pomóżcie. Czy możesz to zrobić, widzisz, z tej strony. Zróbcie to równo ... To
samo po drugiej stronie. Widzisz, ten musisz założyć na odwrót. Jeden jest na tę stronę a drugi jest na tamtą stronę. Jakie to
piękne. Shri Mataji, od wszystkich dzieci z Australii na Twoje urodziny. Bardzo dziękuję. To za dużo! On mówi, że teraz muszę to
przyjąć, no nie wiem. Wiecie, to pasuje do Mojego sari. To kolia miłości! Tak to powinno być. Z tą kolią, Shri Mataji, oczekujemy,
że Lewe Vishuddhi się wszędzie oczyści! Również, jeśli chodzi o tę kolię, Shri Mataji, wybraliśmy ją ponieważ czakra pereł także
się oczyści! Bardzo dobry pomysł! Jest jeszcze jeden pierścionek – mniejszy – dobrze. Ładnie wygląda! Trochę za wysoko.
Jeden wystarczy. Proszę dajcie Mi grzebień. Mam teraz sześćdziesiąt trzy lata. Nie. Sześćdziesiąty czwarty rok, wyobrażacie
sobie? Będziemy obchodzić ten specjalny... Teraz mogą podejść ci, którzy chcą zrobić zdjęcia. To jest dla Ciebie Matko.
Naprawdę? Wiem, że musicie się zajmować taką ilością ważnych rzeczy, ale nie wiem, gdzie się podział nasz fotograf. Myślę, że
go tu nie ma... Nie ma tu Matthew. Zobaczymy jak to pójdzie. Zrób zdjęcie całości. Zrób jedno albo dwa dobre zdjęcia. Już
zrobione. Dobrze. Chcielibyście zrobić zdjęcie bez girland, myślę, że tak będzie lepiej. Spójrzcie na ten. One są takie piękne.
Naprawdę w stylu Radhy, widzicie. Większość jest z tyłu. Spójrzcie na ten tutaj – piękny! Podejdźcie.
Więc skąd wzięliście to wszystko? Czy ktoś mógłby pomóc? To jest piękne. W najlepszym stylu, jaki dotąd mieliśmy. To jest
wzór, jaki też powinniśmy mieć. Powinniśmy to zabrać do Anglii, Indii, zobaczymy, który jest najlepszy. To są trzy Boginie... Tak

wiele ozdób! Dobrze. Lepiej zobaczę co ... To jest takie ładne i wygodne. Widzicie, to mogłoby być tak, bo to musiała być
Mooladhara ... O to chodziło: nie było sposobu na zakrycie Mooladhary.
Więc to musi być tak. Widzicie? Teraz, nakryjcie Mnie sari. Weźcie sari, dziewczęta – chodźcie. Zrób zdjęcie całej postaci, jeśli
chcesz. Oni zrobili zdjęcie stóp, w porządku. Czy to już wszystkie zdjęcia? Teraz jest dużo do zrobienia. Musisz wziąć girlandę.
Więc przede wszystkim, daj Mi te rzeczy, które tam są. Ja tylko ich dotknę. W porządku?
Więcej dziewcząt, starszych dziewcząt Trzy sari w jednym. Wszystkich dziewcząt przyszło siedem. Te, które trzymały Moje sari.
Dobrze? Niech was Bóg błogosławi. To już zrobione. Teraz kwiaty. Dziewczęta mogą to zrobić. Teraz girlandy. To typowe, to jest
robione w Południowych Indiach, tam robią takie wielkie rzeczy. Tak samo robili w Indiach. I nazywali to ... Bardzo wam dziękuję!
Zrób jedno zdjęcie całej postaci, ze stopami. Bardzo wam dziękuję, dziękuję. Podczas aarti chcielibyśmy trzymać girlandę. Nie,
myślę, że te wszystkie rzeczy, można wnieść. Jedna po tej stronie, druga po tamtej. Te rzeczy można wynieść, abyście mogli
zrobić zdjęcie całej postaci. Dobrze. Teraz zejdę tędy.
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Dzisiaj jest Dzień Gauri. Gauri jest tą, która jako dziewica stworzyła Shri Ganeshę. I wy tak samo dostaliście waszą Realizację. W
taki sam sposób!
Więc musicie używać tej samej siły, która jest wewnątrz was, siły Gauri, żeby utrzymywać wasze serca w czystości. Musicie
mieć czyste serca. Wasze myślenie musi być czyste. Wasze umysły powinny być czyste. Oczywiście, bhaki [oddanie] daje wam
tę czystość, ale jeśli nadal coś tkwi w waszych umysłach, to muszę wam powiedzieć, o trzech rzeczach, które będą się działy od
dzisiaj.
Po pierwsze, rozpoczęliśmy Vishva Nirmala Dharmę. Jesteście pod obserwacją Shri Ganeshy, pod nadzorem waszego Ducha i
macie błogosławieństwo Boga Wszechmogącego. Ale uważajcie, bo kiedy sie tym staniecie, musicie trzymać się Dharmy,
musicie być w tym uczciwi.
Jeśli się na to zdecydowaliście, od dzisiaj bądźcie ostrożni; wszystko może się wydarzyć, jeśli wyjdziecie poza granice
'Maryadas'. Dopóki utrzymujecie 'maryadas' Sahaja Yogi, mówiąc sobie przez cały czas ”Jestem Sahaja yoginem”, nikt nie może
was zranić, ani zrobić wam krzywdy. Nikt nie może przysporzyć wam kłopotów. Wręcz przeciwnie, utrzymując się w 'maryadas',
będziecie cieszyć się życiem.
Ale jeśli opuścicie 'maryadas' Sahaja Yogi, będziecie mieć wielkie problemy. Więc po drugie, chcę wam powiedzieć, że dzisiaj
rozpoczęliśmy realizację wielkiej wizji, obiecanej bardzo dawno temu, wizji Zrealizowanych Dusz.
Po trzecie, robiąc to wszystko co robimy, musimy też obiecać Bogu, że będziemy mieć wiedzę o Sahaja Yodze, przez dokładne
czytanie i porządne zrozumienie. Będziemy mistrzami Sahaja Yogi. Będziemy utrzymywać się w czystości. I całkowicie oddamy
swoje życie Sahaja Yodze.
Oto co musicie obiecać w swoich sercach. Oddanie siebie Sahaja Yodze, jest właściwie poddaniem się radości, błogości i
pokojowi. Jesteście w tym zwycięzcami, nikt tutaj nie przegrywa. Oto jak dzisiaj musimy się zdecydować raz na zawsze.
Jak wiecie, dzisiaj jest dzień, który moi przodkowie nazywali pierwszym dniem roku [Gudi Padva. Nowy Rok według Kalendarza
Shalivahana]. I jako godło mieli ‘Kalasha’ i ‘Szal′ Bogini, lub można powiedzieć, flagę Shalivahana.
W każdym razie Moje spóźnienie było ważne, ponieważ przedtem była Amavasya [ostani dzień ciemnej fazy księżyca], i
musieliśmy pozbyć się tej Amavasya, żeby móc rozpocząć w pierwszym dniu nowego cyklu. To dlatego była zwłoka, i wszystko
się wypracowało. Nie powinniśmy martwić się: ”Dlaczego jest opóźnienie, dlaczego to czy tamto..?”
Niekiedy mogę przybyć wcześniej, mogę też przybyć później - to wszystko jest zaaranżowane. Bo jak moglibyście mieć Moją
puję podczas Amavasya? To takie proste. Wszystko jest załatwione, wszystko się wypracowało. Wszystko jest w porządku, po
prostu bądźcie Sobą. Niczym się nie denerwujcie, niczym się nie martwcie. Spróbujcie być całkowicie spokojni.
Ja was testuję i patrzę jak sobie radzicie z tą sytuacją, jak utrzymujecie całkowity wewnętrzny spokój. Jeśli nie robicie nic złego,
jeśli jesteście Sahaja yoginami, nie powinno być żadnego niepokoju. Jeśli inni zrobili coś złego, to w porządku, to nie ma
znaczenia, ty nic nie zrobiłeś. O ile ty nic nie zrobiłeś, nie ma się czym martwić. A nawet jeśli zrobiłeś coś złego, Bóg ci wybaczy.
Zatem nie martwcie się o nic. Z całą siłą, z całą odwagą, z tą obietnicą idźcie śmiało do przodu.
Ponieważ widzę, że teraz Sahaja Yoga zacznie nowy etap. Z pewnością tak się stanie. Zaczniemy etap, kiedy tysiące ludzi
połączy ręce. Ale przede wszystkim ci, od których się zaczęło, ci którzy budują fundamenty, oni muszą pracować bardzo ciężko,
żeby utrzymywać się ponad wszelkiego rodzaju pokusami, ponad wszelkimi głupotami, które wcześniej robili, ponad 'Asahaja'
[rzeczami które nie są Sahaja].
Wasza mowa powinna być słodka, wasze zachowanie powinno być dobre, bardzo łagodne i delikatne. Powinniście zachowywać
się jak yogini, żyć jak Święci, żeby ludzie poprzez was mogli zobaczyć wielkość Sahaja Yogi.
Niech Bóg was błogosławi.

1985-0420, Seminar, Mahamaya Shakti, Poranek (przed poprawkami)
View online.
Mahamaya Shakti. Seminarium Birmingham (UK), 20 kwietnia 1985. Wiedziałam, że Anglicy byli najbardziej inteligentnymi
ludźmi, ale muszę powiedzieć, że mają też bardzo bystrą i czystą inteligencję, aby docierać do właściwych wniosków. Mówi się,
że w Sahasrarze Bogini inkarnuje się jako Mahamaya. Ponieważ praca, którą Ona ma do wykonania, jest zupełnie innego
rodzaju. W czakrze serca, Anahata, musi po prostu bronić, po prostu bronić poszukiwaczy przed szponami sił zła, które nie są
tak subtelne. Są to bardzo obrzydliwe formy, ludzkie formy. Łatwo jest z nimi walczyć, prowadzić wojnę i zabić ich. Ale na
poziomie Sahasrary, praca jest bardzo skomplikowana. Przede wszystkim Sahasrara istot ludzkich sama w sobie jest bardzo
skomplikowana. Nie dość, że czasy są bardzo niepewne, to dodatkowo każdy kraj ma swoje własne utrudnienia, które dokładają
się do Sahasrary. Poza tym, wiecie, w Sahasrarze mamy siedziby wszystkich centrów, nie tylko siedmiu centrów, z którymi mamy
do czynienia. Dodaktowo tak wiele nadi [kanałów] jest wypracowywanych przez Sahasrarę. Zatem czakry, w których Bóstwa
pracują, muszą radzić sobie ze znacznie mniejszymi komplikacjami niż Bóstwo w Sahasrarze, gdzie jest tak wiele centrów i tak
wiele nadi, i to musi oddziaływać na Sahasrary poszukiwaczy. Powiedzmy, że dla Bóstwa w sercu lub w Vishuddhi ludzie nie są
tak skomplikowani, nie muszą im dać Realizacji. Nic nie musi się stać ich mózgom jako takim. Trzeba, tylko dopilnować, że są
całkowicie chronieni, że osiągnęli poczucie bezpieczeństwa – nic ponad to. Muszą czuć, że są chronieni przez Boga. Chociaż
komplikacja jest tak niewielka, że są niezwykle wrażliwi i są absolutnie oddani. Nie trzeba im mówić, że "musisz się poświęcić".
Nie trzeba im mówić, że "powinieneś stać się sprawiedliwym lub cnotliwym", oni już są sprawiedliwi, prawi, a także poświęcają
się. Nikt nie musi im mówić. Ale w dzisiejszych czasach, jak widzicie, sprawy są znacznie bardziej skomplikowane. Istoty ludzkie
bardzo skomplikowały swoje mózgi. To są komplikacje za komplikacjami. Kiedy to widzę, po prostu czuję, że Mahamaya jest
jedyną, która może ich uratować. Shri Krishna również używał tego [iluzji] trochę, ale nie w sposób, w jaki jest używana dzisiaj.
Częściowo jest to, że mógł pojawić się przed ludźmi, bardzo niewieloma, tylko przed Arjuną, jako Virata. Mógł zabijać ludzi
swoim Sudarshanem. Również w czasach Chrystusa, siła Mahamayi działała dla Jego własnego życia, że został ukrzyżowany i
zmartwychwstał tylko dzięki mocy Mahamayi . Ponieważ jest ona nadprzyrodzona; Moc Mahamayi jest niezwykłą Mocą Boga. A
cuda dokonują się przez Jego Moc. Wcześniej to działo się przez same Bóstwa, to działało właśnie przez nie. Jak wtedy, gdy
Shri Rama sam zamienił kamień w kobietę zwaną "Ahilya". Wystrzelił strzałę do "Sitanani" [wanny Sity], skąd wypłynęła woda
[Vinolli tirtham]. Mohammed Sahib uderzeniem w kamień wydobył z niego wodę, tak samo Mojżesz zrobił przejście by jego
ludzie mogli przekroczyć morze. Wszystkie te cuda są dokonane przez Moc Mahamayi. Ale ta Moc działa poprzez te siły,
poprzez te Bóstwa. A w dzisiejszych czasach, będąc inkarnowaną w pełni swej mocy, działa poprzez was, działa w waszym
kierunku. Pomaga wam w bardzo dużym stopniu i nie wiem, czy te skomplikowane mózgi są tego świadome. To działa w tak
wielu wymiarach, bo przede wszystkim mamy ten okropny twór zwany ego. Myślimy, że wiemy wszystko, jak powiedziałam
wczoraj, teologowie, których opisałam. Wielu ludzi, także w Sahaja Yodze, myśli w ten sposób, zaczyna myśleć, że są czymś
wielkim. Wszystko, co wcześniej przyciągało w zwykły lub ordynarny sposób, zaczyna nas wabić w subtelny sposób. Zaczynają
tego używać. To działa w obie strony. Z niektórymi ludźmi to może działać w taki sposób, że chcecie cieszyć się grą o władzę, ci,
którzy ją przegapili lub ci, którzy wiedzą, jak z niej korzystać. Może być inny typ, oni myślą, że zawsze cierpią i cierpią także teraz.
Może istnieć inny rodzaj grupy ludzi, którzy, kiedy przychodzą do Sahaja Yogi, mają komplikacje związane z emocjami. Znam
niektórych ludzi, słyszałam, że czuli pożądanie do mężczyzny lub kobiety i zaczęli się tak zachowywać – po przyjściu do Sahaja
Yogi! Czasami, pociąg do pieniędzy, tendencja do chciwości i żądzy stają się bardziej subtelne. Zatem, Mahamaya będąca
subtelniejszą siłą, jest najsubtelniejszą ze wszystkich, której nie możecie zrozumieć i w ogóle nie możecie wytłumaczyć swoim
mózgiem to działa i po prostu oszałamia. To oszałamia. Dopóki tego nie zrobią, nie mogą tego zatrzymać, nie mogą się odciąć.
W subtelniejszy sposób pozostają tacy sami, ale nie są tego świadomi. Ludzie, którzy są skąpi, stają się skąpymi, w bardzo
subtelny sposób, w bardzo wyrafinowany sposób, ale są skąpi. Ci, którzy dominują, stają się dominującymi w subtelniejszy
sposób. Ci, którzy szemrają, robią to w subtelniejszy sposób; narzekają w subtelniejszy sposób. I dlatego Mahamaya przystępuje
do działania. Przede wszystkim całkowicie was bałamuci. Zdajecie sobie sprawę, że cokolwiek myślicie lub reagujecie na coś,
na pewne sytuacje, jest to Maya, jest tylko wytworzoną halucynacją. Teraz na przykład weźmiemy drugi rozdział (Bhagavatgity)
Gity, w którym jest napisane o "sthita prajna". Dla tego, kto jest joginem, który jest Sahaja Yoginem, wszystko powinno być takie
samo: czy ktoś cię obraża, czy ktoś cię kocha; czy ktoś cię odrzuca, czy ktoś cię akceptuje; czy ktoś jest dla ciebie hojny, czy ktoś
nie jest dla ciebie hojny. Jesteś sthita prajna, to nie ma znaczenia. Taka osoba jest ponad wszystkim, płynie w łodzi radości. Nic
nie jest w stanie poruszyć takiej osoby. To jest znak. Jeśli wasza radość może być zakłócona przez cokolwiek innego, oznacza

to, że nie jesteś jeszcze w pełni Sahaja Yoginem. Teraz, kiedy widzę, jak ludzie angażują się w swoje pochodzenie, weźmy na
przykład Hindusów. Lepiej porozmawiać o innych. [Śmiech]. O wiele łatwiej dostrzegamy wady innych niż własne. [Śmiech.] Taka
jest ludzka natura, rozumiem to. [Śmiech.] Muszę powiedzieć, że obecnie Hindusi są bardzo sprytni, jeśli chodzi o stronę
duchową. Teraz powiedzieliby, że "Musimy jakoś odbyć przynajmniej dziesięć pudż, kiedy przyjedzie tu Matka". Więc uda im się
powiedzieć: "To też jest tam", potem "To też jest tam", a potem "A co z urodzinami Mohammed Sahib?". Potem "A co z
urodzinami Mojżesza?" – czego nie wiedzą, ale jakoś się dowiedzą. [Śmiech]. A później “A co z urodzinami Lao- Tse, dlaczego by
tego nie sprawdzić? Zatem, kiedy Matka jest tutaj, niezmiennie co trzeci dzień celebrujmy pudżę". Bardzo dobrze ich rozumiem.
Bo co się dzieje podczas pudży wiedzą, bo tradycyjnie wiedzą. Od czasów Wed wiedzą, co się dzieje: że podczas pudży wasze
Bóstwa, które są słabe, również słabną w wyniku waszych wysiłków, nagle się wzmacniają, zyskują moc. I to jest to, co czujecie
jako moc, ale znowu, powiedziałbym, to jest tymczasowe odczucie, ponieważ jeśli nie możecie utrzymać w Nich tej witalności, to
znowu stają się słabe. Wiedzą więc, że w czasie pudży otrzymujemy tę siłę, więc dlaczego by nie skorzystać z obecności Matki?
Zorganizować Jej wszystko. Jak tylko tam pojadę, jestem umówiona na pudżę. Pierwsza puja zaraz po przybyciu, druga puja
trzeciego dnia i czwartego dnia, coś w tym stylu. Powiedziałam: "Z jakiej to okazji?" – "To są urodziny Abrahama". – "Więc lepiej
zróbcie pudżę do Abrahama – dlaczego Moją?" Wszyscy chcą zapłacić za pudżę, bardzo się niecierpliwią i są bardzo
zaskoczeni. Myślę, że w zeszłym roku zdarzyło się, że niektórzy Europejczycy – bo są głupi w tej kwestii – sprzeciwili się:
"Dlaczego mamy płacić za puję jedenaście rupii?". I byli całkiem zaskoczeni: "Są tacy głupi, widzicie, my jesteśmy od nich
mądrzejsi". Ostatecznie, co to jest jedenaście rupii? Więc muszę ogłupić. A potem, kiedy są ogłupiali, potrzebujecie czasu na
pudżę. Jakoś niezmiennie zdarza się, że nie mogą celebrować pudży. Byłby tego dnia "amavasya" [Księżyc w nowiu] , byłby to
dzień, w którym nie ma księżyca, a może nie ma Wenus, Wenus musi tam być; coś nie tak w datach lub coś w Panchanga, z
którym się konsultują; coś nie tak z salą, po prostu tego nie można zrozumieć, nagle się rozpuściło. Albo coś się dzieje z
głównym kapłanem, który nie może przyjść. Są zaskoczeni: "Matko, dlaczego nie mieliśmy pudży?" Powiedziałam: "Dlaczego
sami tego nie zrobicie? Wypracujcie to! Musicie zasłużyć na tak wiele pudż, sposób w jaki Mnie umawiacie. Zasługujecie na to?
Czy macie dzbany, aby wypełnić je całą Łaską, którą chcę was napełnić? Normalnie każdy fałszywy Guru chciałby mieć co chwila
pudżę, ponieważ nie musi nic robić: siada, bierze wszystkie pieniądze, które przychodzą. Wtedy zdają sobie sprawę, dlaczego
wszystko się nie udało, mimo że jest to dzień pudży. Czemu? Ponieważ zadaniem Mahamayi jest zarządzanie waszym
wzrostem mimo wszystko. Najpierw was oczyści. Nawet oczyszczanie jest takie trudne! Ponieważ w kraju takim jak Anglia czy
Ameryka lub we wszystkich tych miejscach, gdzie ego jest tak silne, jeśli powiesz komuś: "To jest z tobą nie tak", oni są skłonni
opuścić Sahaj Yogę. Gdyby nie Sahaja Yoga to powiedzieliby: "Nie, nie, Matko, jak to możliwe? Jestem całkowicie w porządku, to
inni się mylą. Jestem najlepszy". Więc trzeba oczyścić tę osobę. A jak to zrobić? Trzeba ją ogłuszyć. I ta osoba musi sobie
uświadomić, bo w dzisiejszych czasach nie można nikomu nic powiedzieć wprost. Oni myślą, że wyświadczają Mi przysługę
będąc w Sahaja Yodze. Nie wiedzą, co osiągnęli. Był pewien człowiek, który - muszę powiedzieć - w pewnym sensie był bardzo
zły. Dostał gdzieś bardzo dobrą pracę, powiedział Mi, że ma ważną pracę. A potem zaczął źle się zachowywać w stosunku do
jakiejś osoby. I stracił pracę. "Co się stało?" "Nie wiem, napisali do mnie, że już mnie nie potrzebują". Potem musiałam
powiedzieć: "Musi być w tobie coś negatywnego". I wtedy wyznał Mi co to było. Ale po co iść tak okrężną drogą? Mahamaya
tworzy również wielki kamuflaż; wyglądam jak wy, dokładnie tak jak wy. Nie w kamerze oczywiście, aparat jest tym, który
zdemaskował Mnie wiele razy. [śmiech] I wasze oczy mogą czasem coś dostrzec. Widzicie pewne rzeczy, ale zapominacie o
tym, co widzieliście, zapominacie o tym wszystkim. To też jest Mahamaya: "Bhranti Rupena Samsthita". To również daje wam
złudzenia, zapominacie o tym wszystkim. Zapominacie o tym, jak dostaliście Realizację, jak pomogła wam Sahaja Yoga, jak
wszystko się dla was poukładało – o wszystkim zapominacie. To jest także częścią Mahamayi. Dlaczego? Powodem jest to, że
macie być testowani na to jak bardzo jesteście świadomi. Musicie być testowany. Jak daleko zaszliście? Jeśli potraficie
osądzać innych, nie oznacza to, że jesteście bardzo wysoko. To wasza Matka musi was osądzić. Wy musisz osądzić siebie. Ale
jeśli macie pomysły, że możecie oszukać Mahamayę, nie możecie. Ale to Mahamaya może was oszukać, to jest moc Mahamayi.
To was oszuka. Właściwie nie ma grzechu w oszukiwaniu kogoś, kto próbuje być głupi. Oszukuje was, sprawia, że biegniecie w
lewo, kiedy musicie iść w prawo; to sprawia, że dostajecie gorąc; sprawia, że trochę cierpicie – trochę, trochę – tak że sami
wznosicie się we własnej mądrości. Nie być z siebie zadowolonym, ale wznieść się w górę. Zatem, żebyście rozwineli swoją
własną dojrzałość, aby wzrosnąć; bez usprawiedliwiania się, nie doceniacie siebie, nie obserwujecie siebie, ale widzicie, że się
wznosicie. Znam ludzi w Sahaja Yodze, którzy są tu od lat i są bezużyteczni. I we właściwym czasie otrzymują cios. Ale są ludzie,
którzy wystrzelili jak nic w bardzo krótkim czasie. I mam nadzieję, że dalej utrzymają swój wzrost. Więc z jednej strony oszukuje
was, kamufluje, po prostu nie rozumiecie. Tak jak pojechałem do Ameryki i celowo prosiłam ludzi, abyście przynieśli mi
coca-colę, kiedy tam siedzę, nie wodę. Kiedy zaczęłam pić Coca-Colę, wszyscy ludzie, którzy tam byli, byli zaskoczeni: "Ta pani

pije Coca-Colę, jak ona może być Adi Shakti? Jak Adi Shakti może pić Coca-Colę? Powinna pić tylko amrut, ambrozję, jak Ona
może pić Coca-Colę? Ale Mahamaya może przekształcić Coca-Colę w amrut. Wszystko, czego dotknie, ulega przemianie. Na
przykład podczas pudży nie powiedziałbym, że robię to celowo lub poprzez działanie, ale czasami działa to również za
pośrednictwem Bóstw, ponieważ teraz rozumieją, jaka jest ich praca. Rozumieją, że to jest Adwent Mahamayi. I muszą
dopilnować, aby to, co robią, tworzyło tę charyzmę, jak to nazywają – jest rodzajem iluzji, rodzajem iluzji, która ukazuje się jak
cud. Robią to również w ten sam sposób. Kiedy zwyczajnie – jeśli Shri Krishna musi coś wypracować, może po prostu pójść i
natychmiast ściąć głowę osoby i skończyć z nią – komunikat, jak to nazywają. Ale On tego nie robi, widziałam to, On jest teraz
bardzo mądry, On tego nie robi. Ma inne sposoby chwytania ludzi, którzy są przeciwni Sahaja Yodze: po prostu nie mogą mówić;
tracą głos; wyglądają głupio. Ponieważ w tym stanie Mahamayi wszystko to jest robione tylko po to, by udowodnić, że Bóg tam
jest. We wszystkich innych wcieleniach nikt nie rzucał wyzwania Bogu. Nie musiał tego udowadniać. Teraz musimy udowodnić,
że istnieje Bóg. Dlatego Mahamaya działa w ten sposób. Sprawia, że chodzicie w kółko, aż zobaczycie prawdę. Was mózg musi
zaakceptować, że zrozumieliście, czym jest Mahamaya. W przeciwnym razie każdy może powiedzieć: "Jestem Bogiem, jestem
tym, jestem tamtym". To musi zostać udowodnione, oznacza to, że wasz mózg musi zaakceptować, mentalnie musicie
zaakceptować to: "Tak, to jest prawdziwe". I dlatego cały ten dramat jest odgrywany przez Mahamaya. Cud przebudzenia
Kundalini również mnie oszałamia, czasami naprawdę Mnie oszałamia. Jak to działa u tysięcy ludzi: Kiedy pojechałam do
Dharamsali, kiedy przybyli ci wieśniacy byłam naprawdę zaskoczona. Kiedy tam pojechałam, po prostu czekali, aż Bogini
przyjdzie z… jakby miała przyjść z nieba czy coś, najmniej przejmowali się tym, gdzie siedzieli, kim byli tam ludzie, nic – wszyscy
niecierpliwie czekali. A kiedy tam dotarłam, rozmawiałam z nimi – bez pytania, nic. I rozmawiając z nimi, Kundalini uniosła się,
oni otrzymali swoje Urzeczywistnienie. I co to jest? Powiedzieli: "Przybyliśmy tu po Devi Jagran – Przebudzenie Bogini. I wiemy,
że jesteś Mahamayą. Więc nie będziemy się martwić tym, co zamierzasz powiedzieć. Niezależnie od tego, czy nas maltretujesz,
czy robisz to, co lubisz, wiemy, że jesteś Mahamayą, wiemy. Wiemy, że cokolwiek możesz nam zrobić, jest dla naszego dobra.
Cokolwiek nam powiesz, zaakceptujemy to. Daj nam przebudzenie. To wszystko. Nie będziemy Ci rzucać wyzwania, nic nie
powiemy, co powiesz, to powiesz, jest w porządku. Mam na myśli, że czasami mówię o cemencie, o budowaniu, o tym. Zwykle
mówię o rzeczach, normalnie. Ale czasami, wyjątkowo, o Duchu, bo myślę, że to ludziom się nie podoba. Ale nawet kiedy mówię
o cemencie, to topię cement w was. A oni powiedzieli: "Nie obchodzi nas to Matko, nawet jeśli weźmiesz wielki bat w swoją dłoń
i nas uderzysz, to będzie w porządku. Wiemy, że nas testujesz, ale wiemy, że jesteś Mahamayą. Wszystko powiedziane, jesteś!
Nie przejmowali się tym, jakie miałam na sobie sari, jakie miałam na sobie ozdoby – nic. Dla nich to było to: "Ona teraz przyszła.
Da nam Realizację". Nie mieli na ten temat żadnego obrazu ani mentalnej projekcji – nic. Wiedzieli, że przyjdę i że dostaną
nagrodę za swoje odwieczne poszukiwania, to wszystko. Dla takich osób praca jest przyjemnością, miło jest się spotykać. To
naprawdę daje radość waszej Matce. I to oni wiedzą, że tylko jedna rzecz da naszej Matce radość, to nasz wzrost– nic więcej. I
dla nich są one nieistotne, poza tym, że muszą mieć swoją Realizację, inaczej nic nie ma znaczenia. Nikt mi nie mówił o
problemach swoich rodzin – nic, nic, nic. Są ludzie o tak czystych sercach, którzy wiedzą, co to jest Mahamaya. "Maha" oznacza
wielka, ponieważ ma wszystkie moce wszystkich Bóstw, kontroluje wszystkie Bóstwa; przewyższa wszystkie Bóstwa. A "Maya"
oznacza także miłość i współczucie. Cały ten wysiłek, po co? Ludzie nie rozumieją. Na Zachodzie ludzie nie rozumieją, dlaczego
to robię? Musi być jakiś powód. To współczucie. Ale gra współczucia pochodzi z mocy Mahamaya. Gra współczucia nie
przychodzi bezpośrednio, jak ktoś powiedziałby: "Dobrze, teraz chodź, dam ci 100 funtów, weź to". To prymitywny sposób
robienia rzeczy. Mahamaya nie będzie pracować w ten sposób. Macie kłopoty i prosicie o pieniądze, "Co mam zrobić, Matko?"
Nagle zauważacie na poczcie, że ktoś przysyła wam pieniądze, mówiąc: "Och, pożyczyłem od ciebie pieniądze dawno temu i
poczułem potrzebę, żebym je wrócił. To są twoje pieniądze". I zapomnieliście, że pożyczyliście te pieniądze tej osobie, czy
naprawdę pożyczyliście jej, czy nie. Zaczynacie się zastanawiać i dostajecie pieniądze. To jest Mahamaya, to łaskawy sposób.
Kiedy macie kłopoty; wypadki… lub jakakolwiek fizyczna krzywda była wyrządzona, wtedy Mahamaya działa w taki sposób, że
jesteście oszołomieni i cała istota jest przepełniona wdzięcznością. Opowiedziałam wam o doświadczeniu jednego człowieka z
linii lotniczych, który leciał samolotem, a który został porwany i ludzie, którzy go uprowadzili, próbowali otworzyć drzwi [kokpitu],
w którym siedział jako inżynier. Ale nie chciały się otworzyć, więc strzelili kulę i kula go nie trafiła, poszła na boki. Pchnęli więc
drzwi i weszli, strzelili w niego dwie kule i obie poszły na boki. Wyobraźcie sobie, z tak niewielkiej odległości. W kokpicie nie ma
dużo miejsca, ale jakoś kule poszły na boki. A on tylko mówił: "Matko, proszę, opiekuj się mną", to wszystko. Potem tak się
rozzłościli, że wyjęli sztylety i zaczęli bić go po głowie, a sztylety się zgięły. I zaczęli patrzeć na sztylet i na jego twarz.
Powiedzieli: "Co ty mówisz?" Powiedział: "Nie, nic, proszę tylko Matkę, żeby się mną zaopiekowała. To wszystko". Spojrzeli na
niego, a potem stali się bardzo przyjaźni, bardzo przyjaźni. Jego żona wyjechała do Ameryki. I po prostu zobaczcie, musiałam
dać sari większości z was, tak wiele rzeczy musiałam dać, nawet nie pamiętam. Dałam jej jedno sari. Więc kiedy o tym usłyszała,

powiedziała: "Nic mi się nie stanie, Matka dała Mi sari". Po prostu wzięła sari swojego do serca. A ona powiedziała: "Wiem, że to
sari jest dla mnie ochroną. I nic nie może się stać mojemu mężowi". Nie wróciła do Indii. Była pewna, że wszystko będzie dobrze.
Ponieważ wyjazd do Pakistanu jest dość pokrętna. I z mężem było wszystko w porządku. Tak działa Mahamaya – w łaskawy
sposób. W sposób, który nie sprawia, że czujecie, że jest to tak obrzydliwy i bezpośredni sposób robienia rzeczy. Nie mówi o tym,
nie mówi o tym. To znaczy, nigdy nie chcę powiedzieć, ile powinnam mieć pieniędzy do wydania lub wydałam, ale Mahamaya gra
na mnie i jakoś mnie demaskuje. Nawet jeśli staram się to ukryć, to po prostu zostaje ujawnione. To dobra gra Mahamayi na
mnie; jak to działa na Mnie, ponieważ Bóstwa, czasami próbują ze mną płatać figle. Kiedy im powiedziałam, że kupili dla Mnie
szal na pudżę do Guru, powiedziałam: "Teraz, jeśli kupiliście szal, w żadnym wypadku nie wezmę sari, cokolwiek zrobicie.
Powiedzieli: "Matko, ale kupiliśmy sari. Uszyliśmy halkę". Powiedziałam: "Cokolwiek to jest, nie wezmę tego teraz - za żadne
skarby, cokolwiek się stanie, nie wezmę tego". Bardzo im było przykro. Bo muszę mieć maryady. "Muszę ich uczyć maryad" —
pomyślałam. Bóstwa są bardzo przebiegłe. Więc przed pudżą poszłam do łazienki, żeby umyć stopy – widzicie, to jest nasz
indyjski styl, myjemy stopy. Pojechałam tam umyć stopy, a krany w Indiach są na dowolnym poziomie, mogą być tutaj lub mogą
być tam, mogą być tam. Nie ma na to żadnych ograniczeń. Więc ten kran był dość wysoko. Więc próbowałam go odkręcić, i
wszystko się otworzyło wypłynęło… i zostałam całkowicie przemoczona, całkowicie od góry do dołu. Wyszłam i powiedziałam:
"Teraz wezmę wasze sari". [Śmiech] W ten sposób wszyscy byli bardzo złośliwie uśmiechnięci, takie piękne uczucie miłości.
Zobaczcie to – Powinnam była przecież pomyśleć: "Czym jest sari?" Jeśli chcą Mi dać, powinnam to wziąć. A ich miłość była tak
wielka. Co jest w cenie sari, nic. Zobaczcie, jak grała na mnie miłość tych ludzi. I zaskakujące było to, że sari miało kolor, jaki
powinien nosić Guru… i było tak niezwykłe. Przez cały czas, podczas pudży, moje oczy wypełniały się łzami, taka niesamowita
radość. Jak Bóstwa, jak moje dzieci są jednością ze sobą, jak cieszą się wzajemnymi relacjami. To pierwszy znak Sahaja Yogina:
czy łączy się z Bóstwami, czy zachowuje się w sposób, w jaki zachowują się Bóstwa? Nie kwestionują, po prostu kochają Mnie,
to wszystko, po prostu kochają wiem, że z tej miłości płatają Mi figle. Nie mam nic przeciwko. Wszystkie takie małe, małe
sztuczki, które Mi się przytrafiają, są całkowicie w porządku. Ponieważ oni mnie kochają Mogę wam podać tak wiele przykładów,
w których wyrazili ich słodką miłość do Mnie. W ten sam sposób, kiedy odnajduję Sahaja yoginów. Tak jak tym razem,
powiedziano Mi, że ludzie mieli żal, że poproszono ich o pieniądze w Indiach. Teraz jestem tym raczej zaskoczona, bardzo
zaskoczona i zszokowana. Ponieważ w Indiach, co roku ustabilizowani Sahaja Yogini starają się przekazać pieniądze na
wszystkie projekty, które będą realizować dla was. Oni nie potrzebują… żadnych projektów. Około 10 lakhów rupii [milion]
przekazali Sahaja Yogini z Bombaju i około 6 lub 7 lakhów rupii darowizny przekazali Sahaja Yogini z Delhi. Nawet miejsca takie
jak Rahuri i inne, które przekazały pieniądze na projekty, które chcą mieć dla ciebie, waszych dzieci, na waszą emeryturę. I
pierwszy raz… po raz pierwszy w życiu w Sahaja Yodze, proszono o pieniądze – to nie za dużo, 750 rupii to nic. I ludzie dziwnie
się z tym czuli, jestem raczej zaskoczona, że… pierwszy raz ludzie tak się czuli. To również było dla waszych projektów, dla
waszych dzieci, dla waszych miejsc. I zebrali pieniądze, przynieśli je do Mnie. Z których kupiłam dla was ziemię a w kwestii
pozostałych pieniędzy powiedziałam: "Lepiej przekażcie je do Life Eternal Trust, który teraz nie ma środków". Odpowiedzieli "Nie,
Matko, nie masz samochodu. Jeździsz tymi wszystkimi starymi samochodami i nie chcesz brać nowej taksówki, bo nie chcesz,
żebyśmy za to płacili. Więc dlaczego nie kupisz tego samochodu, dla siebie z tych pieniędzy?" Powiedziałam: "Tak słodko z ich
strony, że myślą o moim komforcie". Mam na myśli, że mogę kupić własny samochód, nie ma z tym problemu. Dzięki łasce
Bożej, C.P. ma tyle pieniędzy, żeby kupić samochód dla mnie, bardzo chciałby to zrobić. Ale ten gest, ten gest był taki piękny! A
kiedy odmówiłam, sytuacja rozwinęła się w taki sposób, że nie mogłam odmówić tych pieniędzy, ponieważ ich nie było – te
pieniądze zostały zebrane od Sahaj Yoginów i musimy mieć zaświadczenia, że wy… jakby przeszliście przez właściwą wymianę i
to i tamto, ale mogłam to potraktować jako własne pieniądze, musiałam. Myślę, że to wszystko zostało zaaranżoane przez
Bóstwa, znowu. Więc kiedy jest pełna zgoda między wami a Bóstwami, wtedy możecie bardzo dobrze użyć mocy Mahamaya na
innych ludziach. Wcześniej nie możecie – używacie innych mocy. To są właśnie to, co nazywamy siddhi, nie śudra siddhi, nie złe
rzeczy, ale dobre siddhi, które otrzymujecie. Możecie leczyć ludzi – to nic wielkiego. Kolektywnie czujecie inną osobę. Nic
wielkiego, ale nie czujecie siebie, nie widzicie swoich własnych czakr. Nie przejmowaliście się sobą. Możecie być zbawieni,
jesteście chronieni, otrzymujecie pomoc, otrzymujecie pomoc materialną, cieszycie się także życiem duchowym. Ale nadal
musicie iść znacznie dalej, aby dotrzeć się do mocy Mahamayi. Aby utożsamić się z Bóstwami, trzeba iść znacznie dalej. Oni są
na zawołanie waszej Matki, na każde skinienie. Nawet jeśli ich nie wzywam, oni to rozpracowują. Tak jak wczoraj nie wiedziałam,
że jest ktoś z arcybiskupstwa, biskup Canterbury, w ogóle nie wiedziałam. I ktoś przyszedł, jako obserwator. Nie miałam pojęcia,
tylko Gavin powiedział Mi, że widział go wstającego, nie wiedział, że jest na widowni. I naprawdę całkowicie go przeklęłam,
jestem tego pewna. [Śmiech] To cała praca Bóstw. One po prostu zwracają Mój umysł w tym kierunku. Zawsze dają Mi pełne
wyobrażenie o tym, jaka publiczność siedzi przede mną. Pełna informacja, perfekcyjna informacja. Teraz ktoś przychodzi i

opowiada Mi o kimś – to też jest bardzo powszechne, bardzo powszechne u Sahaja Yoginów, szczególnie na Zachodzie.
Zawsze o kimś opowiedzą. Jak dotąd nie widziałam nikogo, kto by przychodził i mówił: "Matko, mam ego, proszę, popraw je.
Matko, mam superego, popraw to. Matko, mam ten problem, proszę, popraw go". Zawsze "ta osoba ma ten problem, ta osoba
ma tamtem problem", widzą innych bardzo wyraźnie, ponieważ jesteśmy ekstrawertykami. A kiedy Mi mówią, zwracają uwagę na
to, co Mi mówią, nie tylko to, dowiaduję się o tej osobie, co jest z nią nie tak, ale także dowiaduję się, co jest nie tak z osobą, o
której opowiadają, jak daleko wierzyć tym ludziom, którzy przychodzą, aby Mi coś powiedzieć. Jak w Indiach, jest jeden facet,
który zawsze szemra, on myśli, że robi wiele rzeczy dla Sahaja Yogi, to i tamto. I uformował około pięciu-sześciu ludzi – kliki,
widzicie, – i przyszli do mnie, siadając bardzo poważnie, "Przyszliśmy po bardzo poważną pracę!" Powiedziałam: "O co chodzi?"
Powiedzieli więc: "Pewna osoba, która jest wielkim politykiem i próbuje Cię zwieść, przybyliśmy, aby Cię ostrzec przed tym
człowiekiem Bądź bardzo ostrożna!" Powiedziałam: "Naprawdę?" Więc tylko na sekundę, ułamek sekundy, przejrzałam mój
komputer, żeby dowiedzieć się, jaki jest ten człowiek . Zapytałam: "Czy powiedzieliście o nim już wszystko?" Powiedzieli: "Tak!"
"Nic więcej do powiedzenia? Na pewno?" Powiedzieli: "Nic więcej!" "W porządku! Powiem wam: Ten mężczyzna ma żonę, która
nie jest jego żoną, ma nieślubne dziecko. On jest taki, jego kasta jest taka, jego ojciec jest taki, matka taka, a brat taki, i to, i tamto
i jeszcze to. Wracajcie do swoich zadań, polegających na opiece nad swoim Duchem". Nie ma potrzeby Mi doradzać. Daję wam
czas, rozmawiam z wami, bo bardzo was kocham. Kocham was, ponieważ jesteście poszukiwaczami, ponieważ musicie się
wznieść, ponieważ jesteście jakością. Ale nie jesteście świadomi swojej jakości. Więc nie próbuję na was żadnych sztuczek. A
potem zdajecie sobie sprawę, że "Cokolwiek myśleliśmy, to było złe". Najlepszym sposobem jest poddanie się. Cokolwiek
przychodzi wam do głowy w ten sposób, najlepszym sposobem jest poddanie się. Ponieważ musicie wiedzieć, że bóstwo
Mahamaya jest niezwykle… [Przerwa w nagraniu] … Aby to zrozumieć, musicie się wznieść Powinien być duchowy wzrost. W
przeciwnym razie nie możecie zrozumieć. Jeśli żyjecie ze swoim ego i superego, to nie możecie zrozumieć. Ponieważ to jest
Mahamaya, nikt nie może Jej zrozumieć. Nawet Brahma, Wisznu, Mahesha nie mogli zrozumieć, to jest takie niesamowite.
Mahamaya też płatała im figle. Ale przynajmniej podoba wam się ta gra. Będziecie pojazdem. Będziecie instrumentem o tej
wielkiej mocy, i sami zobaczycie, jak robicie figle przez Mahamaya innym. To znowu obietnica Mahamayi, więc bądźcie ostrożni.
To już zostało powiedziane, już to zauważyliście, już to widzieliście, nie objawi wam wszystkiego, ponieważ nie możecie
wytrzymać objawienia, Ale powoli to zobaczycie. Ale musicie mieć moc, by to znieść. Jeśli macie taką moc, to nie może być nic
pomiędzy wami a Mną. Wszyscy możemy stać się z tym jednością. Ta moc Mahamaya jest tą, która dała wam Realizację, jest tą,
która was prowadzi, która wam pomaga. Tak wielu z was nadal trzyma się jednego bóstwa. Tak jak niektórzy ludzie, którzy czcili
Śiwę, wciąż są z Śiwą, niektórzy z Wisznu, niektórzy z Chrystusem; Wszyscy są ze Mną, wszyscy zintegrowani. Widziałam, że
wciąż wracają do tego samego. To niebezpieczna rzecz, ponieważ Oni nie będą w tym tkwić razem z wami. Nadal istnieją
przywiązania. Są też bardzo subtelne przywiązania. Wyjdźcie z tego! Powinniście mieć tylko jedno przywiązanie do Mahamayi i
nic więcej. I tak to będzie dalej działać. Nie jest wam trudno to zrozumieć, ponieważ macie bystrą inteligencję. Ale to nie wchodzi
do serca, bardziej do mózgu, podczas gdy ci, którzy mają mniejszą inteligencję, mają większe serce, bardzo łatwo trafia do
mózgu. Przypuśćmy, że pojadę do Indii. Znacie wszystkich mieszkańców Indii. Co sprawi im największą przyjemność, jeśli o coś
poproszę? Przypuśćmy, że powiem biednemu człowiekowi: "Czy mogę dostać pół grama złota?" On nigdy nie będzie
kwestionował. Powiedział: "Musi być coś, Ona jest Mahamayą, jeśli Ona to powiedziała, to musi być coś". Będzie błagał,
pożyczał, kradł, robił coś i zdobędzie to dla Mnie. Ponieważ widzi pełny wymiar tego zdania że: "Musisz Mi to zdobyć". On to
widzi, wie o tym i wypracuje to w każdy możliwy sposób. Co należy zrobić? Nie pomyśli, że musi pożyczać, musi to zrobić. Nie
przejmuje się tym. Jest taka historia o Shivaji, którą musiałam wam już wcześniej opowiedzieć, że jego Guruji chciał zrobić mu
test. Ponieważ Mahamaya jest testującą… testującą mocą. I powiedział… swoim uczniom powiedział: " Mam straszny wrzód na
stopie, który zaraz pęknie", wielką rzecz, którą miał tutaj, związaną. "I teraz przecieka, a ropa się wydostaje. I nie mogę tego
wyleczyć, chyba że jeden z was to wyssie. – Wyobraźcie to sobie! Ilu z was się zgodzi? Nawet o tym nie pomyśli, nieprawdaż? Co
za test! A zwłaszcza Hindusi, którzy tak martwią się o swoją osobistą czystość Myją ręce pięćdziesiąt razy dziennie. Więc
wszyscy patrzyli na to, bardzo zmartwieni. Shivaji przyszedł wtedy. I powiedział: "W porządku, zrobię to". I to było mango, które
tam włożył. A on ssał i powiedział: "Jest bardzo przyjemny i słodki…!" Pewnego dnia ponownie powiedział: "Chcę mleko
tygrysicy". Wszyscy się bali. Kto doi tygrysicę? Shivaji powiedział: "Dobrze, pójdę!" Poszedł do lasu i szukał tygrysicy, która
karmiła młode, te są jeszcze groźniejsze. I zobaczył tam kilka młodych. Więc podszedł do nich i zaczął mówić: "Mój guru chce
mleka waszej matki. Mogę je dostać? Chcę mleka waszej matki! Tygrysica patrzyła na niego. A on skłonił się jej. Powiedział:
"Mój guru chce twojego mleka. Co mam zrobić?" I ona to widziała. Przyszła i stanęła przed nim. Wziął ze sobą garnek. Doił ją. I
wziął to dla swojego guru, ponieważ nawet tygrys, nawet wąż szanuje oddanie dla Rzeczywistości I to jest to, czego brakuje. A
kiedy tego brakuje, nie możecie być szanowani. I musicie szanować siebie. To, czy inni was szanują, czy nie, to nie ma żadnego

znaczenia. Ale jeśli macie szacunek dla siebie, nie będziecie się przejmować tym, co inni muszę powiedzieć. Mogę rozróżnić
ludzi, którzy intensywnie poszukują, którzy po prostu szukają, którzy są tutaj z powodu pewnych relacji, czy coś w tym stylu.
Teraz ci, którzy intensywnie szukają, dostaną to, o co Mnie prosili, i mają w sobie wszystko, wszystko. A ci, którzy są zwyczajni,
również uzyskają przypadkowe rezultaty, to wszystko. Zatem intensywność zostanie spełniona ze znacznie większą
intensywnością! Nie ma sensu patrzeć na innych; spójrzcie na siebie. Jeśli tracicie swoją radość, to nie jesteście już Sahaja
Yoginami! Musicie więc być w radości tylko wtedy jesteście Sahaj Yoginem. Mahamaya to bardzo duży temat. Mogę napisać na
ten temat całą książkę. Myślę, że w tym krótkim czasie starałam się wam powiedzieć wszystko co było możliwe. Ale
chciałabym, żebyście dzisiaj zadawali mi pytania, ponieważ Sahaj Yogini nigdy nie zadają pytań. Na seminarium powinni. Nie
jesteście teraz w świadomości bez myśli . Mahamaya może to wypracować. Proszę o pytania. I nie mrucz z tyłu. Jeśli masz
jakieś pytania, zapytaj Mnie. Inną kwestią dotyczącą Mahamayi jest to, że będać Mahamayą, nie boicie się. Przypuśćmy, że
Chandi musi tu stać z mieczem w ręku, nikt nie odważyłby się do niej zbliżyć [.] Ale pomimo tego, wy ludzie czasami się
trzęsiecie, nie wiem dlaczego! Zadajcie kilka pytań – ważnych. Sahaja Yoginka: Matko, mam pytanie. Kiedy energia wychodzi w
ten sposób – do głowy i idzie do tyłu i do przodu i – tak naprawdę nie wiem – nie mam jeszcze jasnego odczucia, czy to idzie w
górę i w dół tutaj, lub jeśli pojawia się i tu i tu. A kiedy idzie tutaj, powiedziano mi, że to cztery poziomy nad głową, Ardha Bindu i
tam w górę – idzie tam. Nie jestem do końca pewna, jak to przechodzi przez głowę, bo na Twoim schemacie, który narysowałaś
w "Nirmala Yoga", jest tylko początek. I chciałabym, żebyś nam opowiedziała, jak to przepływa przez głowę, czy wznosi się i
opada czy idzie w ten sposób? Shri Matadźi: W twoim przypadku to idzie z której strony? czujesz, że to idzie w tę i w tę stronę?
Sahaja Yoginka: W ten sposób. Shri Mataji: czujesz w ten sposób… Sahaja Yogi: Tak. Shri Matadźi: …nie z centrum. Sahaja
Yoginka: Jestem zdezorientowana. Czasami wydaje się, że przychodzi jak chryzantema, jakoś tak. Shri Mataji: To oznacza, że
idzie do twojego ego i superego, po obu stronach. Zatem to, co należy zrobić, to modlić się do bóstwa Chrystusa, aby wessał ego
i superego. Kiedy jest wessane, tylko wtedy możecie iść do centrum. To próbuje oczyścić twoje ego i superego. Widzisz,
gdziekolwiek macie problem, Kundalini tam idzie. Przypuśćmy, że macie problem z wątrobą. Możecie to zobaczyć. Na moich
nogach, kiedy przyjdziecie, zakładając, że macie problem z wątrobą, zobaczycie pulsującą w wątrobie Kundalini. Przypuśćmy, że
macie problem z ego-superego, wtedy to działa i działa, próbuje to wypracować i oczyścić. Ale jeśli potraficie wypracować
bóstwo przebaczenia – to jest Chrystus – może On to wchłonąć. Musimy więc użyć obu tych rzeczy; musimy używać Kundalini
tak samo jak bóstw. W porządku? Musisz się modlić. Musisz się do Mnie modlić. Medytacja nie oznacza, że się nie modlisz.
Twoje modlitwy są jak mantry. Musisz się modlić. To dobre pytanie. …Teraz lepiej. Wznosi się w centrum. Sahaja Yogi: Matko…
Shri Matadźi: Tak? Sahaja Yogi: To jedna modlitwa, Matko, na cały tour po Anglii i oczywiście Cardiff. Shri Mataji: Cardiff…Tak [.]
Cardiff. Powinno się wypracować w Cardiff. Jak znaleźliście? Sahaja Yogin: Wielu fałszywych guru. W rzeczywistości są bardziej
aktywni od nas. Shri Mataji: Są tam fałszywi guru… Sahaja Yogin: Tak, bardzo wielu, tak. Shri Matadźi: W Cardiff? Nigdy więcej w
Londynie. Sahaja Yogi: Mamy tu nowsze problemy. Shri Mataji: Mówiłam Gavinowi, że musicie zorganizować toury w Anglii. Nie
mogę już tego zrobić. Nie powinnam tego robić, bo zrobiłam – to znaczy każdy kraj tak mówi: "Matko tyle razy przejechałaś
przez Anglię, w górę i w dół. Przejechałeś naprawdę wszystkie skrzyżowania Anglii. Ale nie mogłaś tego zrobić w naszym kraju!"
Chociaż teraz jest tak wielu ludzi, musisz. Musicie to zrobić teraz, musicie teraz wyruszyć w trasę; Cardiff to dobre zaproszenie.
Wy ludzie powinniście iść i to wypracować. Teraz będą wakacje, powinniście pojechać w różne miejsca, w których byłam i to
wypracować. Można to bardzo łatwo zorganizować, ponieważ macie tam swoich przyjaciół, macie tam swoje centra. Wszyscy
powinniście iść, reklamować, wypracować, rozmieścić plakaty, tego typu rzeczy. Wszyscy możecie to wypracować – tak, jakbym
Ja tam jechała. Możecie użyć Moich taśm. Wczorajsza taśma była niesamowita. To może być użyte. Jakąkolwiek taśmę
chcecie, możecie wtedy zapytać, możemy to zrobić. Możemy im też pokazać nasze taśmy wideo. Myślę, że wszyscy powinniście
to zaaranżować i zorganizować. Niewiele pieniędzy jest do zdobycia, to nie ma znaczenia. To jak wakacje. Mam na myśli, że ci,
którzy chcą przyjechać do Indii powinni przyjechać, jeśli mają pieniądze, inaczej nie powinni przyjeżdżać. Przez pierwsze cztery
lata płaciłam za ich pobyt, płaciłam za wszystko. Gavin wam to potwierdzi. Ale teraz dla tak wielu ludzi nie mogę tego zrobić,
przepraszam. Musicie zapłacić za jedzenie i podróż. Teraz musicie przyjąć to jako prawdziwą pracę, aby jeździć po Anglii,
rozmawiać z ludźmi, przyjmować tam grupy, reklamować i to wypracować – to właśnie musicie zrobić. To nie jest taki duży kraj.
Jesteście całkiem sporą grupą ludzi. Dwunastu uczniów Chrystusa rozszerzyło chrześcijaństwo do takiego stopnia. A co
najbardziej zaskakujące, wszyscy guru są wszędzie dobrze znani; Nie jestem tak znana. Powodem jest to, że Sahaja yogini
cieszą się swoim Duchem – skończone. To jedna kwestia. Musicie to zrobić. Oto, co musicie dać: szerzyć Sahaja Yogę. Może
niektórzy ludzie mogą was nie lubić i mogą was odrzucić, mogą mówić wam okropne rzeczy Możecie spotkać tam walczących z
wami pewnych Sahaja yoginów – także Sahaja yoginów, kiedy idą do pracy, nie pracują jako zespół, walczą. Hindusi nie mogą
tego zrozumieć. Widzicie, że was słuchają, nie mogą zrozumieć: "Dlaczego ci ludzie się kłócą?" Powiedziałam: "Lubią kłótnie dla

samej kłótni! Nie mają na myśli nic poważnego". Nie rozmawiają, nie kłócą się. Po prostu cieszą się. Wielu z nich powiedziało Mi,
że: " Za dużo się kłócą, za dużo mówią oni ciągle się ze sobą kłócą." "Lubią się kłócić", tak im powiedziałam. Ale tak właśnie jest.
Musidi3 iść, a to naprawdę pomoże wam we wzroście. Bo dlaczego Bóg miałby dawać wam światło, jeśli nie możcie dać go
innym? Ale nie powinno być sprawą, że jest to pokaz waszych mocy. To wasze poświęcenie, to wasze służba, za to nie
powinniście w żaden sposób oczekiwać nagrody. Nie powinniście też próbować dominować innych. Obie te rzeczy są złe. Jeśli
zdecydujemy, że musimy coś zrobić, to teraz są wakacje. Trzy miesiące wakacji, jadę do Europy. Proszę wypracujcie to, to
bardzo dobra szansa. Moja nieobecność może być dla was bardzo dobrą szansą. Taki był Mój pomysł, abyście to przejęli. Teraz
nie czekajcie na Moje sygnały, proszę zróbcie to. Ci, którzy chcą wykonać tę pracę niech podniosą ręce, zobaczmy. Otóż to. [Śri
Matadźi śmieje się] Naprawdę? Dziękuję wami. Wierzę wam. Dziękuję wam. Dlaczego miałabym się teraz martwić o Anglię?
Anglia jest nasza, z tyloma rękami i mieczami pojawiającymi się. Więc teraz zostawiam wam decyzję, stwórzcie komitet, kto
dokąd pójdzie. Nie róbcie jednocześnie. Przyłóżcie siły na jedno miejsce, powiedzmy Cardiff, ty… tak wielu powinno pojechać.
Zorganizujcie jedzenie i to wszystko, zapłaćcie za to, jakoś nimi zarządzajcie. Jest kilka tanich miejsc, w których możecie się
zatrzymać. Wypracujcie to. Możecie mieć kilka furgonetek i kilka ciężarówek lub coś takiego, albo ciężarówki, jeśli chcecie.
Jesteśmy załadowani ciężarówkami, z banerami, jeździmy i wykonujemy pracę. Rozmawiajcie z ludźmi, rozmawiajcie z ludźmi
na targowiskach, wszędzie. Wszyscy możecie to zrobić. Cieszcie się tymi trzema miesiącami. Wtedy nie musicie jechać do Indii,
jeśli nie chcecie. Jeśli chcecie jechać, możecie jechać. Nie jest to obowiązkowe, a wręcz przeciwnie, czasami jest Mi trudno, jeśli
jest to dużo osób [.] Ale to dla waszego dobra, pójdziecie tam dla przyjemności, dla własnej Jaźni. Mówimy, że w Sahaja Yodze
nie bierzemy pieniędzy, to Ja, nie biorę pieniędzy, w tym rzecz. Nie biorę pieniędzy, ale nie oznacza to: "Nie płacimy", mam na
myśli to, "Nie płacimy za nasze jedzenie" lub tak, jakby Sahaja jogini byli na zasiłku u Matki. Czy tak jest? Czy to oznacza?
Musimy zapłacić za nasze jedzenie; musimy zapłacić za nasz pobyt; za wszystko musimy zapłacić, jak szanujący się ludzie.
Powiedziałam kiedyś, że nie powinniśmy być bez pracy. To nie jest dla nas zbyt dobre. Ale teraz w tym kraju jest takie duże
bezrobocie, że lepiej też się za to zabrać. Niektórzy ludzie, których nie stać na to, nie powinni się z tego powodu głodzić. Nie
chcę tego. Jeśli nie dostaniecie pracy, to w porządku. Możesz wziąć zasiłek, dopóki nie dostaniecie pracy. Nie głodujcie. Nie o to
też Mi chodzi. Jeśli nie dostaniecie pracy, możesz wziąć zasiłek, czy jak tam jest w tym kraju. Ale nie głodujcie i nie bądźcie
nieadekwatny. Możecie wziąć zasiłek. Ale to nie znaczy, że ci, którzy mają pracę, powinni porzucić pracę. Ale jesteście
zatrudniony przez Boga, wiedzcie o tym. Jesteś zatrudnieni przez Boga. Macie inne pytania? Sahaja Yogin: Matko, jaki jest
związek między Mahakali a czakrą Mooladhara i jak możemy wzmocnić tę energię po lewej stronie? Shri Mataji: o co pyta?
Warren: Pyta, jaki jest związek Mahakali z czakrą Mooladhara i jak możemy wzmocnić energię lewej strony. Shri Matadźi:
Mahakali jest Matką Shri Ganeshy. Ona jest Matką. Ona jest mocą Shri Ganeshy. On istnieje, ponieważ dla Niego, On nie zna
nikogo poza Swoją Matką. I wie, że Ona jest najpotężniejsza; Opowiedziałam wam historię o Shri Ganeshy i Kartikeyi. Kiedy
Parvati-Mahakali… Shiva powiedział im, że "Jeśli jeden z was może obejść Matkę Ziemię, to dam mu nagrodę. A kto przybędzie
pierwszy, dostanie nagrodę". Kartikeya miał pawia, podczas gdy Ganesha miał tylko mysz, małą myszkę. Więc nie wiedział, jak to
zrobić. Więc wsparł się swoją mądrością. Po prostu pomyślał: " Kto jest wspanialszy od mojej Matki Mahakali? Nikt. Nawet mój
ojciec, bo On nie może istnieć bez Niej. Bez Niej nie ma światła, bez Niej nie ma mocy, więc Ona jest najwyższa. Powiedział:
"Więc po co obchodzić tę Matkę Ziemię? To jest najwyższe z najwyższych." Obszedł Ją. Dostał nagrodę. Ale Mooladhara jest
dużym problemem, muszę przyznać. Czy będę miała kolejną szansę, by z wami porozmawiać? Sahaja Yogin: Później… Przez
cały weekend. Shri Mataji: Myślę, że zrobię to później, ponieważ bardzo chcę o tym porozmawiać. Myślę, że rozmawialiśmy o
jednym aspekcie, jest grzech przeciwko Ojcu – czuć się niepewnie w kwestii pieniędzy. Widzę Rustoma. Spójrzcie na Rustoma.
Oszczędza pieniądze. "Mamo, cokolwiek chcesz, oszczędzam…" To znaczy, nie chcę tego teraz, bez wątpienia. Ale on mówi:
"Oszczędzam na to pieniądze". Ma bardzo dobrą pracę; on na to oszczędza pieniądze! Ci, którzy są niepewni pieniędzy, muszą
wiedzieć: "Co oszczędzamy z tego, co mamy?" W tej chwili nie mam żadnej potrzeby. Ale napisał do Mnie: "Matko, dostałem tę
pracę dzięki Tobie. W przeciwnym razie nie mógłbym myśleć o zdobyciu tej pracy". W ten sposób musimy myśleć o grzechu
przeciwko Ojcu, czuć się niepewnie w kwestii pieniędzy, rozmawiać o pieniądzach, martwić się o pieniądze. W porządku, macie
to! Tacy powinniśmy być. Chociaż nigdy nie prosiłam was o pieniądze do tej pory. Nigdy nie prosiłam. To jest jedna strona tego
wszystkiego. O grzechu przeciwko Matce chcę z wami porozmawiać później, kiedy będziemy mieli pudżę. Czy tak nie będzie
lepiej? W porządku. A co z ustalaniem programu waszego seminarium? (jogini się śmieją.) Czy Mahamaya? [jogin komentuje
planowanie. Shri Matadźi i jogini się śmieją.] Jakieś inne pytanie? Musicie zadać Mi pytanie tego rodzaju, naturalnie. W ten
sposób inni mogą zadać wam pytanie, na które nie będziecie w stanie odpowiedzieć – to lepszy sposób. Niż żeby inni zadali
wam pytanie, na które nie możecie odpowiedzieć. Tak. Sahaja Yogini: Wiele osób pyta teraz, skąd wiemy, że wibracje mówią
prawdę, mówią co jest słuszne. Cóż, mają Realizację, ale chcieli zobaczyć więcej, w pewien sposób wiedzieć, że to prawda. Jak

możemy im wytłumaczyć, że to prawda? Shri Mataji: To dobrze czy źle? "Ponieważ", musisz to powiedzieć, "relatywnie musisz
zrozumieć. Teraz widzisz, myślimy, że to jest – to są kwiaty. Bo wyraźnie widać, że to są kwiaty. A wy pytacie pięć-sześć osób:
"Co to jest?" Oni powiedzą: "To są kwiaty!" Ale jeśli zapytacie niewidomego, może powiedzieć: "To są węże", ponieważ czuje to
przez ręce i nie może zrozumieć, co to jest. W porządku? W ten sam sposób, zakładając, że zadajecie pytanie: "Czy istnieje Bóg?
", otrzymujecie potężne wibracje. Jeśli zadacie pytanie: "Czy jestem Duchem?" , dostaniecie ogrom wibracji. Kiedy jest szaleniec i
przykładacie ręce do tej osoby, zaczynają was palić ręce. Jest zdecydowanie, certyfikowanym szaleńcem. Zatem zostaje
udowodnione, że to, co mówią wibracje, jest prawdą". Kiedyś w Punie, kiedy po raz pierwszy tam pojechałam, program został
zorganizowany w sali, Sali Rajwari który jest braminem. On był braminem bardzo surowym typem bramina. A kiedy powiedzieli,
że nie jestem braminem, zawahał się, a komitet, widzicie, zdecydował, że nie możemy mieć programu, ponieważ Ona nie jest
braminem. [śmiech]. znów Mahamaya. Ja jestem Stwórcą Braminów, czyż nie? Więc tak naprawdę nie wiedziałam, co się dzieje,
bo nikt Mi nic o tym nie powiedział. A oni powiedzieli: "W porządku, jeśli nie chcesz z Jej udziałem programu to podamy w
gazetach, że "Nie ma programu, ponieważ Ona nie jest braminką. Ponieważ już opublikowaliśmy w gazecie, że będzie Jej
program". Przestraszyli się, myśleli: "Nie, nie, nie, to niemożliwe. Wtedy powiedzą: "Jesteśmy bardzo… w pewnym sensie…
ludźmi, fanatykami i tym tego podobne". Ponieważ bramini są przez to znienawidzeni w Indiach. Więc powiedzieli: "Nie, nie, nie
róbcie tego. W porządku, będziemy mieć Jej program. Kiedy miałam program, siedziało około sześciu-siedmiu osób – trzęsły się
o tak. Pomyślałam więc, że lepiej zrobię im figla. Ale nie wiedziałam, że to się stało. Nic o tym nie wiedziałam, o drugim planie.
Więc powiedziałam: "Ci, którzy są braminami, proszę, podejdźcie". Więc pięciu-sześciu z nich – ponieważ biedny pan Rajwari
Agnihotri cierpiał na… obezwładniający… artretyzm, siedział tam na tej balkonie – podczas gdy czterech, pięciu podeszło tak jak
bramini, jak widzicie, podeszli, usiedli. Spojrzałam na nich: "Więc jesteście braminami?" "Tak!" Dołączył do nich jeszcze jeden:
"Bardzo dobrze, im więcej, tym weselej!" A potem powiedziałam: "Teraz skierujcie ręce w Moją stronę, w ten sposób". Wszyscy
zaczęli się trząść. Gorzej niż szaleniec! Więc… Powiedziałam: "Więc, dlaczego się trzęsiecie? Jeśli jesteście braminami, nie
powinniście się trząść!" Powiedzieli: "Matko, jesteś Shakti, dlatego się trzęsiemy!" "I zobacz, tamci ludzie też trzęsą się w ten
sposób". Powiedziałam: "A zapytaj ich‚ skąd oni pochodzą?" Zapytali ich więc: "Skąd pochodzicie?" Powiedzieli: "Przybywamy z
zakładu dla obłąkanych, my wszyscy, z Thany". Powiedziałam: "Teraz widzicie, względnie…" [Śmiech i oklaski.] W ten sposób
musisz powiedzieć, że wibracje mówią prawdę. W porządku? Jakie inne pytania by zadawali? Tak. Sahaja Yogini: Matko, kiedy
chodzimy z plakatami i rozwieszamy je w sklepach, ludzie zawsze pytają nas: "Co to jest Sahaj, co masz na myśli?" A w sklepie,
kiedy rozwieszamy plakat, nie ma czasu na zagłębianie się w szczegóły. Jaki jest najlepszy sposób, aby po prostu powiedzieć
im, czym jest Sahaj, zanim rozwiesimy plakat? Shri Matadźi: Sahaj oznacza spontaniczny, jest spontanicznym wydarzeniem, jest
żywą siłą Boga, która tworzy coś żywego. Coś, co żyje, ponieważ Bóg jest żywą siłą. To jest akceptowane. W tym celu sam Duch
Święty musi dać ci narodziny, a Duch Święty mieszka w nas w trójkątnej kości, która nam daje. I to jest żywe wydarzenie w nas,
które miało miejsce do tej pory – sposób, w jaki ewoluowaliśmy do poziomu ludzkiego. A teraz, aby pójść dalej, jest Ta siła w
nas, której doświadczyliśmy, widzieliśmy i musisz ją osiągnąć. I tak postępujecie. Jeśli są chrześcijanami, zacznijcie od Ducha
Świętego, to jest lepsze. Jeśli są Hindusami, to nie jest trudne. Jeśli są muzułmanami, również możecie im powiedzieć, że
Mohammad Sahib mówił o Assasie, mówił o tym, że musisz być Wali – musisz stać się Zrealizowaną duszą. Mówił, że w czasie
zmartwychwstania przemówią twoje ręce. Więc mówił o przyszłości. Jak to zatrzymać na etapie Mahometa? Mówił o
przyszłości, przez cały czas mówił o przyszłości. Co więcej, chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, musimy mieć grupy
naukowe w Sahaja Yodze, to bardzo ważne. Uważam, że jest tam wielu ludzi, całkiem spory odsetek, którzy nie wiedzą zbyt wiele
o Sahaja Yodze. Dobrze się bawią, mają wibracje, mają to – ale niewiele o tym wiedzą. Nie – tak wielu z nich po prostu czci
"Adwent", jak "Biblię" widzicie. Mam nadzieję, że nie zrobią z tego mikroskopijnej kopii i nie umieszczą tego tutaj, jako Sahaja
Yogini, widzicie. Z wami wszystko jest możliwe. Zatem, musicie zrozumieć, Adwent to niewielka część, ale spróbujcie zrozumieć
Sahaja Yogę. A niektórzy bardzo dobrze to rozumieją. Niektórzy ludzie – mentalnie, musicie przede wszystkim zrozumieć Sahaja
Yogę. Następnie mamy inne książki o Sahaja Yodze, które musicie przeczytać, które są łatwiejsze. Następnie możecie zadawać
pytania do rozwiązania – musicie mieć grupę naukową. Alexander założył grupę badawczą Sahaja Yogi. I pobiera trochę
pieniędzy. Mówi: "To działa lepiej, Matko". Ale ja powiedziałam: "Dlaczego pobierasz pieniądze?" Powiedział: "Na salę. Ale mówię
im, że pobieram te pieniądze za naukę Sahaja Yogi". Zaczął kurs Sahaja Yogi. Zdziwicie się, że to nie było na to. Ale działa lepiej!
Ludzie wiedzą o Sahaja Yodze. Próbują przynieść papier i ołówek i zrozumieć wszystko, jak w szkole. Mam na myśli, że jeśli tego
potrzebujecie, lepiej to zróbcie. Nie wiem, dlaczego trzeba płacić, ale myślę, że robi to bardzo dobrze, a francuzi są według niego
lepsi niż anglicy, jeśli chodzi o znajomość Sahaja Yogi. Więc lepiej, żebyście wszyscy tak to wypracowali. Niezależnie od tego,
który sposób jest dla was przydatny. To jest "samayaachaar" [konwencjonalna lub ustalona praktyka]. Jesteśmy tak
zorientowani na pieniądze, że lepiej zacząć od pieniędzy, a skończyć na Duchu. Baba! Nie wiem, co powiedzieć, bo niczego z

tego nie chcę. Ale jeśli to może uszkodzić wam głowę, to lepiej tak zróbcie! To znaczy, nie wiem, jak wam to pasuje. Nigdy nie
lubiłam publikacji ani reklam na ulotkach, ale musiałam się na to zgodzić i teraz się zgodziłam. Ponieważ mamy do czynienia z
innym światem. Więc róbcie co chcecie – to nie jest ważne. Ale musicie wiedzieć o Sahaja Yodze. Ponieważ kiedy mówicie o
Sahaja Yodze, powinniście mieć wiedzę, prawda? W przeciwnym razie powiedzą coś, czego Ja nigdy nie powiedziałam: "Matka
tak mówi". I jestem w szoku: "Kiedy – jak mogłam coś takiego powiedzieć!" Najlepszym sposobem na lepsze poznanie Sahaja
Yogi jest porównanie jej z innymi powiedzeniami inną literaturą, innymi pismami świętymi, z innymi świętymi. To bardzo dobry
sposób, pojawiła się bardzo dobra książka w Marathi, w której Sahaja Yoga jest opisana przez wielu świętych. Możecie
dowiedzieć się takich rzeczy, pisać eseje o tym, coś takiego, możecie mieć konkurs na eseje, nie wiem, jak umysł do tego
dochodzi, że musicie mieć wiedzę. nie wystarczy być radosnym, ponieważ wtedy nie możesz być Guru. Jeśli musicie być guru,
jeśli musicie szerzyć Sahaja Yogę, musicie wiedzieć o Sahaja Yodze prawda? To wszystko. Teraz inne pytanie Teraz mówię o
tym wszystkim – mam nadzieję, że jest to nagrane – że najpierw trzeba mieć komisję dla ludzi, którzy podróżują, trzeba się
odpowiednio przygotować i całe to planowanie musi być zrobione: Kto podróżuje gdzie, jak jedziemy, kiedy są wakacje, róbcie to
w weekendy – jak wam odpowiada . Po drugie, jak poprawić wiedzę o Sahaja Yodze? Jest jeszcze jedna metoda, którą próbują w
Indiach, którą możecie wypróbować również tutaj, to słuchanie moich taśm i proszenie ludzi o robienie notatek, z tego co
uważają za ważne. Następnie dyskutujcie między sobą, rozmawiajcie o tym; każdy musi mówić i rozumieć. I niezależnie od tego,
czego nie rozumieją, piszą do Mnie: "Matko, tego punktu nie rozumiemy. Czy wyjaśnisz? To także dobry sposób. A teraz co z tym
zrobić? Sahaja Yogin: Tak, pytanie brzmi, jakie jest znaczenie rozprzestrzeniania wibracji w środowisku. Tak jakbyśmy mówili o
naukowcach, mówią, że istnieją wibracje elektromagnetyczne, wibracje elektromagnetyczne pełnią funkcję. Możemy więc im
powiedzieć, że te wibracje, które mamy w wyniku Sahaja Yogi, przepływają przez nas i robią coś dla środowiska. Więc jeśli
możesz, powiedz coś o tym, jak one wpływają na środowisko. Shri Matadźi: Teraz wibracje elektromagnetyczne są wibracjami
prawostronnymi powiemy, że martwymi. Obecnie nasze wibracje są tym, co nazywamy Chaitanya, to jest kombinacja tych trzech
plus "Ardha Matra" [albo "Ardha Bindu" jest półkolem; razem z "Bindu" reprezentują Adi Shakti w AUM] jest to Adi Shakti na
szczycie tego. Mamy więc cztery rodzaje wibracji [A, U, M i Ardha Matra na górze] zintegrowane z tymi wibracjami: strona
emocjonalna, ewolucyjna i elektromagnetyczna. Zatem wszystkie te wibracje są w nas zintegrowane, a do tego dochodzą
czwarte które są wibracjami Adi Shakti. Organizują, myślą, ćwiczą, kierują, wybierają, robią wszystko, co jest stroną
administracyjną. Mamy więc w sobie cztery rodzaje wibracji. Teraz zobaczcie aparat. Podam przykład. Poszłam na stację po
własne zdjęcia. Za każdym razem, kiedy wchodziłam, były cztery zdjęcia. Pierwsza nie miała tak dużej głębi, druga poprawiona,
trzecia poprawiona, a czwarta była najlepsza. Co się stało, że kiedy pojawiła się pierwsza fotografia, otrzymała pewne wibracje,
jak sądzę i trochę zmieniła elektromagnetyzm w Chaitanyę . A czwarta była dobra. Podobnie jak wy ludzie, kiedy robicie Mi
zdjęcie, bardzo różnię się na nich od zdjęć robionych przez ludzi, którzy nie są Sahaja Yoginami. Czasem patrzę na te zdjęcia,
inaczej, jakbym stała z kimś z pistoletem za plecami. [Śmiech] Ale kamera, której nikt nie dotyka, a która cały czas jest
skierowana do Mnie, rejestruje tak wiele rzeczy, których normalnie ludzie nie potrafią. Wiecie, że ludzie, którzy robili bardzo dobre
zdjęcia, nagle stracili tę moc, ponieważ pojawiło się w nich ego. Zaczęli myśleć, że są świetnymi fotografami, to, tamto i
myślenie o sobie było bez końca. Więc ich zdjęcia nie przynoszą takich efektów. Któregoś dnia zobaczyłam swoje zdjęcie i
powiedziałam osobie, która je zrobiła, i była zdumiona. Skąd wiedziałam? Powiedziałam: "Widzę wszystkie czakry
przedstawione na tym zdjęciu". Ze zdjęcia mogę rozpoznać, kto je wykonał. Więc kiedy osoba ma do czynienia z tymi wibracjami
elektromagnetycznymi, powiedzmy, na przykład: tutaj są wibracje elektromagnetyczne, czyż nie? [Shri Matadźi dotyka
mikrofonu.] To proste, tutaj, na tym. Teraz odbierają moje wibracje i cokolwiek mówię, staje się mantrą. Kiedy w to dmucham,
dmucham w waszą Sahastrarę. Siła elektromagnetyczna to odrobina wymiaru, jedna trzecia prawej strony – jedna trzecia prawej
strony elektromagnetycznej – z której stworzony jest ten Wszechświat. Następnie są inne wibracje, które są poza siłą
elektromagnetyczną. Na przykład mamy pięć elementów. Elektromagnetyczne są tylko dwa elementy, dwa elementy, które są ze
sobą połączone; bardzo łatwo jest połączyć dwa elementy: bez permutacji i kombinacji. Ale gdy jest pięć elementów, te trzy
kombinacje mogą tworzyć tak wiele odmian i wszystkie są po prawej stronie. Więc możecie sobie wyobrazić, że jest tak wiele
wibracji po prawej stronie. Używamy na przykład eteru. Etheru używamy do nadawania. Uważamy, że to tylko
elektromagnetyczne – to zły pomysł. Teraz, kiedy mówię, powiedzmy, i nadaję to w eterze, to jest Adi Shakti. Więc to nim rządzi.
Następnie zarządza rzeczami. Może działać na waszej Sahasrarze. Może działać na tak wielu Kundalini. Może działać na naturę.
Ale tak bardzo się Mnie boją, że nigdy nie pozwalają Mi wystąpić w telewizji. Zatem elektromagnetyzm jest tylko małą częścią
tego, jak wam powiedziałam, to tylko połączenie Matki Ziemi i elektryczności. To znaczy, możemy powiedzieć, pochodzi z
elementu wody. To wszystko. Rzeczy elektromagnetyczne pomogły w tworzeniu życia w pewien sposób. Bo tam, gdzie powstały
tylko gazy – hel, wodór, tlen – to ładunek elektryczny zamienił je w życie. W ten sposób powstały aminokwasy. Ale ładunek

elektryczny również je zmienił, ponieważ działała na nie moc Adi Shakti [.] Administracja została wykonana dzięki mocy Adi
Shakti . Więc to tylko odrobina. A jeśli musicie coś osiągnąć na elektromagnetyce, możecie pokazać cuda za cudami! Wibracje
mogą na nią przenosić się – to znaczy, że zarządza tymi wibracjami, które są wibracjami dźwiękowymi, teraz na przykład weźmy
to jako wibracje dźwiękowe, przenoszone są przez wibracje elektromagnetyczne. W ten sam sposób Chaitanya może być
przenoszona na wibracje elektromagnetyczne. Mogą być nosicielami, ale Chaitanya nie może przenosić elektromagnetyzmu. W
porządku? Wszyscy jesteście oszołomieni Moją wiedzą czy co? [śmiech] Jakieś inne pytanie? Tak. Trochę głośniej. Sahaja
Yogin: Matko, czy możesz wyjaśnić związek między położeniem geograficznym na świecie a mikrokosmiczną istotą, nas,
jednostek, w relacjach? Shri Mataji: Gavin? Gavin: Pyta o ekspresję Kundalini w świecie jako całości, jeśli możesz powiedzieć coś
o tym, jak położenie geograficzne wpływa na wewnętrzną istotę jednostki. Jak mówisz, Anglia jest sercem. Shri Mataji:
Rozumiem. Widzisz, Kundalini jest zrobiona z samej Matki Ziemi. Chodzi Mi o to, że użyty element to Matka Ziemia, możecie to
sobie wyobrazić? A magnetyczna moc Matki Ziemi jest używana w sposób, który możemy powiedzieć, że reprezentuje Matkę
Ziemię, Kundalini w nas. I tak też powstaje Ziemia, składa się z warstw. Cała ziemia jest złożona z warstw, bo można zrozumieć,
że gdy część słońca, która oderwała się od słońca, opadła jak sari, można powiedzieć, jak gruba (Ktoś kaszle, tłumiąc to słowo).
jak "GĄBKA") – bo to był gaz. A potem musiało się to okrążyć dookoła siebie. Tak więc warstwy zostały uformowane tak, jak siła
Kundalini schodzi i zwija się, w ten sam sposób, w jaki zwinęła się Matka Ziemia. A centra, które wam opisałam, które są tu i tam,
jak Europa, jak powiedziałam, to Void. W rzeczywistości nie jest oparte na osi Matki Ziemi – powinno być normalnie oparte –
ponieważ było wiele dawania i brania. Jak kontynent Australii zszedł w dół do Mooladhary, a linia, jeśli narysujecie stamtąd do
Indii, to się kręci, okrąża ziemię i wraca do Himalajów. Można powiedzieć, że w ten sposób powstaje Kundalini, ale tak nie jest.
Jeśli narysujecie linię, może nie. Ale mogę wam powiedzieć, jaki to ma sens w ciele, ale wciąż, ciało nie jest – to znaczy, dzięki
Bogu jesteśmy nienaruszeni w jednym kawałku. Tak jak nasze serce jest tam, gdzie powinno być, tak nasz nos jest tam, gdzie
powinien być. Dzięki Bogu. Być może, po pewnym czasie możecie znaleźć zwisający stąd nos. A jacy jesteśmy, nie wiem, co się
stanie. Teraz Kundalini porusza się w ten sposób, powiedzmy, na przykład z serca, które zaczyna, wznosi się w ten sposób. To
są trzy i pół zwoja. Teraz, jeśli potraficie zrobić spiralę i przeciąć ją na pół, trzy i pół, otrzymacie siedem punktów. Trzy i pół,
bierzecie spiralę, z serca, która się porusza, raz… dwa… trzy… a połowa, która kończy się w Mooladharze. Teraz przecinacie go na
pół; dostajesz siedem punktów. Czy podążacie? I tak jedna po drugiej te czakry są w nas samych. Tak więc sama Kundalini,
reprezentowana na Matce Ziemi i która jest teraz ponownie dostosowana, dostosowuje się w nas w taki sposób, że tworzy tę
pinda, to ciało, w swojej własnej formie. Ale nadal pozostaje, ponieważ nie zadziałała, nie przebudziła się. Więc to wciąż jest
szczątkowe, ale siedem czakr jest tak stworzonych przez tę samą Kundalini, jak wam powiedziałam. Ale kiedyś Ziemia była tak
umieszczona i tak zrobiona, ale potem to się zmieniło. I nie możecie tego wyjaśnić bez pokazania właściwego znaku. Można
powiedzieć, że "Matko, jak to jest, że… Australia jest tam, a Indie są tutaj i to i tamto?" Ale jeśli widzicie spiralę przechodzącą na
dwie części, wtedy ona kiełkuje, jej własna osobowość wyłania się w punkcie, który wygląda dziwnie, ale jest w spiralny sposób,
umieszczona w nas. Nawet ten świat porusza się po spirali, ten wszechświat porusza się po spirali, następuje wzrost. W ten
sposób osiąga się to poprzez wzrost. Gdyby ta Ziemia poruszała się tylko w kółko, nie ewoluowałaby. Aby wzrastać, kręci się…
ale wzrasta. I jestem pewna, że nauka wkrótce odkryje, że cały wszechświat porusza się spiralnie. Nie wiem, jak daleko zaszła
nauka, żeby dowiedzieć się tego? Czy są już takie ustalenia? Sahaja Yogin: Znaleźli jedenaście wymiarów, Matko. Znaleźli
jedenaście wymiarów, Matko. Shri Matadźi: Jedenaście? Sahaja Yogin: Wymiary, kiedy mówisz, że są sześćdziesiąt cztery. Shri
Mataji: To nieograniczone. Jest nieograniczony. Mówię o nieograniczoności. Teraz zadam jedno pytanie. Przypuśćmy, że
powiedzą: "Co jest nieograniczone i ograniczone", jak wytłumaczycie? Przypuśćmy, że nie jestem Sahaja Yoginem, jestem
całkiem sprytną osobą i zadam wam pytanie. [Przedłużające się milczenie.] Są doktoraty, doktoranci, miejmy jakąś odpowiedź.
Sahaja Yogin: Matko, nieograniczona jest Matka. Nieograniczona jest Matka. Shri Mataji: Nie, ale to jest twoje oświadczenie.
Francuski Sahaja Yogin: Matka (ED Del: " nieograniczoność możesz zrobić tylko głową." ) Ograniczenie, które możesz zrobić
głową, ale nieograniczone to wibracje? Nie, nie, ale jak to jest w na tym świecie jest coś nieograniczonego czy nie? Chodzi mi o
to, że pojęcie nieograniczoności musiało skądś pochodzić. [Dziecko wydaje dźwięki przypominające słowa, na które Matka
odpowiada: "Ach, kto tam?] Musisz powiedzieć coś konkretnego. Inny Sahaja Yogin: Nieograniczony - to zrozumienie, że Bóg jest
nieograniczony poza (normami?) ludzi. Shri Mataji: Co on mówi? Sahaja Yogin: Jesteśmy podporządkowani Bogu. Shri Mataji:
Nie słyszę cię. Co on mówi Gavin? Gavin: On mówi, że Bóg jest nieograniczony, Matko. Shri Mataji: Nie, nie, ale to jest twoje
stwierdzenie. Przypuśćmy, że oni nie wierzą w Boga. Widzicie, przeważnie w nic nie wierzą. Co wtedy powiecie? mówisz, że "Bóg
jest nieograniczony", – mówisz "My nie wierzymy w Boga". W porządku. Co dalej? To jest twoje stwierdzenie, którego nie mówię
– powiedz coś, co widziałeś bez ograniczeń na tym świecie – nie ja, poza Mną! Ponieważ jesteście Sahaj Yoginami, zobaczmy
teraz! Sahaja Yogin: [miękko] Nieskończoność. Inny Sahaja yogin: Matko, na poziomie przyziemnym, energia w ludzkim ciele jest

zamkniętym systemem, który, jak wiemy, może zostać wyczerpany poprzez grę prawej i lewej. Połączenie z – Shri Mataji: Nie,
nie, ale tak mówisz… ponieważ osiągnąłeś swój subtelny stan. Ale tym, którzy są na przyziemnym poziomie, czy możesz im
podać jakiś przykład nieograniczoności? Sahaja Yogin: Wszechświat, Matko. Sahaja Yogini: Matka, Duch. Shri Mataji: Nie, nie
można powiedzieć, że wszechświaty, oni tego nie widzieli. Sahaja Yogi: przemawiając przez Shri Matadźi: Życie. Shri Mataji: Coś,
co możesz zobaczyć na własne oczy. Sahaja Yogin: Życie, Shri Matadźi. Życie nie jest systemem entropicznym. Shri Mataji: To
kolejna… Nie, nie, nie, nie, nie, nie! To musi być bardzo przyziemny przykład. To musi być dla przyziemnych ludzi, teraz zobaczmy.
Sahaja Yogini: Błękitne niebo, Matko. Shri Mataji: Nie, nie, nie. Sahaja Yogin: Fontanna. Shri Mataji: Nie, nie. Sahaja Yogini:
Zwykle mówimy piasek na brzegu … Ziarna piasku na brzegu. Shri Mataji: Nie, nie, to jest ograniczone. To jest w pewnym
momencie ograniczone. Coś, co jest naprawdę nieograniczone, możesz zobaczyć. Sahaja jogin: Nieskończoność. Inny Sahaja
Yogin: Jak? Sahaja jogin: Nieskończoność. Shri Matadźi: Jak? Mówicie, teraz wam powiem. Absolutnie przyziemne. Sahaja
Yogini: Pożywienie Matki Ziemi? Shri Mataji: Co ona mówi? Sahaja Yogini: Pożywienie od Matki Ziemi, zawsze daje? Shri Mataji:
Co ona mówi? Inni Sahaja Yogi: Pożywienie Matki Ziemi. Shri Mataji: Nie, nie, nie, nie. Sahaja Yogin: Poniżej [ciała? ], Matko.
Sahaja jogini: Powietrze. Shri Mataji: Widzicie coś, co jest konceptualne. Właściwie nie konceptualnie, pokażę cwami. Możecie
zobaczyć bez ograniczeń. Nie ja, dobrze? To jest bardzo proste. Ustaw dwa lustra przed sobą i umieść jedną rzecz pomiędzy.
Widzisz nieograniczoną liczbę obrazów. [Śmiech i brawa.] Jedna podzielona przez trzy jest nieograniczona. Adi Shakti
podzielona przez trzy staje się nieograniczona. Tak wiele rzeczy absolutnie przyciemnych, że możesz im pokazać, że jest to
nieograniczone. Więc teraz są dwa lustra, jednym jest Bóg i Jego Moc. A obrazem pomiędzy jest wszechświat. Otrzymujecie
więc nieograniczone wszechświaty. Wtedy macie Boga i Jego Moc, otrzymujecie dowolne bóstwo pomiędzy, dostajecie
nieograniczone bóstwa w was wszystkich. To bardzo prosta rzecz, którą możesz pokazać. Na bardzo przyziemnym poziomie
można im powiedzieć, że istnieje coś takiego jak nieskończoność. W porządku? Wszystko w porządku dla ludzi z fizyki, czy mam
rację? [Śmiech]. W ten sposób. Więc takie pytania, jeśli zadają, trzeba być przygotowanym. W tym celu musicie o tym pomyśleć.
Czasami możecie nie odpowiedzieć. Nie ma znaczenia. Pomyślcie o tym. Dowiedzcie się: "Co to znaczy?" Ale chodzi o to, że
musicie wykorzystać moc Mahamayi, którą widzieliście wyraźnie, pokazując im Moje zdjęcia. Jak to wytłumaczysz? Pokazując
im, co wydarzyło się w Bedford, lub opowiadając, co wydarzyło się w tak wielu przypadkach, gdzie nagle zdarzyło się to i to, i
tamto. Jak to wytłumaczysz? To znacznie bardziej otępi ich mózg. Myślę, że mój czas się skończył. Możecie przejąć kontrolę. O
której teraz macie obiad? Sahaja Yogin: Godzina pierwsza, Matko. Shri Matadźi: Dlatego powiedziałam, żadnej pujy rano.
[Śmiech]. Sahaja Yogin: Tak, Matko. Shri Mataji: Teraz wiecie dlaczego. Ale Gavin to osoba, która Mnie słucha. To dobrze, mam
na myśli tych, którzy Mnie słuchają, łatwiej sobie z nimi radzić. Ale tym, którzy się nie słuchają, jest to bardzo trudne, najpierw
trzeba ich za każdym razem przekonywać na poziomie przyziemnym. Więc nie decyduj sam, pozwól mi zdecydować. Cokolwiek
zdecyduję dla ciebie, jest dla twojego dobra. Niech Bóg was błogosławi! Więc mogę iść teraz, możecie mieć swoje seminarium i
dyskusje i cokolwiek chcecie, szczególnie w tych dwóch punktach, ponieważ jedną rzeczą jest to, że musicie dowiedzieć się dla
tych, którzy chcą iść, jak będziecie szli. Wszyscy powinniście się bardzo aktywnie zainteresować i powiedzieć im, co można z
tym zrobić. Myślę też, że dobrym pomysłem byłoby opowiedzenie im pokrótce, co postanowiliśmy na spotkaniach powierników,
cokolwiek postanowiliśmy … powinniśmy im o tym powiedzieć. Jak się tam masz, dobrze w tej uczelni? Sahaja Yogin: Mam taką
nadzieję, Matko, z twoimi błogosławieństwami. Shri Mataji: Dobrze się wypracowuje? Sahaja Yogin: Całkiem w porządku z
twoimi błogosławieństwami. Shri Mataji: Powiedziałam C.P. o Tobie. W porządku? Gavin: Bolo Adi Shakti Matadźi Shri Nirmala
Devi ki Sahaja Yogini: Jay!
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Dzisiaj chciałam opowiedzieć o Mooladharze, która stanowi bardzo ważny temat. Wydaje mi się, że mówiłam już o tym wiele
razy, jednak na Zachodzie poprzez nasze niewłaściwe postawy i akceptacje błędnych, mentalnych projekcji ludzi, którzy są
bardzo dominujący, bardzo mocno zniszczyliśmy naszą Mooladharę.
Pomimo tego, że Kundalini się uniosła mimo tak osłabionej Mooladhary i była w stanie się utrzymać, trzeba wiedzieć, że w
każdej chwili możemy wpaść w pułapkę, w pułapkę rozmaitych odgałęzień, które stworzyliśmy wcześniej. To bardzo poważna
sprawa, że ta czakra została tak bardzo zniszczona i że stworzyliśmy ścieżki, którymi nasza uwaga może podążyć, jeśli nie
będziemy bardzo ostrożni.
Przypuśćmy, że ktoś jest bardzo nieuczciwą lub skąpą, czy też po prostu nastawioną na pieniądze osobą, to bardzo łatwo wam
to zauważyć. Widzicie siebie i jesteście w szoku: „Dlaczego ja to powiedziałem? Dlaczego to zrobiłem?” Jednak, jeżeli chodzi o
te nonsensy lewej strony, grzechy przeciwko Matce, to jest to bardzo skryte działanie, to tylko między tobą i tobą samym. Nikt
nie wie, co dzieje się w waszych umysłach, tylko wy. Nikt nie wie, co będziecie robić, gdy będziecie mieli chwile prywatności,
kiedy tylko zostaniecie sami. Nikt nie może w was wejrzeć, tylko wasza Matka. Ja także czuję tylko wasze Mooladhary…
Będąc z wami bardzo szczera, to jest jedyne centrum, które mam trudność poczuć u siebie. Powodem jest, że mam bardzo,
bardzo mocną Mooladharę i nie jest aż tak wrażliwa, powiedziałabym. Nie zważa na nic. Uwaga mojej Mooladhary nie zbliża się
nawet do żadnej innej Mooladhary.
Po prostu się oddala; to jest akcja, jaką ciągle przeprowadza. Tak więc, Ja także nie czuję nic do czasu, aż jest bardzo źle. To
znaczy, gdy taka osoba jest w pobliżu, wtedy czuję Mooladharę bardzo mocno. Ale ciągle nie mogę. Przypuśćmy, że dacie mi
coś, co było używane przez was, Ja od razu to poczuję. Tak więc skorygowanie Mooladhary leży całkowicie w waszych rękach. A
nie posiadając silnej Mooladhary nie wzniesiecie się wysoko, nieważne co byście robili
Dla ludzi, którzy są Indusami, którzy respektowali swoją Mooladharę, jest danych tak wiele metod i sposobów by wzmocnić siłę
Mooladhary. To jednak nie zadziała w przypadku ludzi z Zachodu, ponieważ ta jest już zniszczona. Jest rozbita i ona nie działa
na poziomie fizycznym, ale na emocjonalnym, który nazywamy „Mana”, lewa strona.
Tak więc, wy nawet możecie nie mówić w ten sposób, ale wasz umysł ciągle jest w tej sferze. I wy ciągle myślicie o tej
rzeczywistości. Nawet mentalnie, ciągle w tym jesteście. Albo widzicie rzeczy, pragniecie widzieć takie rzeczy, pragniecie
cieszyć się tymi rzeczami. To przyczajone przyciąganie wciąż istnieje. Wasza Mooladhara nie może się podnieść i należy sobie
zdać sprawę, że mówię do ludzi z Zachodu. Nie mówiłabym w ten sposób do ludzi z Indii.
Tak więc teraz musimy nad tym pracować znacznie ciężej, być czujnym by poradzić sobie ze sobą. I to jest bardziej mentalna
aktywność, mentalna w sensie emocjonalnej strony. Musicie śledzić wasz umysł. W angielskim to bardzo śmieszne słowo
„umysł”. Jednak 'Mana', poprzez którą my zaspokajamy naszą emocjonalna stronę, nasze pragnienia, dokąd zmierza? Dokąd
podąża nasz umysł? Co on robi? Musicie się jemu sprzeciwić, oprzeć się waszym pragnieniom lub możecie stawić temu czoła i
zobaczyć jasno, co się dzieje. To jest wasza decyzja, nikt inny nie skoryguje was w tej kwestii. Wiem, że zwierzaliście się Mnie,
ale mówiąc szczerze, Ja nigdy nie czytałam waszych listów. Jakiekolwiek listy byście mi przysłali, nie czytałabym ich. Cokolwiek
wyznaliście, spaliłam wszystkie te listy. Nie mam najmniejszego pojęcia, co tam napisaliście. I nie chcę o tym wiedzieć. To nie
moja sprawa. Moją sprawą jest, żebyście teraz nie rozważali tego rodzaju idei, na tym samym poziomie, czy też na jakimkolwiek
poziomie, możemy powiedzieć.
To właśnie w świadomości bez myśli, możecie pokonać myśli, które przychodzą do was na skutek złego typu Mooladhary. Być

może niektórzy z was mają buce na swoich Mooladharach. I mamy także pewne fizyczne techniki oczyszczania z takich buców,
o czym powiem Gavinowi a wy możecie go zapytać. Nie możecie jednak zawsze twierdzić, że to buc i że „ja jestem w porządku,
jestem od tego z dala”. Nie jesteście. Kiedykolwiek mówicie: „ Ja mam buca” oznacza, że bierzecie jego stronę.
Widzicie osobę jako Sakshi (w stanie świadka), to oznacza, że widzicie osobę, ale nie ma w was reakcji, która jest zabójcą
radości. Wy sami dobrze czujecie wasze Mooladhary. Możecie to także czuć na koniuszkach palców i być wyczulonym na to.
Jeżeli chcecie być wobec samych siebie łaskawi, musicie przekierować wasza uwagę na zrównoważone życie małżeńskie. Ale
tego też nie powinno być za wiele, z tego, co się nauczyłam, to ludzie Zachodu mają opracowane metody przenoszenia tej uwagi
z jednej osoby na drugą. Wymyślili takie różnego rodzaju mentalne akrobacje, by zniszczyć swoją czystą uwagę. Nie idźcie w to.
Jest tyle innych rzeczy, poprzez które pokazujemy, że ciągle jesteśmy w pułapce słabej Mooladhary.
Sposób, w jaki się ubieracie, chodzicie, siedzicie, rozmawiacie, zachowujecie się, by zrobić wrażenie na innych ludziach. A to Ja
mam być pod wrażeniem innych ludzi w samej Sahaja Yodze. Jedyną sprawą, jaka powinna robić wrażenie, to wysokość na jaką
wznieśli się inni. Możecie to zrobić, to nie jest trudne.
Skoro Kunadlini potrafi się wznieść mimo tych wszystkich zrujnowanych Mooladhar, jestem pewna, że możecie uzdrowić swoją
Mooladharę całkowicie. Ale pierwszorzędną sprawą jest dla was wzmocnienie Mooladhary i w tym celu wydaje mi się, że
wszyscy musicie odbyć pewien rodzaj tapasyi [pokuty].
Dlatego też powtarzam czasem, że ludzie Zachodu powinni jeść mniej mięsa, zwłaszcza czerwonego i wołowiny, koniny, i psów
– i nie wiem, co wy tam jeszcze jecie. Przestawcie się na bardziej wegetariańskie jedzenie. Nie mówię, żebyście przeszli na
wegetarianizm, rozumiecie to. Jedzcie więcej rzeczy, które nie dają wam tyle gorąca. Nawet ryba jest bardzo wskazana.
Zacznijcie prowadzić życie w pewnym sensie ascetyczne, ale nie idźcie też w tę okropną „zdrową żywność”. Ja jej nie toleruję,
mówię wam. Według mnie, nie nadaje się dla ludzi, ale dla zwierząt. Robi wam rewolucję w żołądku i jest okropna. Raz tylko
zjadłam któryś z „wiejskich” produktów i powiedziałam: „nigdy więcej”. Wiejski wyrób – cała wieś znalazła się w moim żołądku.
Tak wiec, gdzie jest wyjście dla was? Ci, którzy cierpią od Mooladhary muszą wiedzieć, że jedzenie ma duży wpływ na siłę
Mooladhary, więc jeśli chcecie ją uleczyć, najpierw musicie ją uspokoić. Jest zbyt pobudzona. Zbyt pobudzona.
Dotykacie każdego mężczyznę, dotykacie każdą kobietę, na każdą kobietę patrzycie… Po prostu nie rozumiem. Gorzej niż małpy!
Musicie to uspokoić, ochłodzić, tak by Ganesza zesłał swoje błogosławieństwa na waszą Mooladharę. W tym nie ma żadnego
wdzięku. Tyle, że to nie jest aż tak na zewnątrz, żebym mogła powiedzieć: „Musicie mieć szacunek do samych siebie”. Wiem, że
to się nie wypracuje tymi słowami.
Musicie usiąść, medytować i starać się to złagodzić. Przedyskutuję to z Gavinem i powiem mu, co można z tym zrobić, ponieważ
nie mogę powiedzieć wam ot tak, publicznie. Ale to wszystko jest wciąż na poziomie fizycznym. Na poziomie mentalnym
musicie obserwować, dokąd zmierza wasz umysł – ku brudom. Dlaczego zawsze kierujecie się do tych doznań? Spójrzcie na
ptaki, na kwiaty, na przyrodę, zobaczcie tych pięknych ludzi, tylko popatrzcie. Kolejną okropną rzeczą na Zachodzie jest to, że
kobiety muszą eksponować swoje ciała, aby ekscytować mężczyzn. Mężczyźni robią to samo, tak myślę. Ciągle starają się
nawzajem podniecać i żyją w głupiej ekscytacji.
Należy eksponować piękne rzeczy, jak kwiaty, piękne ornamenty, to jest w porządku. Ale wy nie jesteście rzeczą! To wasza
prywatna własność. Nie wykładacie całego waszego złota na ulicę, nieprawdaż? Może spróbujcie tak, czasem. Nie będzie wam
się podobać, że ludzie okradają was ze złota, a wy nie macie nic przeciwko, że plądrują waszą czystość! Każdy patrzy na was
pożądliwymi oczami! Nie czujecie się znieważeni?! Ponieważ ego jest takim brudnym tworem, nie ma nic przeciwko temu.
Cieszy się, że ktoś na was patrzy. Oni was ograbiają, oni plądrują wasza czystość. Ale Sahaja yogini nie są tacy. Niemniej jednak
muszę wam powiedzieć, byście oczyścili wasze serca, oczyśćcie wasze umysły, wydobądźcie się z tego.
Umysły są bardzo śmiesznie umiejscowione i to dlatego tam właśnie znajdują się największe komplikacje – w ludzkich
mózgach. Są bardzo pogmatwane. Bardzo pogmatwani ludzie. Dlatego, że nie ma mądrości w takim sposobie życia, w stawaniu
się osobowością zorientowaną na seks. To jest właściwie na odwrót. Jeśli jesteście zorientowani na pieniądze, to chcecie

zachować pieniądze, gdy jesteście zorientowani na posiadanie, chcecie zachować rzeczy, gdy zdobędziecie jakiś mały antyk, nie
chcecie się z nim rozstać, ale dlaczego, jeśli chodzi o najważniejszą ze wszystkich waszych własności, nie chcecie jej uchować,
wielbić, by była waszą ozdobą?
Jestem bardzo zmartwiona tym, że ludzie w sekrecie oddają się takim rzeczom. I czasem są hipokrytami, nie mają oporów
przeciwko byciu hipokrytami w tej kwestii. Są Sahaja yoginami, w porządku, jednak jeśli o to chodzi, wydaje im się, że mogą
robić, co im się podoba, a niektórzy czasem mówią, że Matka powiedziała, że to jest w porządku. Nigdy tak nie powiedziałam! W
jednej sprawie nigdy nie pójdę na kompromis. Musicie mieć niewinne i czyste podejście do samych siebie, do swojego życia, do
swojej istoty, do swojej osobowości. Jesteście świętymi. A jeśli święty nie ma dobrej natury, nazywam to naturą, istotą
charakteru – to nie jest świętym.
Tak więc ta czystość musi być utrzymana, nie może być jakiegokolwiek kompromisu w tej sprawie. Nie możecie uderzać w
korzenie wszystkiego. Jeżeli to wypracowuje się, w sposób kolektywny, nikt się nie oszukuje, nikt się nie zwodzi i ukierunkowuje
umysł na właściwą ścieżkę wzrostu.
Jeżeli chodzi o wzrost, jak macie się wznieść myśląc o chwili, kiedy mieliście radość, myśląc o dniu, gdy mnie po raz pierwszy
spotkaliście, myśląc o tych wszystkich innych pięknych i świętych rzeczach, wasz umysł może zostać oczyszczony, a
kiedykolwiek tamte myśli przychodzą, trzeba powiedzieć: „Nie to, nie to”. To jest bardziej mentalne niż fizyczne, mówię wam.
Wiem, że to jest trudne, ale skoro mogliście dostać Realizację, to dlaczego i tego nie? Musicie wszyscy zrozumieć, że nie ma z
tym kompromisu. I może nadejść taki dzień, jeżeli będziecie to ciągnąć, że zostaniecie całkowicie wyrzuceni, tak jak każdy inny
diabeł jest odrzucany. Tak więc nie ma kompromisu. Powiedzcie sobie: nie zwódź się, nie oszukuj się. Nie możecie wzrosnąć,
jeżeli coś tam się w was czai. To was ściągnie w dół, ponieważ to jest wasza słabość i będziecie się stawali słabsi i słabsi i
słabsi.
Jedyną kwestią jest „gdzie jest wasza uwaga?” Przestawcie ją. Przestawcie waszą uwagę. Najpierw będziecie potrzebowali
trochę praktyki, trochę wysiłku, a później to się stanie samoistne. Nie będziecie się musieli wysilać, nie będziecie musieli się
martwić; przeciwnie, niemożliwe stanie się bycie innym. Jest w tym tak wiele uwarunkowania. Oddaliśmy się w ręce
uwarunkowań, zrujnowaliśmy się. To uwarunkowanie jest najsubtelniejszym ze wszystkich. To jest niemożliwe, aby zwalczyć to
w Sahaja Yodze, dopóki osobiście nie weźmiecie odpowiedzialności, by się tym zająć.
Mooladhara jest jedną z najdelikatniejszych i najpotężniejszych czakr. Ma tak wiele fałd, ma tak wiele wymiarów. Gdy wasza
Mooladhara nie jest w porządku, macie problemy z pamięcią. Gdy wasza Mooladhara nie jest w porządku, to najpierw zawiedzie
was mądrość. Nie będziecie mieli poczucia kierunku. To szaleństwo, które teraz wkrada się do Ameryki, zanim oni osiągną
czterdziestkę, bierze się stąd, że ich Mooladhary nie funkcjonują. Większość nieuleczalnych chorób spowodowanych jest słabą
Mooladharą, na poziomie fizycznym. Na poziomie mentalnym, większość chorób umysłowych, które tam widzieliśmy,
powiedziałabym 90%, wynikają ze słabej Mooladhary. Gdy człowiek ma mocną, potężną Mooladharę, to ona nie popada w
kłopoty. Ponieważ wiecie, że tam z tyłu jest bardzo silne mocowanie Mooladhary.
A gdy wasz umysł jest na wyczerpaniu, obwiniacie mózg. To nie mózg, ale przeważnie Mooladhara. Tak więc dla fizycznego
bezpieczeństwa, a także dla bezpieczeństwa emocjonalnego, musicie mieć świadomą postawę wobec Mooladhary. Dlatego
bardzo pragnę, abyście wszyscy pozawierali związki małżeńskie, a po ślubie, po kilku dniach, zauważycie, ze wasza uwaga
kieruje się na inne problemy życia małżeńskiego.
Tak się jednak nie dzieje, gdy nie jesteś Sahaja yoginem, ponieważ to robienie z wszystkiego sensacji stało się głównym
tematem nowoczesnego życia. I jesteście miotani po wzburzonym morzu tych wszystkich celowych działań ludzi. Media,
książki, idee, wszystko tworzy ten okropny, pobudliwy temperament wewnątrz was.
Taka osoba jest całkowicie pozbawiona cierpliwości, nie ma żadnej równowagi. Właściwie jest hipokrytą i ma bardzo złe
Vishuddhi. Tak wiele komplikacji z tym ma miejsce przed Realizacją. Zapomnijcie o przeszłości! Cokolwiek zrobiliście,
zapomnijcie o tym. Po prostu się nie martwcie, ale pamiętajcie o jednym, że to wy zniszczyliście wasze Mooladhary, i to wy

musicie przywrócić je do normalności. Musicie uczynić je zdrowym, zrównoważonym centrum, tak by Shri Ganesza mógł nim
władać.
Gdy mówię o Shri Ganeshy, wiecie, trudno mi znieść ogrom wibracji. Mówimy o niewinności, ale by obudzić niewinność
wewnątrz siebie, musimy być całkowicie czujni, całkowicie świadomi swojego umysłu „Co myśli? Dokąd zmierza? Dokąd ten
złodziej podąża? Czy próbuje jakichś sztuczek? Czy coś kombinuje? W porządku!” Musicie być czujni, bardzo czujni. Od bardzo
dawna myślałam, by o tym powiedzieć. Ale teraz muszę wam powiedzieć jedno. Że zostaniecie zdemaskowani. To jeszcze jedna
właściwość Mahamayi. Ona was zdemaskuje. Zostaniecie zdemaskowani! Jeśli będziecie próbowli grać ze mną w gierki, „ze
mną” znaczy z waszą Kundalini. Jeśli spróbujecie pogrywać z waszą Kundalini, to zostaniecie zdemaskowani. I będziecie się za
siebie wstydzić. Tak więc proszę, bądźcie ostrożni, bardzo ostrożni, jeśli o to chodzi. Dzięki temu wasza Mooladhara znów
będzie zdrowa i pełna mocy.
Niech Bog was blogoslawi!
Nasza modlitwa powinna być następująca: „Pozwól by nasza Mooladhara była zdrowa i silna”. To wszystko. Pomódlmy się. Są
pewne ćwiczenia dla Mooladhary, wytłumaczę Gavinowi, który jest waszym liderem w Anglii. A on wam to przekaże. To powinno
być zrobione werbalnie, nie powinno się tego pisać. Liderzy ashramów i innych miejsc powinni przychodzić raz w miesiącu
zobaczyć się ze Mną i te sprawy powinny zostać omówione. Ponieważ to jest tajemnica, nie do otwartej dyskusji. To jest
tajemnica pomiędzy tobą, a tobą samym. Nie powinno się tego zapisywać nigdzie, nie powinno się tego wspominać, ale powinno
to być wypracowywane przez was wszystkich, w taki sposób, by cieszyć się błogosławieństwem Shri Ganeszy. To jest bardziej
dla pań, powiedziałabym, niż dla mężczyzn. Ponieważ mężczyźni cierpią o wiele bardziej niż kobiety. I dlatego kobiety powinny
być bardzo ostrożne. Rozwińcie bardzo dobre relacje z waszymi braćmi. Do czasu aż wy nie ugruntujecie waszej wyższej
osobowości, mężczyzn nie da się ulepszyć.
Widzieliście, że kobiety w Indiach nie lubią, gdy ktokolwiek próbuje im się przyglądać lub je dotykać. Nie lubią tego. Kobiety się
zabijały, spalały się – tysiące ich, ponieważ myślały, że ktoś przyjdzie i będzie dotykał ich ciał. To jest tak bardzo związane w
waszym Atmą, z waszym Duchem. Tak jakby to było ciało – niewinność to ciało waszego Ducha. Wszystkie możecie takie być,
ponieważ teraz stałyście się yoginkami. One nie były yoginkami, ale znały jedno – siłę swej czystości. To jest bardziej dla
tutejszych pań, że powinny postarać się wygenerować to poczucie godności, czystości, świętości wokół siebie tak, że mężczyźni
sami z siebie będą je szanować i rozwiną to poczucie wewnątrz siebie.
Bardzo wam dziękuję.
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"Musicie osiągnąć i ustabilizować stan Nirvikalpa"
To bardzo miłe widzieć, że tak wielu Sahaja yoginów przybyło, aby świętować Dzień Sahasrary. Bez przebicia Sahasrary, nie
moglibyśmy uzyskać masowego wzrostu. Ale Sahasrara, którą jest mózg, strasznie się skomplikowała na Zachodzie. I nerwy są
bardzo poskręcane, jeden z drugim. Utrzymanie otwartej Sahasrary powinno być bardzo proste, gdyby tylko zachodni rozum
mógł pojąć waszą Matkę i być Jej świadomy. Skoro wasza Matka jest Boginią Sahasrary, jedyną drogą, aby móc utrzymać
Sahasrarę otwartą musi być całkowite poddanie się.
Dlatego wielu ludzi pyta mnie: "Jak to zrobić?" To jest bardzo dziwne pytanie. Jest niestosowne. Jeśli twoja Sahasrara została
przez kogoś otwarta i masz to szczęście, że tym kimś jest Bóstwo, które masz przed sobą, wówczas poddanie się powinno być
czymś najłatwiejszym. Ale nie jest. Jest trudne, ponieważ uwaga, która musi się wznieść poprzez komórki mózgowe, wyrażając
siebie poprzez te komórki, jest zanieczyszczona. Jest nieczysta. Jest destrukcyjna. Niszczy nerwy, a kiedy nerwy są zniszczone,
światło Ducha nie oświeca tych nerwów. I czujesz niemożność poddania się. Normalnie, to powinno być najłatwiejsze ze
wszystkiego.
Powinniśmy zatem podejść do siebie od strony mentalnej. Powinniśmy ze sobą porozmawiać i powiedzieć sobie: "Co robisz?
Czym jest poddanie się?" To jest radość, to jest po prostu radość. "Zatem, dlaczego nie mogę się poddać? Czego mi brakuje?
Czy jestem osobą na bardzo niskim poziomie? Czy jestem tym, który tylko mówi: `Jestem poszukiwaczem`, ale nim nie jest? Czy
jestem nieuczciwy, że nie potrafię się poddać? Jeśli tak, to z czego jestem dumny? Jeśli tak jest, to dlaczego jestem taki
rozmiłowany w swoim ego?"
Co powinieneś poddać? Kropla musi rozpuścić się w Oceanie, aby stać się Oceanem, i ta kropla nie może być większa niż Ocean,
nieprawdaż? Więc czym jest to podanie się? Podanie naszych uwarunkowań, naszego ego i sztucznych barier, które
zbudowaliśmy wokół siebie.
Można do siebie podejść mentalnie, można podejść emocjonalnie, możemy także podejść do siebie od strony fizycznej.
Możemy podejść do siebie poprzez mantry, poprzez obserwowanie siebie, przez poznanie siebie. Ale trzeba wiedzieć, że ta
okazja, największa z największych jest dla was, a nie dla Boskości. Jeśli nie będziecie osiągalni, Boskość może znaleźć własne
sposoby na dopełnienie ostatecznej kulminacji własnej ekspresji. Nawet po to, żeby zrozumieć, jak olbrzymie jest to zadanie,
potrzebujecie serca, które umie się poddać.
Jeśli podejdziecie do tego tylko mentalnie, rozwiniecie swoje mało znaczące ego, wyda wam się, że wykonujecie wielką pracę.
Na przykład, kiedyś zadzwoniłam do Ameryki mówiąc, że przyjadę. Jest w Los Angeles wielki naukowiec, który jest Indusem z
Maharasztry. O mało nie dostał Nagrody Nobla, taki wielki naukowiec. Natychmiast do Mnie zadzwonił i powiedział: "Matko
przyjadę do Nowego Yorku, by Cię powitać. Biorę 15 dni urlopu. Chcę być z Tobą, kiedy tu będziesz. Co jeszcze można zrobić?
Chodzi o to, że robię Sahaja Yogę tak przy okazji, kiedy mi wygodnie, kiedy mam czas. To właśnie robię. Czyż nie? Ale chciałbym
podróżować z Tobą po Europie do różnych miejsc, żeby spędzić z Tobą jakiś czas, bo inaczej, to co ja tu robię?"
Słyszałam, że ludzie przybywają na puję Sahasrary w różnych terminach. Byłam zdumiona. To jest typowy zachodni umysł. Przy
okazji, Sahaja Yogę robi się przeważnie przy okazji. Powinno być po drodze. Powinien być weekend. Wtedy, tak przy okazji
wakacji, możemy pojechać do Wiednia. Tam, oczywiście przy okazji, będziemy mieć puję i przy okazji Matka podniesie Kundalini.
Ona obudzi nasze Bóstwa i wtedy, przy okazji, będziemy się cieszyć błogosławieństwami. Niczego nie poświęca się dla Boga.
Nie ma czasu, oni nie mają czasu. Wszystko jest przy okazji. To dość zaskakujące, że dla wojny ludzie poświęcają życie, dla
destrukcji pracują tak ciężko, dzień i noc. Ale dla zbudowania ludzkości, dla ostatecznego celu Boskości, ilu jest takich na
Zachodzie, którzy się temu całkowicie poświęcają? Jeśli nam będzie pasować, to przyjdziemy. Sahaja, taki jest styl Sahaja.
Powinniśmy robić to Sahaja. Wiele razy o tym słyszałam. Wciąż jest wielu takich, którzy mają takie podejście do Sahaja Yogi.

Czasem jest dla Mnie zaskakujące.
Jeśli jadę do wioski, tamtejsi ludzie biorą 15 dni wolnego, W Rahuri ludzie biorą miesiąc wolnego na przygotowania do Mojej
wizyty. Jeden wolny dzień, to dla nich wielka rzecz. Oni są ludźmi, którzy na to zasługują. Nie chodzi o to, jak jesteś ubrany, co
jesz i co masz. Chodzi o to, co potrafisz dać i co potrafisz poświęcić. Metki doczesnego życia mają zostać odcięte – musimy
zrozumieć. To jest postęp dla ludzi, którzy jak niewolnicy przywiązani są do łańcuchów, łańcuchów pragnień, łańcuchów
samozadowolenia, łańcuchów letargu, łańcuchów ego, które jest jak kłoda. Musimy zrozumieć samych siebie. Każdy powinien
zrozumieć siebie, że poprzez was powinno nadejść wyzwolenie świata. Zostaliście wybrani do wyzwolenia całej ludzkości. Bóg
chce, żebyście działali jak kanał, przez który nastąpi upiększenie Wszechświata, ostateczna ekspresja Miłości Boga. Kiedy to
mówię, czuję, że nagle ego automatycznie się podnosi. Przeciwnie, poddanie się oznacza napełnienie twojego naczynia tą
błogością, błogością Boga tak, że gdy idziesz do innych, oblewasz ich pięknem i miłością Boga. Do ciebie należy bardzo dobre
zrozumienie samego siebie, a nie innych.
Nie obwiniaj nikogo. Żadne słowa nie opiszą wspaniałości tych chwil, które spędzamy razem, one są tak cenne. Musisz to
poczuć w sobie samym, – to zadanie, które zostało ci dane przez twojego Ducha, przez twój własny stan. Możesz wypełnić to
zadanie, ale brak wiary w siebie nie da ci mocy poddawania się. Poddanie się jest otwarciem Sahasrary, utrzymaniem jej w
stanie całkowitego otwarcia tak, żeby stan Nirvikalpa mógł być wewnątrz nas ustanowiony. Powinien być stały postęp w
doskonaleniu, stały postęp w otwieraniu. Czy widzieliście kiedyś lotos albo jakiś kwiat, który rozkwita, rozkwita, a w
międzyczasie nie rozkwita, znowu rozkwita, po czym więdnie i znowu rozkwita. Czy widzieliście kiedyś taki bezsensowny
fenomen w naturze? Wznosicie się, potem opadacie, znowu się wznosicie i znów opadacie. Czy widzieliście kiedyś drzewo, które
wyrasta, po czym chowa się w błocie, znowu wyrasta i znowu wraca do błota, obwiniając innych ludzi? Czy widzieliście jakieś
zwierzę, które zaczyna rosnąć, po czy karłowacieje, i znowu rośnie i znowu karłowacieje?
Nawet te wielkie pałace, które tak pięknie dla nas zbudowano. Czy widzieliście, żeby stały się nagle małe, rozpadły się i znowu
się wzniosły? Tylko balony ego i superego tak robią. A kiedy się z nimi utożsamiacie, sami stajecie się bardzo dziwni. Lotos
waszej Sahasrary jest teraz otwarty. Musi coraz bardziej się otwierać i nie powinien nagle więdnąć, znowu się otwierać, i znowu
więdnąć. To jest bardzo skomplikowane zjawisko. Widać to na Zachodzie i czasem to naprawdę zdumiewające. Czasami, kiedy
to widzę, jestem zaszokowana. Nagle ktoś przychodzi i mówi: "Denerwuję się tym, denerwuję się tamtym". Inna osoba
przychodzi i mówi: "Chcę teraz opuścić Sahaja Yogę". Ktoś inny przychodzi i mówi mi: "Och, tego już za wiele, nie mogę pójść w
tym ani trochę dalej". Musimy zatem sobie uświadomić, że jest w nas coś bardzo dziwnego, absurdalnego, dlatego tak się dzieje.
Idziemy do przodu i cofamy się, do przodu i cofamy się. Cały czas. Co ma oznaczać ta huśtawka? To nie może być Sahasrara.
Sahasrara to nie huśtawka. Ona jest lotosem. Tą huśtawką jest zatem chitta, jest uwaga. Uwaga, która wciąż przemieszcza się z
lewej strony na prawą, z prawej na lewą.
Jednakże rejon Sahasrary jest królestwem Boga. Kiedy Brahmarandhra całkiem się otwiera, wtedy w tobie otwiera się niebo.
Kundalini, która podniosła się i dała ci Realizację, tworzy tę subtelną szczelinę, przez którą Bóg zaczyna wlewać do twojego
mózgu wszelkie swoje subtelności. Jeśli jednak uciskasz ją z obu stron tymi balonami, czasem otwierając, czasem zamykając,
czasem otwierając, Boskość wycofuje swoją uwagę. Musicie o tym wiedzieć. Boska uwaga zostaje wycofana i jeśli dzieje się tak
wiele razy, Boskość nie zadaje sobie trudu. Zatem to wy musicie osiągnąć ten stan i każdy z nas może osiągnąć ten stan
Nirvikalpa. W tym stanie istnieje tylko postęp. Po Nirvikalpie nie możecie opaść. Jeśli ktoś wciąż jeszcze idzie do góry, do dołu,
do góry, do dołu, to powinien wiedzieć, że jeszcze nie osiągnął tego punktu i powinien stawić sobie czoło i powiedzieć sobie:
"Nie, ja muszę być w Nirvikalpie, gdzie nie będę już opadać".
Ludzie, którzy nie są w stanie Nirvikalpa nie będą ocaleni. Przykro Mi to mówić. Oni nie będą ocaleni. Zostaną ukarani. Może nie
aż tak, jak ci, którzy nie są zrealizowani, ale oni nie zajmą miejsc w królestwie Boga Wszechmogącego. Musicie przynajmniej
osiągnąć stan Nirvikalpa. Nie obwiniaj żadnych okoliczności. Nie obwiniaj swojego ojca, matki, brata, atmosfery, tego czy
tamtego. Nie ma potrzeby nikogo obwiniać: "Bo ktoś przyszedł i na nas wpłynął". Co się z wami dzieje? Jestem tutaj i nie
jesteście pod moim wpływem. Jak może mieć na was wpływ ktoś, kto jest tak głupi, tak dominujący? Chodzi o to na jakim
jesteście poziomie? Postanowiłam więc, że jutro powiem wam, jak być w stanie Nirvikalpa. Jak mówiłam, można podejść
mentalnie. Ale mentalnie, jeśli wam powiem, żebyście wzięli to lekarstwo, a wy go nie bierzecie – to jest właśnie podejście

mentalne. Trzymacie lekarstwo na półce. Nic się nie zmieniacie, a potem powiecie: "Matko, tak posłuchaliśmy Twojego
wykładu".
A zatem tak jak postanowiłam, motywem przewodnim jutrzejszej pujy będzie to, że musicie być w stanie Nirvikalpa. Można
powiedzieć, że ten dzień Sahasrary jest wielkim dniem, bo nigdy przedtem nie postawiłam wam takiego ultimatum, ponieważ
teraz jesteśmy ugruntowani jako Vishwa Dharma, jako Uniwersalna Religia. U nas nie jest tak, jak w innych religiach, w których
po śmierci inkarnacji, ludzie zapoczątkowali religie i robili z nimi co im się podobało. W czasie naszego życia, my sami uczynimy
z siebie instrumenty, które będą reprezentować Vishwa Dharma. Musimy mieć w sobie silne Bóstwa. Osłabiliśmy je błędami. To
nic nie szkodzi.
One [Bóstwa] są słabe, ponieważ zwyczajowo nie mamy siły. To nie szkodzi. Ale teraz została ustanowiona ta Religia. Nie
możemy już mieć czarnych plam, nigdy więcej. Skończyliśmy już wybieranie, szkolenie, wszystko. Teraz wszyscy musicie
wskoczyć do tej łodzi. Nie mamy już czasu na ociąganie się. Ci, którzy pozostaną z tyłu, zostaną z tyłu. Musicie zrozumieć, że
mamy teraz bardzo intensywny okres. Nic w tym okresie nie dzieje się 'przy okazji'. To już nie jest Sahaja Yoga. Teraz to jest
Maha Yoga. I musicie stać się Maha, musicie stać się wielcy, bo inaczej was tam nie będzie. Musicie wyskoczyć z tych
wszystkich rzeczy.
Jutro ze swojej strony spróbuję zrobić wszystko, co możliwe. Wypracuję to. Ale to jest poważna sprawa. Muszę powiedzieć, że
skoro ustanowiłam Religię, nie chcę w niej mieć żadnych dziur. Unikałam tego, bo nie byłam pewna. Teraz z pewnością wiem, że
jest wielu takich, których można nazwać Nirmalitami. Ponieważ nie może już być czarnych plam na pięknym sari waszej Matki.
Ono musi być absolutnie w najlepszym gatunku. Stopniowo przyzwyczailiśmy się, że ludzie odpadali, Stopniowo to się
wypracowywało, ale teraz już nie ma na to czasu. Jak wam mówiłam, wracam do Indii. Jutro będę mogła wam powiedzieć, jak to
stopniowo wznieśliście się do Sahasrary, A żeby dojść do Nirvikalpy, naprawdę musicie całkowicie się poświęcić.
Do Sahaja Yogi nie przychodzi się dla wygody. To jest Dzień Sahasrary. Musicie przekroczyć Himalaje. Gdy przeczytacie o życiu
ludzi, którzy próbowali dotrzeć do Kailasha, dowiecie się przez jakie trudności musieli przechodzić. Ja doprowadziłam was do
tego momentu delikatnie, ale niech was to nie popsuje. Wszyscy się ulotnicie, chyba że dojdziecie do stanu Nirvikalpa.
Przykro Mi, że muszę to powiedzieć w Austrii. To jest miejsce, które powinno oznaczać koniec naszej podróży na prawo i lewo.
"No, bo mój mąż jest taki", "Moja żona jest taka", "Moje dziecko jest takie". Nie będzie wam to wybaczone! Komu to mówisz?
Własnemu Duchowi? Powiedz swojemu Duchowi. Czy zrozumie? To zabiera ci wibracje, zabiera ci radość, zabiera ci twoją
pozycję. Bardzo łatwo jest ugruntować Nirvicharę. A nawet tego niektórzy jeszcze nie zrobili. Ale co z Nirvikalpą? Musicie to
potraktować bardzo poważnie.
To może być ostatni Dzień Sahasrary, jaki świętujemy w Europie, być może. Nie wiem. To nie jest tak, że Matka jest zadowolona
tylko z ludzi o najwyższych kwalifikacjach, najwyższego gatunku. Nie o to chodzi. Martwię się bardzo o tych, którzy się zagubili,
którzy zostali z tyłu. Ale czasami moje doświadczenie mówi Mi, że tacy ludzie ulegają zepsuciu. Moja miłość nie jest po to, żeby
was psuć, żeby was rujnować. Ona istnieje dla waszego wyzwolenia. Po to, abyście cieszyli się pięknem błogosławieństwa
Boga. Nawet teraz, jeśli istnieją ludzie, którzy nie są prawi, którzy nie są prawdomówni, nie są prawi w obszarze dharmy, to o
czym Ja mogę z nimi rozmawiać? I jeśli nie są nawet Duchem, to co Ja mam z nimi zrobić?
Ideologie, przemowy, dyskusje i kłótnie nie doprowadzą was do tego. Nie zrobią tego. To medytacja. Czym jest medytacja? To
jest właściwie stawienie sobie czoła i skorygowanie siebie z pełnym zrozumieniem tego, czym jesteś. Musimy stworzyć idealne
istoty ludzkie. Tym właśnie jest Vishwa Dharma, mamy na świecie wystarczająco dużo adharmicznych rzeczy. Tak wiele
religijnych działań podejmuje się w imieniu wszystkich wielkich inkarnacji, lecz one nie mają nic wspólnego z tymi inkarnacjami,
są ich dokładnym przeciwieństwem.
Ten stan Nirvikalpa musi być ugruntowany raz na zawsze, żebym już nie musiała się z wami mocować. Grupa ludzi, którzy
wezmą udział w jutrzejszej pujy do Sahasrary, powinna móc ugruntować ten stan – w przeciwnym razie będzie tak, jakby dopiero
co przyszli. Oni przychodzą po raz pierwszy, po raz dziesiąty, albo jedenasty, albo setny. Co to za różnica? Dla Mnie to proste.

Mam mało czasu, ponieważ instrument musi być w porządku. Musicie przyśpieszyć prawidłowy wzrost tego instrumentu tak,
żeby Miłość Boga przepływała a Bóg tej Miłości był z tego zadowolony. Musimy stworzyć takie piękne kwiaty, żeby On je docenił
i żeby ich nie zniszczył. Widz tego spektaklu musi być na tyle zadowolony, żeby odłożyć Swój akt zniszczenia. Dlatego właśnie
powiedziałam, że jest mało czasu, jest bardzo mało czasu.
Jeśli chcemy, aby nasze dzieci wzrastały do Królestwa Boga, one są wielkimi świętymi, którzy się narodzili [ponownie], jeśli
chcecie im dać pełną szansę na radość, to stańmy się najpierw porządnymi rodzicami a nie ludźmi, którzy żyją w iluzjach. Nie
wszystko w Sahaja Yodze może być wyjaśnione. Ja nie mogę wyjaśnić. Nie mogę, ponieważ nie posiadacie wystarczających
mocy, żeby zrozumieć.
Na przykład Gregoire powiedział: "Matko, chciałbym aby było słońce". Bo ludzie mu powiedzieli: "Weekend będzie okropny. Nie
będzie słońca". W ciągu piętnastu minut, zaświeciło słońce. W ciągu piętnastu minut. Zaczął wiać wiatr, wszystkie chmury
usadowiły się wokół Wiednia, tak pięknie, jakby to była Sahasrara, a niebo się otworzyło w taki sposób, jak Ja chcę, żeby
otworzyły się wasze Sahasrary. Całej przyrodzie zależy, żeby to wypracować. Ale musicie się nauczyć współpracować ze swoim
Duchem. To nie jest współpraca, która odbywa się przy okazji. To oznacza bycie Duchem, stanie się w pełni Duchem. To bardzo
ważne. Nic nie powinno tego zatrzymać.
Mam nadzieję, że dzisiejsze oświadczenie pomoże nam wszystkim zrozumieć swoją odpowiedzialność wobec samych siebie i
wobec naszego Stwórcy. To miło, że wychwalacie Mnie za moją miłość. To miło, że wychwalacie Mnie za wszystko co się działo,
ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy wychwalacie Mnie. Ja nie czuję tych pochwał, ponieważ Ja sama nie jestem sobą. Widzę
siebie jako coś odrębnego, więc mówię sobie: "Widzisz, jesteś Adi Shakti, w porządku, ale popsułaś swoje dzieci, nie
potraktowałaś ich tak jak trzeba. Biorą wszystko tak lekko, na przyziemnym poziomie".
Zatem jutro, musicie złożyć w sercu przysięgę. To nie słowa są ważne. To musi być żywe działanie waszej istoty. Takie powinno
być potwierdzenie, to powinno was przekonać, że jesteście w pełni oddani. A efekty tego odczujecie w waszej osobowości, w
samym sobie, w manifestowaniu się samego siebie.
Przy tak wielu Świętych, dlaczego mam się martwić o rozprzestrzenianie Sahaja Yogi? Ponieważ są pewni ludzie, którzy ściągają
was w dół, są też tacy, którzy są bezkompromisowi i jest nadal trochę ludzi opętanych, jest też trochę szemrzących dusz. Po
prostu nie zwracajcie na nich uwagi. Wszyscy oni odpadną. To nie ma znaczenia.
Musimy sprawić, żeby ten dzień był dla nas wielki i żebyśmy byli dumni z tego, że należymy do tej wielkiej Religii Prawdy. Jak
dotąd, nie było jeszcze religii, która byłaby Religią Prawdy. Religia coś praktykuje, coś głosi, ale nie ma nic wspólnego z
inkarnacją. Musicie tak działać, żeby ludzie mogli powiedzieć: "Widzimy w tej osobie naszą Matkę".
Dzisiaj jest dzień, w którym chcę pobłogosławić kilkoro dzieci. Błogosławiłam wiele dzieci. Chciałabym pobłogosławić także
wszystkich rodziców tak, żeby rozumieli, iż muszą bardzo się przyłożyć do wychowania dzieci. Istnieje trochę bardzo dobrych
taśm, które nagrali w Anglii, o tym jak pomóc dzieciom prawidłowo dorastać w tym wariackim zachodnim świecie. A ten [Freud],
który był waszym największym wrogiem, pracował w tym mieście. On jest tym, który was zrujnował i musieliście popełnić grzech
przeciwko Duchowi Świętemu. Grzech przeciwko waszej Matce. Teraz, w tym czasie, w tym miejscu, musimy odwrócić twarz od
tego, co jest przeszłością i wznieść się do nowego Królestwa Błogości i Radości. Zapewniam was, że dzięki waszemu oddaniu
to się uda.
Ale zastanówcie się: "Co do tej pory poświęciliśmy?" Żadne poświęcenie nie jest wystarczające. Ale czy cokolwiek
poświęciliśmy? To wam pomoże zrozumieć, że wasza Matka dała wam ponowne narodziny bez żadnych trudności. Ona wzięła
na Siebie wszelkie bóle porodowe. Teraz jesteście dorośli i musicie zrozumieć, że jesteście dorosłymi ludźmi i nie możecie się
zachowywać jak dzieci. Ten etap już się zakończył. Teraz, skoro jesteście dorośli, musicie stać się odpowiedzialni za tę Maha
Yogę i za tę wielką Dharmę, którą ustanowiliśmy. Za Dharmę, która integruje wszystkie Dharmy. Za Dharmę, która oczyszcza
każdego, kto się do nich zbliża. To jest Ocean wszystkich rzek. Wszystkie rzeki wpływają do tego wielkiego Oceanu Vishwa
Dharmy.

A więc musimy tak ukształtować siebie, żebyśmy pasowali do tego nowego wzoru, nowych rytmów, nowej muzyki Boskiego
fletu. Dopóki to się nie stanie, nie sądzę, żeby ludzie Zachodu mieli wielkie szanse. Jeśli przybyliście na puję do Sahasrary,
bądźcie gotowi. Jutro chciałabym wypracować najwięcej, jak się da.
Pracuję 24 godziny na dobę. Nie marnuję nawet minuty. I mam nadzieję, że wy tak samo poświęcicie swoje 24 godziny dla
własnego wyzwolenia i dla wyzwolenia całego Wszechświata.
Niech Bóg błogosławi was wszystkich.
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fragment
Dziennikarz: Jak to możliwe, że dziecko zachoruje?
Shri Mataji: Dziecko zachoruje, ponieważ matka tego nie wie, coś jest nie tak z matką, jest bardzo źle. Być może matka jest
osobą nadaktywną, dziecko staje się nadaktywne i zachoruje na raka śledziony.
Jest także wiele zdrowego rozsądku w tej kwestii. Mówi się w Indiach, że jeśli patrzycie na zaćmienie Słońca, wtedy jeśli
jesteście w ciąży, to dziecko staje się zdeformowane. A jeśli patrzycie na zaćmienie Księżyca i jesteście w ciąży, to dziecko
dodatkowo staje się chore psychicznie.
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Devi Puja. San Diego, California (USA), 31 maja 1985.
Niech Bóg was błogosławi. Proszę usiądźcie. (Nagrywacie?) Jak miło być w aszramie w San Diego. To jest takie piękne miejsce,
tak bardzo wyraża miłość Boga, sposób, w jaki Boskość chce wam pomóc na każdym kroku. Jeśli chcecie mieć aszram, jeśli
chcecie mieć odpowiednie miejsce, chcecie dobrze opiekować się waszymi dziećmi, chcecie wykonywać pracę Boga, wszystko
jest pod opieką, wszystko musi zostać wypracowane. Gdyby nie zostało wypracowane wtedy jak będziecie wykonywać waszą
pracę?
Więc wszystko się wypracowuje. To takie oczywiste, mamy przeróżne aszramy, takie wygodne miejsca i za odpowiednią cenę,
na którą możemy sobie pozwolić i w których możemy szczęśliwie razem mieszkać. To jest siedziba stworzona dla was przez
miłość.
Więc pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać to to, że wobec siebie powinniśmy mieć całkowitą miłość. Nie powinniśmy ufać
ludziom, którzy próbują nas podzielić, którzy poddają nam złe pomysły. Bardzo łatwo jest rozpoznać osobę, która z całego serca
jest Sahaja yoginem. To bardzo łatwo poznać. Musicie być trochę bardziej wrażliwi a bardzo łatwo rozpoznacie taką osobę.
Wszystko, co jest podstępne, może zostać zdemaskowane. Teraz nikt nie może działać przeciwko Bogu, ponieważ wszystko
zostanie ujawnione i zdemaskowane. Ale musimy mieć naszą uwagę całkowicie na waszej Matce. Jednak niektórzy ludzie stają
się trochę bardziej fanatyczni, ponieważ są tacy przywiązani, to nie szkodzi, dojdziecie do siebie. Ale lepiej być fanatycznym niż
być wątpiącym.
Więc ci ludzie, którzy trochę przesadzają, powinni sobie powiedzieć, że cokolwiek widzą, cokolwiek rozumieją w Sahaja Yodze,
cokolwiek się dzieje, oni to zaakceptują bez żadnej obawy przed tym. O to właśnie chodzi, że także tworzymy sobie swoje wizje
Sahaja Yogi. Nie możemy tworzyć – Ona jest tym, czym jest. Nie możemy stwarzać sobie naszej wizji, że Sahaja Yoga powinna
być tym, Sahaja Yoga powinna być tamtym – tak nie może być. Nie możecie iść na kompromis, po prostu nie możecie iść na
kompromis. Ona musi być tym, czym jest. Ona nie może być tym, czym chcielibyście, aby była. Nie możecie jej ukształtować,
gdyż ona została już dawno temu określona. I teraz jest tym, czym jest i dlatego działa tak dobrze, tak efektywnie. Ale, aby
uczynić ją bardziej efektywną, musicie zaakceptować jej działanie. Tak jak wczorajsze sytuacje, zobaczcie: wiedziałam, że coś
musi być, że czas jeszcze nie nadszedł. Czas, który spędziłabym tutaj podnosząc ich Kundalini, byłby niepotrzebnie
zmarnowany. Zamiast tego, zajęło Mi to pięć minut, aby dać im Realizację.
Więc jest tak, że wszystko musi zostać zrozumiane w tym świetle. Stopniowo zaczniecie dostrzegać Boską grę, jak się rzeczy
wypracowują, jak wam to pomaga. Ale przypuśćmy, że Bóg postawił coś przed wami. Dr. Worlikar opowiedział Mi o tym ładną
historię, to bardzo interesujące, że istniał mały konflikt pomiędzy Boginią bogactwa a Boginią wykształcenia. Można powiedzieć,
że wykształcenie lub Saraswati, kiedy jest zaniedbane albo za bardzo wielbione, może uczynić was egoistami, w takim sensie, że
jeśli stajecie się osobą, która chce się tylko uczyć, uczyć, uczyć, to możecie zostać wyrzuceni na drugą stronę. Tak więc ta pani
chciała przetestować moc bogactwa.
Więc Ona powiedziała do Lakshmi: "Dobrze, sprawdźmy na tej osobie". Ta osoba była żebrakiem, on potrzebował pieniędzy,
nawet bardzo.
Więc Lakshmi włożyła dużo pieniędzy do wielkich naczyń, które nazywamy handa i postawiła je na jego drodze. On szedł więc
Saraswati weszła do jego umysłu. Jak tylko Saraswati weszła do jego umysłu, stał się egoistyczny i nawet nie spojrzał na to, po
prostu odszedł. To było to, czego potrzebował, ale odszedł.
Więc ilustruje to jedną rzecz, że kiedy ludzie stają się egoistyczni i zaczynają robić swoje własne plany, zaczynają czynić
sugestie i formować wyobrażenia, wtedy dzieje się tak, że Boskość, która stara się zaspokoić wasze potrzeby, wasze pragnienia,

zapewnić wam rozwiązania, znika. Oto co się dzieje, nie pozwalamy, aby Boskość miała swoją grę. Tak się dzieje nie tylko na
poziomie materialnym; ale również na poziomie emocjonalnym, również na naszym fizycznym poziomie, ale przede wszystkim
to dotyczy także duchowego poziomu.
Więc to nie powinno nam umknąć. Niech Boskość odgrywa swoją rolę, a my powinniśmy móc to dostrzec. Tak jak powiedział
Krishna: "Karmanyevadikaraste" – "Naszą pracą jest wykonać tę pracę". Teraz mieliśmy puję i zostało zrobione aarti.
Powiedziałam: "No dobrze, jeśli zdążymy, w porządku, jeśli nie, polecę wieczornym samolotem". Dla Mnie to nie ma znaczenia
czy polecę porannym czy wieczornym samolotem. Jestem zupełnie zrelaksowana. Omówiliśmy pewne ważne sprawy, które
należało przedyskutować, należało spędzić trochę czasu, trzeba było to zrobić, to jest część naszego życia.
Więc nie denerwuję się, że mam polecieć samolotem o pierwszej godzinie. W porządku, polecę nocnym samolotem, to dla Mnie
nie ma znaczenia.
Więc po prostu trzeba mieć bardzo zrelaksowany umysł i patrzeć jak się rzeczy posuwają do przodu. Ludzie niepotrzebnie...
Kiedy rozumiemy, że Boskość rozgrywa swoją kompletną grę, swoją własną pracę, wszystko pracuje dla nas, dla was, Sahaja
yoginów. Kiedy to zrozumiecie, wtedy poczujecie się zupełnie zrelaksowani i radośni. Ale kiedy tylko zaczniecie: "Och, to
powinno było być takie, tamto powinno być takie", wtedy wszystko jest przeciwko radości. Skądkolwiek to przychodzi, jest w
porządku. Kiedy tylko rozwiniecie takie nastawienie, radość będzie całkowita. Widywałam też, że wy ludzie zbyt mocno cierpicie
w życiu uczuciowym. Przyczyna jest taka, że nad wszystkim zaczynacie rozmyślać. Widzicie, w Indiach, sposób w jaki
zawieramy małżeństwa jest bardzo prosty. Od dziecka jesteśmy uczeni: "Wyjdziesz za mąż, więc musisz się nauczyć, jak żyć ze
swoim mężem", a mężczyźnie zawsze się mówi, jak ma traktować swoją żonę. Ale oni nie wiedzą, kim będzie ta żona czy ten
mąż. Ale żona i mąż są tylko pewnym rodzajem symbolu. Oni nie wiedzą kto to będzie, to może być ktokolwiek.
Więc kiedy zaakceptujesz ją jako dharmę, to staje się dla ciebie niespodzianką, po prostu się cieszysz. I wszystko musi być tak
zaaranżowane, aby to także był najpomyślniejszy moment. Oczywiście oni biorą pod uwagę horoskopy, to jest ważna część,
ponieważ jeśli nie bralibyście pod uwagę horoskopów, mogłoby się to całkiem źle skończyć.
Więc biorą pod uwagę horoskopy. Jeśli jest dużo punktów – mówi się, że idealnie to dwadzieścia sześć punktów – wtedy się
pobierają, w przeciwnym wypadku nie. To nie jest konieczne, żebyśmy się nie spotkali czy spotkali. Czasami ludzie się spotykają,
rozmawiają ze sobą przez rok, może się zdarzyć tak, że ich śluby są przesunięte, nie ma pomyślnego momentu. Wtedy mają
trochę czasu, aby pobyć razem, ale nigdy sam na sam, nigdy nie są sami.
Więc ten moment jest trzymany jako święty moment, kiedy macie poznać swojego męża czy żonę – to bardzo święty moment,
więc jesteście na tym skoncentrowani.
Więc nagle zostaje podjęta decyzja. Traktujecie ten moment jako święty. Czasami nawet zdarza się, że po decyzji macie trochę
czasu, całkiem sporo; może być tak, że będziecie musieli to kontynuować jako uczucie, widząc tę osobę. Ale wówczas nie
odwracacie swojej uwagi to jest całkowicie skoncentrowany wysiłek. To działa, ponieważ po prostu to akceptujecie. Ale tutaj
ludzie żyją ze sobą przez trzy lata, a potem się pobierają i rozwodzą. Ja tego nie rozumiem, nawet jeśli żyjecie ze sobą trzy lata,
żyjecie ze sobą siedem lat, żyją ze sobą dziesięć lat, wciąż robią to samo.
Więc po co poznawać się przez tyle lat, jeśli i tak się rozwodzicie? Ale to po prostu zadziała, jeśli zrozumiecie, że to jest
skoncentrowany ruch, w którym wszystko skoncentrowaliście i po prostu spotykacie tę osobę i akceptujecie tę osobę jako
swojego towarzysza. Może jedno czy dwa nie udadzą się, ale gdy nie będziecie o tym rozmyślać, to nie zawiedzie tak bardzo
mocno. Ponieważ po ślubie zaczynacie myśleć: "Och spodziewałem się tego, spodziewałem się tamtego. Myślałem, że to będzie
tak, a tak nie jest". I zawsze próbujecie znaleźć wadę w drugiej osobie, nie w sobie – to jest najlepsza część tego, nie widzieć
tego, jak dostosowujecie się do tej osoby. Jak tylko zaczniecie myśleć o małżeństwie, małżeństwo jest skończone, już po nim.
Tak jak rodzi wam się dziecko, bez myślenia jakie to dziecko będzie – kochacie je, w ten sam sposób w małżeństwie musicie
rozwinąć ten rodzaj skoncentrowanego uczucia. Tylko wtedy małżeństwa będą udane. Ale tutaj, widzicie, tak jak gdy coś
kupujecie, coś kupujecie, w porządku i potem myślicie: "To nie było dobre, trzeba było kupić coś innego, byłoby lepsze", to, tamto.

Więc idziecie po następną rzecz. Rzeczy są inne, rzeczy są rzeczami. Istoty ludzkie są żywe, nie są martwymi rzeczami, które
możecie zamienić jedne na drugie, "mógłbym mieć tą czy tamtą". Nie możecie tak postępować z istotami ludzkimi – wtedy
igracie z Boskością. I to jest najważniejszy punkt, w którym czujemy, że Sahaja yogini muszą nauczyć się akceptować z
radością, ze szczęściem a nie tworzyć bezsensowne pomysły. Tylko wtedy, dowiecie się, że wasza radość będzie kompletna. W
przeciwnym razie, nie będzie. Jeśli chodzi, powiedzmy o fizyczną stronę: tak jak tutaj, jeśli kobieta jest bardzo szczupła, ona
chce mieć takie nogi, takie ręce, takie ciało. Dlaczego? Wyobraźcie sobie jakby każda wyglądała według określonych wzorców,
taka sama talia, takie samo ciało – to byłaby okropność. Bylibyście tym zmęczeni i mielibyście tego dosyć. Ale właśnie tacy
chcecie być. Teraz jest taka moda, że fizycznie powinniśmy być jak Mister Ameryka, czy jak go tam nazywacie.
Więc każdy uprawia jogging, każdy biega jak opętany. Ale po co? Macie swoją własną osobowość, podtrzymujcie ją.
Potrzebujecie specyficznych rzeczy dla swojego ciała, takiego jakie macie. Oczywiście, jeśli wasze zdrowie nie jest w porządku,
wtedy pracujecie nad czakrami, leczycie to. Ale jeśli chodzi o wygląd, to aby myśleć, że "powinnam wyglądać w ten oto sposób,
powinnam taka być", to nie ma najmniejszego znaczenia. I znowu zaczyna się następne wariactwo, więc ludzie są bardzo
nieszczęśliwi. Widzicie, jeśli spojrzeć na te tak zwane elity, gdzie większość mężczyzn bardzo dużo zarabia, jest wykształcona,
ludzie z wyższej klasy, kobiety są także wykształcone, wszystko, a to, o czym oni rozmawiają, to tylko: ile zjadasz kalorii, to,
tamto. Wy nie rozumiecie, co jest nie tak z tymi ludźmi? Ich poziom jest tak niski. To rozmowa na przyzwoitym poziomie, a jeśli
oni wejdą na nieprzyzwoity, to w tym mogą także dojść do każdego poziomu.
Więc to pokazuje, że nie zaszła ewolucja w tej osobie. Oni myślą tylko w takich kategoriach. I oto dlaczego stają się bardzo
poważni, bardzo poważnie omawiają ten cały temat. Aż chce się z nich śmiać z tego, jacy są głupi.
Więc wszystkie te tematy są uważane za bardzo ważne, w kraju takim jak Ameryka czy w jakimkolwiek innym kraju, to pokazuje
jaki rodzaj ludzi tam żyje. W Indiach nikt się tak bardzo nie przejmuje figurą. Przynajmniej za Moich czasów nie lubiano bardzo
szczupłych dziewcząt, ponieważ myślano o nich, że na pewno są złośnicami, łatwo się irytują i przez cały czas myślą. Naprawdę
mówię wam, nie podobały im się bardzo szczupłe dziewczęta; nawet teraz Mój mąż takich nie lubi. Mówi: "Widzisz, mężczyźni
ogłupili kobiety i to dlatego kobiety robią te wszystkie rzeczy". Widzicie, on jest prostym człowiekiem, więc myśli, że to
mężczyźni je ogłupili.
Więc tak to jest, a potem robią sobie takie nogi lub takie zęby lub taki nos, i bierzecie plastikowy nos, nakładacie – po co?
Więc gdy zaczynamy myśleć, pojawiają się też fizyczne zachwiania równowagi Ponieważ kiedy myślimy, zderzamy się z innym
myśleniem, następnie formułujemy ogólną myśl i zostaje zaakceptowany ogólny wzór. Kiedy to zostaje zaakceptowane, ludzie
mówią: "W porządku, zróbmy to". Widzicie, najpierw nosili bardzo obcisłe ubrania i jedna dziewczyna chwaliła Mi się, że nosiła
swoje ubranie przez osiem dni i nie może go teraz zdjąć. Powiedziałam: "Jak sobie z tym poradziłaś?" Odpowiedziała: "To jest
coś takiego, że zakłada się ubranie i potem wskakuje się do kąpieli a kiedy ubranie się kurczy, to nie można go już zdjąć. Możesz
się w tym kąpać, możesz robić w tym co chcesz". Powiedziałam: "To bardzo brudne". "Nie, nie, można to dokładnie wymyć i
wytrzeć". Ale powiedziałam: "Dlaczego, dlaczego robić coś takiego, co sprawi, że całkiem skrzepnie ci krew?" Widzicie, teraz
zaczęły cierpieć, więc noszą zupełnie luźne ubrania, ubierają się niedbale.
Więc skaczą od jednego do drugiego, kiedy ciągle o tym myślicie, próbując wynaleźć nowe metody. Ale tradycja jest inna.
Tradycja jest wtedy, kiedy ludzie są tradycyjni, to co się rzeczywiście dzieje, to to, że tylko ci, którzy są rozważni mogą stać się
tradycyjni, ponieważ oni rozumieją, co trzeba odrzucić a czego nie można odrzucić. I oni próbują zrozumieć to, w jaki sposób
będziemy wzrastać. Nie przez opowiedzenie się za jedną ze stron, ale po obu stronach musimy siebie wyważyć i zrównoważyć, i
wtedy iść do przodu. I to, co ma być odrzucone trzeba odrzucić, a to, co jest dobre, trzeba przyjąć. Jak to, co nazywacie,
nazywacie metodą prób i błędów. Widzicie, zrobiliście błąd – w porządku, porzućcie to; potem robicie następny – w porządku,
porzućcie to. Cokolwiek jest dobre, zachowujecie to i idziecie z tym dalej, i w ten oto sposób budujecie poprawną tradycję, za
którą inni ludzie podążają. Ale ci, którzy ciągle myślą o nowych rzeczach, którzy chcą mieć wciąż coś nowego, oni się grubo
mylą, a takie postępowanie nazywamy błazeńskim. Z tymi nowymi rzeczami mogą wpaść w potworne tarapaty i tak się właśnie

stało z większością Zachodnich państw, że próbują wszystkiego co nowe. Teraz nowe szaleństwo to kokaina – w porządku,
bierzcie kokainę. Nie byłabym zaskoczona, gdyby nawet Książę Filip zaczął coś takiego brać, albo ktoś inny. Wszyscy chcą
próbować czegoś nowego a jak im powiecie, że nie mogą, to powiedzą: "Dlaczego, dlaczego nie?" To jest bardzo duży problem z
Zachodnim umysłem.
Więc wy ludzie, wszyscy powinniście też zrozumieć, nie próbujcie nowych rzeczy w Sahaja Yodze. Sahaja Yoga jest tradycyjnie
zbudowaną rzeczą. Nie próbujcie niczego nowego w Sahaja Yodze. Cokolwiek mamy, jest więcej niż wystarczające, nie
próbujcie niczego nowego. Ludzie, którzy próbowali nowych rzeczy mają teraz problemy, więc nie próbujcie niczego nowego.
Tak jak ktoś powiedział, że obecnie, zobaczcie, słyszałam, że w Londynie była grupa osób, która zaczęła nagle dawać wykłady i
pokazywać nowe metody w Sahaja Yodze. I wszyscy oni zwariowali. To znaczy, że ich wibracje zwariowały, nie wiedziałam co z
nimi zrobić. Byłam całkiem zaskoczona. Powiedziałam: "Dlaczego zaczęliście tego typu metodę? Jaka była potrzeba, żeby
zacząć nową metodę?" Powiedzieli: "Och, pomyśleliśmy, że lepiej tego spróbujemy". Ale powiedziałam: "Dałam wam już
wszystkie metody. Czy ich próbowaliście, czy udoskonaliliście siebie? Lepiej spróbujcie tych, które wam przekazałam, potem
możecie Mnie zapytać a dopiero poźniej zaczynajcie coś nowego. Ale musicie rozumieć co robicie". Widywałam, że to zawsze
przeciętni Sahaja yogini postępują w ten sposób, zaczynają jakąś nową metodę. I pojawiają się z czymś takim: "Teraz wam
powiem jak sprawić, aby krążył wasz oddech". Po co sprawiać, żeby krążył oddech? Nagle wynajdują nową metodę. To
powszechne, ale czasami ci ludzie mogą też być bardzo niebezpieczni, więc uważajcie. Nie ma potrzeby, aby próbować nowych
metod. Teraz wskoczyliście na taki poziom świadomości, w którym musicie po prostu być ustabilizowani.
Więc w tym momencie nie zaczynajcie niczego nowego. Po prostu ustabilizujcie siebie, ustabilizujcie siebie w równowadze – to
bardzo ważne. Druga rzecz to to, że każdy powinien mieć wiedzę o Sahaja Yodze. Ale niektórzy ludzie mają tak przedziwną
wiedzę, że czasami jestem zaskoczona. Jak na przykład, był pewien gość, który był homoseksualistą, powiedzmy, czymś
niedorzecznym i on powiedział jakimś ludziom, że "tak, Matka mówi, że raz na jakiś czas to jest w porządku". Ja tak nigdy nie
powiedziałam. Nigdy bym tak nie powiedziała. Potem ktoś powiedział, że "picie – jest w porządku, Matka powiedziała". Jak
mogłabym to powiedzieć? Nie ma tutaj żadnego kompromisu. Ktoś mówi: "Możesz robić jakieś interesy, to jest w porządku".
Nigdy tak nie powiedziałam. Nie, nie możecie, takie rzeczy nie są przeznaczone dla was. W ogóle nie powinniście tego robić. W
porządku?
Więc, jeśli ktoś wysuwa takie pomysły, powiedzcie im: "Nic z tych rzeczy". O niczym takim nie ma mowy, w Sahaja Yodze nie ma
kompromisu, żadnego kompromisu. Jakiekolwiek metody, których się nauczyliśmy, praktykujmy je, aby ustabilizować siebie i
ustabilizować innych. Musicie trzymać się swoich maryad, swoich granic. Nie starajcie się fruwać. Niektórzy ludzie myślą, że są
lepszymi Sahaja yoginami i będą próbować tego czy owego. Wtedy pamiętajcie, że to jest złe. Musicie spokornieć i pamiętajcie,
że dopiero jak spokorniejecie, uświadomicie sobie, że tylko pokorni ludzie są ustabilizowani.
Więc powinna być całkowita pokora. Spróbujcie poszerzyć swoją wiedzę o Sahaja Yodze. Jest tyle sposobów. Przygotowałam
wszystkie Moje taśmy, mamy teraz te wszystkie książki o Sahaja Yodze i jest też wasza "Nirmala Yoga" – jest tyle sposobów na
lepsze zrozumienie Sahaja Yogi. Jeśli czegoś nie rozumiecie, możecie pytać się na wzajem, spróbujcie to przeanalizować, czy
sposób w jaki chcecie zrozumieć, to co mówi Matka, pokrywa się z tym co Ona mówi. Ponieważ Moje wykłady są w bardzo,
bardzo prostym języku. Używam niesłychanie prostego języka, zwykle unikając literackiego języka, oczywiście, gdy to tylko
możliwe; czasami muszę użyć trudnych słów. Ale ponad tym, następuje przepływ bardzo subtelnej wiedzy.
Więc czasami może być trudno to zrozumieć i możecie próbować jakby budować z tego coś innego, możecie próbować to
interpretować. Jeśli istnieje jakiś tego typu problem, lepiej skonsultujcie to z kimś, o kim myślicie, że jest w stanie wam doradzić.
Ale musicie to zaakceptować. Nie powinniście forsować swojego punktu widzenia, to byłoby bardzo niewłaściwe. Wtedy
bylibyście jak wykolejony pociąg, który wypadł z drogi. Musimy wiedzieć, że mamy drogę w Sahaja Yodze, czy wam się to
podoba czy nie. To nie jest kwestia wolności, ale droga do wzrostu. Nie możecie wypaść z tej drogi. Jeśli myślicie, że możecie
po prostu trochę zboczyć, miło spędzić czas w tych wszystkich brudach, po czym wrócić do Sahaja Yogi, nie będziecie
zaakceptowani. Jeśli to zrobicie, wtedy Ja będę musiała ciężko pracować, aby was oczyścić, robić to i tamto.
Więc aby utrzymać siebie czystym, lepiej trzymajcie się drogi i nie schodźcie z niej. Nie starajcie się wynajdywać nowych

sposobów na zrobienie czegoś co nie jest potrzebne, po co to robić? Mam na myśli, to prosta rzecz by zrozumieć, że to strata
energii. Ja to dla was już odkryłam, dlaczego chcecie to jeszcze raz robić? Tak jak ten rodzaj bluzki, który noszę przez ostatnich,
myślę, pięćdziesiąt lat albo dłużej, ten rodzaj kroju bluzki. Mój krawiec wie, że noszę taką bluzkę, że to ma być tak i tak. On ma
Moje wymiary.
Więc muszę mu tylko powiedzieć: "Weź materiał takiego rodzaju i uszyj dla Mnie bluzkę". I on to robi. Już od wielu lat, od około
dwudziestu pięciu lat, mam jednego krawca, który wykonuje dla Mnie tę pracę. Nie boli go o to głowa, Mnie nie boli głowa, nie ma
problemu. Gdybym zmieniała ten wzór codziennie, nowy rodzaj rękawa, nowy krój bluzki, miałabym z tego powodu ból głowy,
mówię wam.
Więc dlaczego, dlaczego to robić? Jaki z tego pożytek? Kto to widzi, na kogo to wpływa?
Więc zupełnie niepotrzebnie tracimy naszą energię na te rzeczy. Ale nie twierdzę, że wszyscy powinniście tak samo wyglądać,
absolutnie nie, chodzi mi o to, że jeśli tylko możecie zaoszczędzić energię z myślenia, powinniście to zrobić. Nie ma potrzeby,
żeby mieć różnorodność w tych małych, małych rzeczach, ale w tym kraju, jak wam wcześniej powiedziałam, każdy kran musi
być inny, każda klamka musi być inna, każdy kafelek musi być inny – po co? Tylko artystyczne rzeczy muszą być różne. Sari
musi być różnorodne, bo jest artystyczne. Ale co do rodzaju szwów w bluzce, to nie ma w tym sztuki.
Więc to, co jest artystyczne może być różne, ale wszystko to, co jest zwyczajne nie musi być różne. W produkcji taśmowej, po co
mieć różne rodzaje rzeczy, zwariowalibyście. Idziecie do sklepu, a tam dwadzieścia rodzajów rzeczy, nie wiecie którą kupić,
wszystkie wyprodukowane tylko przez maszyny. I to jest dobre i tamto jest dobre. Potem przychodzi kolejny gość i mówi: "To
niedobre". I jest wam przykro. Ale jeśli chodzi o zwyczajne rzeczy, to im mniej rzeczy tym lepiej, wtedy nie bierzecie sobie na
głowę kłopotów.
Więc najlepszym sposobem na uniknięcie tych wszystkich problemów jest używanie waszej nowej świadomości wibracyjnej.
Wtedy oszczędzacie swoje energie. Musicie oszczędzać wasze energie i możecie je oszczędzać, jeśli nie będziecie zwracać
uwagi na rzeczy, które nie są w waszym stylu, na miejsca których nie musicie odwiedzać. Po prostu sprawdzajcie wibracje. Jeśli
idę na zakupy – a jak wiecie, Ja robię zakupy z różnych powodów. Pierwszym jest to, że przynoszę tam Moje wibracje, drugim,
daję wibracje ludziom, którzy są sklepie. Trzecim, patrzę na te wszystkie rzeczy, aby Moje wibracje tam weszły. Czwartym, jest
to, by kupić coś dla innych. Ale jeśli coś Mi się podoba to tylko poprzez wibracje i kupuję to, aby to komuś później ofiarować lub
później coś z tym zrobić. Po prostu to kupuję, trzymam to i potem to się przydaje.
Więc właśnie takie powinno być wasze nastawienie. Ale jeśli będziecie wciąż tylko myśleć: "To mi się podoba, to mi się nie
podoba", o swojej żonie, pracy, o wszystkim, to nie będziecie niczego pewni. W dzisiejszych czasach, w Ameryce ludzie mają też
śmieszne podejście do pracy. Muszę wam o tym powiedzieć, ponieważ spotkacie się z tym problemem. Jednego dnia gdzieś
pracują, "nie lubię tego, nie lubię mojego szefa" – następna praca. Następnie idą do kolejnej pracy, zmieniają ją. Potem trzecia
praca i znowu ją zmieniają. Lubią często zmieniać, wiecie, przez cały czas – to wariactwo, mówię wam. Zmieniają żony,
zmieniają domy, zmieniają wszystko. Dlaczego? Mieć tylko jedną żonę, tak jest lepiej. Mieć co najwyżej dwie prace w życiu, tak
jest lepiej. I lepiej jest zmieniać domy nie więcej niż trzy razy. Ale od większej ilości rozboli was głowa. Jeśli o Mnie chodzi, to
mieszkałam w czterdziestu domach, z powodu temperamentu Mojego męża. Ale Ja jestem inna, dla Mnie zmiany nie mają
żadnego znaczenia. Ale wy nie jesteście tacy, więc nie traćcie swojej energii. To bardzo ważne, aby zrozumieć, nie zmieniajcie
wciąż pracy, to bardzo ważne. Ponieważ to także wariactwo, mówię wam. Opowiem wam o Douglasie. On tak właśnie robił. Za
każdym razem, gdy zmieniał pracę, miał kłopoty finansowe.
Więc któregoś dnia powiedziałam mu wprost. Powiedziałam: "Douglas, jeśli zmienisz tę pracę" – a wiedziałam, że wibracje były
w porządku – "jeśli zmienisz tę prace, to więcej już Mnie nie zobaczysz". I dzisiaj on ma dom, ma samochód, ma pieniądze w
banku, dobrze mu się powodzi. Dla Mnie to też jest ból głowy: "Matko, nie mam pracy, nie mam pieniędzy. Co mam robić?" Za
każdym razem, są ludzie, którzy przyjeżdżają do Indii, mówią: "Matko, nie mam pieniędzy, przykro mi ale nie mogę Ci zapłacić". W
porządku, nie szkodzi. Ostatnim razem było pięć takich osób. Ale przedostatnim razem, myślę, że było ich około dwudziestu.

Więc tak się dzieje za każdym razem. Musimy zrozumieć, że mamy mieć porządne prace. Musimy być ludźmi budzącymi
szacunek. Musimy mieć odpowiednie kwalifikacje, jeśli to możliwe trzeba zdobyć określone kwalifikacje. Jesteście wszyscy
bardzo inteligentnymi ludźmi i możecie zdobyć kwalifikacje. Powinniście budzić szacunek w społeczeństwie. W przeciwnym
razie oni pomyślą, że ta Matka jest Matką samych żebraków.
Więc ustabilizujcie się w waszych pracach, w waszych domach. Aby się ustabilizować, musicie nauczyć się nie zmieniać.
Zmiana destabilizuje was – rozumiecie o co chodzi?
Więc nie ma mowy o zmienianiu. "Zamierzam przez to przejść". Wtedy, jeśli jest to niezbędne, jeśli się nie udaje, wtedy można
dokonać zmiany. To się odnosi do wszystkiego. Na przykład, odwiedzanie coraz to innych guru, to nic innego jak zmiana. Im
więcej macie guru, tym większy mam ból głowy. Jeśli macie tylko jednego guru, powiedzmy jakiegoś okropnego, to w porządku,
łatwo jest was oczyścić. Ale jeśli byliście u dwudziestu, to co Ja mam z tym zrobić? Był jeden gość, który miał tak wielu guru, że
nie mogłam zrozumieć jego osobowości. Powiedziałam: "O co tu chodzi?" Jakikolwiek problem, którego by nie wymienić – on go
miał. Powiedziałam: "Co to jest za gość?" Rzekłam: "Dobrze, napisz imiona wszystkich guru, u których byłeś". Zapisał trzy kartki
po obu stronach. Powiedziałam: "Przykro mi proszę pana, nie mogę panu pomóc". On powiedział: "Matko, Ty musisz, ponieważ
mam bardzo naglący problem". Zapytałam: "Co to jest za naglący problem?" "Taki, że staję się teraz kobietą". Powiedziałam:
"Ach tak?". "Lekarze powiedzieli, że staję się teraz kobietą". Odrzekłam: "To rzeczywiście naglący problem". Powiedziałam: "Tyle
mogę zatrzymać, ale potrzebujesz dużo oczyszczania". Bywało, że wyglądał jak Hanumana, czasami jak szaleniec, bywało, że
wyglądał też jak cokolwiek innego, ponieważ tak wielu guru w nim nad tym pracowało. W końcu się oczyścił i jego problem
został rozwiązany, ale nawet teraz nie nazwałabym go Sahaja yoginem; chociaż jest bardzo uczony i zna dokładnie Sanskryt,
ponieważ był u tak wielu guru, u wszelkiego rodzaju guru. To było spowodowane zmianą – "co w tym złego?"
Więc gdy tylko przyjdziecie do Sahaja Yogi, wtedy przestańcie. Przestańcie robić wszystkie inne rzeczy. Druga rzecz, którą
chciałabym podkreślić to to, że gdy tylko przyjdziecie do Sahaja Yogi, skupcie się najpierw na Mnie i Sahaja Yodze, a potem na
innych rzeczach. Tak jak Chrześcijanie, kiedy przychodzą do Sahaja Yogi, nie mogą zaakceptować Ganeshy. Hindusi, gdy
przychodzą do Sahaja Yogi, nie mogą zaakceptować Chrystusa. Muzułmanie, którzy przychodzą do Sahaja Yogi, nie mogą
spełnić pujy. Każdy przychodzi z jakimś obciążeniem.
Więc lepiej przyjdźcie i złóżcie je u Moich stóp, po sprawie. Teraz widzicie je przez Mój pryzmat, przeze Mnie – tak można to
lepiej zrozumieć. A ci, którzy zrozumieli Mnie w taki sposób, po prostu doskonale rozumieją Sahaja Yogę. Nie ma fanatyzmu z
przeszłości, nie ma fanatyzmu z Sahaja Yogi. I oni rozumieją, że to wszystko jest tym samym czym jest Matka i nie ma co się
przywiązywać do tej czy innej rzeczy. Ale to nie znaczy, że jeśli nazwiecie Mnie Boginią Kali, to jest to dla Mnie obelgą, albo że
wywyższacie Mnie, jeśli nazwiecie Mnie Mataji Nirmala Devi – to wszystko tam jest.
Więc trzeba zrozumieć, że to wszystko odnosi się do naszych własnych podziałów. Bóg nie ma takich podziałów. To nie jest tak,
że w Jego umyśle istnieje Ameryka, lub że w Jego umyśle cokolwiek istnieje. Czy tak istniejemy "teraz jestem tylko moim
Vishuddhi" – czy tak istniejemy? Albo "jestem tylko moim nosem" – czy tak? My istniejemy jako całe ciało. Tak samo istnieje
Bóg – chociaż On ma nos, On ma Swoje uszy, powiedzmy, wszystko tam jest; ale On istnieje jako Bóg. On nie istnieje jako nos,
osobno, nie istnieje tylko jako oddzielna Ameryka, ale jako całość, wszystko odnosi się do całości. Teraz, kiedy stało się z nami
to, że jesteśmy w relacji do całości, do Pierwotnej Istoty, nie powinniśmy odnosić siebie do czegoś, co nas umiejscowi z powodu
naszych uwarunkowań. Nie powinno być żadnego umiejscowienia, powinniśmy być w obiegu. Widzę, że ludziom, którzy byli
katolikami, trudno jest czcić z takim samym szacunkiem Shri Ganeshę, ponieważ są uwarunkowani.
Więc spróbujcie na chwilę to pozostawić, Chrystusa, całkowicie zostawcie Go w spokoju. Przyjdźcie do Sahaja Yogi i wtedy
zobaczycie Go we właściwym świetle. Bo w tym jest właśnie problem, że dopóki nie wejdziecie do środka, dopóty nie zobaczycie
na własne oczy, że wszystkie drogi prowadzą do tego samego, one po prostu są takie same, w ogóle się nie różnią. Najpierw
wejdźcie do środka. Pozostawcie wszystko, wejdźcie do środka. Wtedy się dowiecie, że to wszystko jest tym samym. I jest to
bardzo ważne, kiedy to zobaczycie, to takie piękne, że nie będziecie mieli żadnego rodzaju komplikacji, żadnych przynależności
do jakiegoś określonego kultu czy określonego guru czy innej określonej rzeczy. Jak się dobrze przyjrzeć to nawet te tak zwane

religie są jak sekty, one są jak sekty, mają uwarunkowania. Nie dały wam nic oprócz uwarunkowań i złudzeń.
Więc nie mamy żyć w iluzjach, musimy żyć w rzeczywistości. A rzeczywistość jest tym, że te wszystkie esencje są jednym i
musimy być w ich środku po to, aby je wszystkie zobaczyć jako jedność. Czuję, że to jest także bardzo ważne w takim kraju jak
Ameryka, ponieważ istnieją tu tak rozmaite idee, tak rozmaite idee, że aż jestem nimi zaskoczona. Wszystko, co wymienicie jest
w Ameryce. Pewnego dnia odkryłam coś, co nazywa się Mormonem, Mormonem lub czymś w tym stylu. Mormon. Wymień to i to
istnieje w Ameryce. Nie wiem jak to się stało, że te wszystkie rozmaitości się tu zebrały. Znajdziecie tam każdy rodzaj guru.
Nigdy nie słyszałam aż o tylu imionach. Zawsze, gdy tu przyjeżdżam, dowiaduję się o nowym guru. Dlaczego Ameryka jest
miejscem, gdzie oni w ten sposób prosperują, wyskakują jak grzyby po deszczu, widzicie? Grzyb rośnie, to jest – czy jest
rozkładającą się rzeczą? Tylko grzyb rośnie jako grzybnia. Czy rozkłada ten kraj? Co się dzieje? Dlaczego? To jest umysł istot
ludzkich. Tutaj umysł istot ludzkich ciągle chce nowej rzeczy i to dlatego tworzy się podaż. W rezultacie tego oni stają się
niestabilni.
Więc głównym problemem amerykańskiego charakteru jest to, że to są bardzo niestabilni ludzie. Pytacie ich: "Jak się macie?"
Oni także powiedzą... Zrozumcie to jak chcecie. Oni nigdy nie powiedzą: "Jak się macie?" .... Co przez to rozumiecie? Mam na
myśli, że osoba z Indii nie jest w stanie tego zrozumieć. Jeśli ktoś powie w ten sposób, osoba z Indii, widzicie, jeśli ją zapytacie:
"Jak się masz?" i ona tak powie, oni powiedzą: "Zwariowałeś?" Wtedy jeśli ich zapytacie: "Rozumiesz to?" "Jestem
zdezorientowany". Osoba z Indii nigdy nie powie: "Jestem zdezorientowany". On jest bardzo pewny siebie. "Jestem
zdezorientowany" oznacza, chyba zwariowałeś czy co? Dlaczego jesteś zdezorientowany? Coś jest nie w porządku z twoją
głową?
Więc te wszystkie idee, zobaczcie, sprawiają, że stajemy się niestabilni, frywolni, powierzchowni. Naprawdę jesteście
bombardowani powierzchownością, widzę to, jesteście bombardowani. Całkowicie ze wszystkich stron, zobaczcie, media, to,
tamto: to nic tylko powierzchowność. To naprawdę zabija istoty ludzkie w zarodku. I wy chcecie z tym żyć, potem chcecie tak
myśleć i naprawdę zatracacie samych siebie, tracicie cały kontakt ze sobą. W tych wszystkich okolicznościach trzeba poznać
jeden piękny fakt, że w tym kraju narodziło się tylu poszukiwaczy. To Amerykę odwiedziłam najpierw i jestem pewna, że to
zacznie się właśnie od San Diego, tak czuję. [Marathi]
Więc to miejsce jest bardzo ważne i jest mi miło, jestem szczęśliwa, że zorganizowaliście tę wspaniałą puję i powinniśmy mieć
tę puję. I jestem pewna, że nadejdą czasy, szczególnie dobre czasy, kiedy po jednej stronie będziemy mieć amerykańską
ewolucję, a po drugiej stronie meksykańską. To możemy wypracować od San Diego. To jest piękny dzień, kiedy poprosiliście o tę
puję. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Dzisiaj jest dzień Bogini [Marathi] – trayodashi. Trayodashi to najlepszy,
trzynasty dzień. [Marathi] Zobaczcie jakie są wibracje, nie potrzebujecie żadnej pujy! Nie potrzeba mieć pujy, naprawdę, dzisiaj
jest ich tak wiele.
Więc dzisiaj jest wspaniały dzień i jestem szczęśliwa, że on poprosił o tę puję tutaj.
Więc zacznijmy od... Jeśli macie jakieś problemy, jakieś pytania, musicie Mi powiedzieć. Jedna sprawa, Sahaja yogin nie
powinien być poważną osobą, to jest jedna sprawa. Bycie poważnym nie przystoi Sahaja yoginowi. Powinniście uśmiechać się,
śmiać się i cieszyć. Jeśli ktoś jest poważny, nie jest Sahaja yoginem. Nie mogę być poważna dłużej niż przez pięć minut, co
najwyżej pięć minut. Nawet jeśli kogoś muszę skarcić, przygotowuję się, następnie przychodzę i krzyczę, a po pięciu minutach,
jeśli nie ucieknę, zobaczycie, że znowu się śmieję. Inaczej nie mogę – to wszystko to żart!
Więc nikt nie powinien być poważny, to pierwsza sprawa. Nikt nie powinien być poważny. Powinniście być zawsze
uśmiechniętymi i szczęśliwymi ludźmi, ponieważ jest w was radość. Czym tu się martwić? Tylko myśląc: "Jestem żałosny,
jestem żałosny", widzicie – to jest francuski styl! Francuzi, wiecie, gdy tam pojechałam po raz pierwszy, oni powiedzieli Mi:
"Matko, wyglądasz zbyt radośnie"– jak dla Francuza.
Więc powiedziałam: "Co mam zrobić?" A oni powiedzieli: "Zobacz Matko, oni wszyscy są bardzo, oni myślą, że są bardzo
żałosnymi ludźmi i takie tam".

Więc powiedziałam: "W porządku". Poszłam i powiedziałam: "Zobaczcie, wszyscy jesteście jak nędznicy" – wiecie, że Victor
Hugo napisał tych "Nędzników" – więc powiedziałam: "Dobrze, wy nędznicy. Ja w ogóle nie jestem żałosną osobą. A wy i tak
będziecie żałośni, jeśli będziecie mieć co trzeci dom pub, a co dziesiąty dom prostytutkę, więc czego się spodziewać? Sami się o
to prosicie". Tak to właśnie jest. Nawet Yogi Mahajan powiedział Mi: "Matko, chcemy Twoje zdjęcie, takie, na którym wyglądasz
bardzo poważnie, trudno jest takie znaleźć, a musimy postawić zdjęcie, na którym jest bardzo poważna twarz". I ostatecznie
wybrał okropne zdjęcie. A potem powiedział Mi: "To jest bardzo ładne zdjęcie, wyglądasz na nim tak spokojnie" i tak dalej, dał
pełny opis. Gdy zobaczyłam to zdjęcie, powiedziałam: "Jest okropne!" On powiedział: "Naprawdę?" Powiedziałam: "Dobrze,
pozwól Mi, że opowiem ci, kto je zrobił". On zapytał: "Kto?" Powiedziałam mu imię i był zaszokowany. Powiedziałam mu: "To jest
ta pani, która ci je dała i sam wiesz, gdzie ona dzisiaj jest". Był w szoku, kiedy wypowiedziałam imię "Jane". Powiedziałam: "I to
jest zdjęcie, które wysyłasz Amerykanom". Ale Ja wiem, że to zdjęcie będzie przyciągać Amerykanów, ponieważ widzicie, oni
sami są żałośni. Ale tacy ludzie, których tego typu zdjęcie będzie przyciągać, bardzo szybko odpadną, oni nie zostaną – nie
rozumiecie tego faktu. Oni nie są typem, który zostaje. Tak jak w Szkocji, pojechałam tam, zobaczyłam zdjęcie i doznałam szoku.
Poszliśmy do restauracji, gdzie mieliśmy coś zjeść i zobaczyłam Moje zdjęcie, i zapytałam: "Kto je zrobił?" Oni odpowiedzieli: "To
jest kopia jednego ze zdjęć z Australii". Powiedziałam: "Ale kto je zrobił? Ponieważ ono nie jest dobre – jest bardzo złe". Oni
powiedzieli: "Zostało zrobione przez kogoś znienacka". Powiedziałam: "Podam wam imię tej osoby" i powiedziałam im kto je
zrobił: Hillary. Wszyscy byli zdumieni. Powiedziałam: "To zdjęcie nie jest dobre". Ale oni już je wszędzie rozprowadzili.
Powiedziałam: "Niech tak zostanie". Tak wielu ludzi przyszło na Mój program, ale wiecie, wszyscy byli dziwni. Niektórzy mieli
jedno oko, niektórzy mieli coś z nosem, zaś inni, jeszcze coś innego mieli nie tak, brakowało wszystkiego. "O Boże",
powiedziałam: "To przez to zdjęcie". I nawet jedna osoba nie wróciła. Widzicie, mieliśmy przynajmniej pięćset, sześćset osób na
tym programie i wszyscy tacy byli. [Marathi] I żadna z nich nie wróciła, ani jedna osoba. Same buce, przyciągnięte przez buca; i
mogłam zobaczyć na Moim zdjęciu, że to po prostu odstraszało.
Więc ci, którzy robią Mi zdjęcie także odbijają się na fotografii. Musieliście widzieć, że zdjęcie zrobione przez Raya bardzo
dobrze wyszło. Nie wiem, które z tych tutaj jest Raya, ale jego fotografie były bardzo dobre. Ale teraz Ray ma dziwną żonę, tak
myślę. Pojechał do Indii i powiedziano Mi: "Matko, nie wiem dlaczego Ray jest kompletnie zrujnowany". W Indiach to się nie
zdarza. Gdy staną się Sahaja yoginami, wiedzie im się coraz lepiej. Ale u niego było dokładnie odwrotnie – co teraz robić?
Powiedzieli: "Matko, on zupełnie się stoczył, co robić?" Powiedziałam: "Coś się musiało złego stać. Co zrobić?" Kiedy wróciłam,
widzicie, Ray przyniósł trzy lub cztery Moje zdjęcia. Kiedy je pokazał, wszyscy byli zaszokowani. "To nie są zdjęcia Matki". I
musiał je zabrać. I tak właśnie jest. Ten sam Ray, który zrobił takie piękne zdjęcia, teraz robił okropne zdjęcia.
Więc możecie to poznać po wszystkim co robicie, po wszystkim co osiągnęliście. Kiedy jesteście dobrymi Sahaja yoginami,
nagle stajecie się osobami na wysokim poziomie, osobami pełnymi finezji. Wszystko zaczyna płynąć w dobrym kierunku.
Możecie to poznać, najprostsze gesty takiej osoby są tak miłe i kojące.
Więc w tych kwestiach, zawarłam wiele rzeczy, o których chciałam powiedzieć, a na zakończenie powiedziałabym tylko, że jako
Vishuddhi musicie stać się sakshi, świadkiem. Musicie stać się świadkiem. I żeby stać się świadkiem, musi być odwiązanie. To
w żadnym wypadku nie oznacza, że powinniście żyć byle jak, ale starajcie się mieć odwiązanie. Dzięki Bogu tym razem
doświadczenie Sahaja yoginów z Ameryki nie było takie złe. Byli bardzo dobrzy, łatwo się dopasowali i cieszyli się sobą. Było w
porządku. I mam nadzieję, że przyjdzie ich coraz więcej i więcej i będą się sobą cieszyć. I jak wiecie mają już miejsce nowe
programy. Byłoby lepiej, gdybyście nam powiedzieli, czy przyjdziecie czy nie. Ale też nie zmieniajcie zdania w ostatniej chwili, to
tworzy problemy dla nas, dla wszystkich.
Więc proszę nie zmieniajcie zdania; jeśli nie przyjdziecie, to w porządku. Dostaniecie dokładną datę i do tego czasu
zdecydujecie, a potem nie zmieniajcie zdania. Widzicie, tylko Amerykanie tak zrobili, nikt inny. I powiedzieliśmy tym ludziom:
"Dosyć tego, dajmy szansę tym Amerykanom, którzy przychodzą, powinniśmy dać im większą szansę; więc nie, wy nie
przychodźcie". I przychodzili biedactwa przez dziesięć dni, przez pięć dni, ponieważ nie mogliśmy wszystkiego dla nich
zorganizować.

Więc nie powinniście zmieniać zdania. Macie czas na zastanowienie czy przyjść, czy będziecie przychodzić czy nie. Jeśli nie
będziecie przychodzić, po prostu powiedzcie: "Nie przyjdziemy", a jeśli będziecie przychodzić, po prostu powiedzcie: "Będziemy
przychodzić" i zróbcie tak. Przynajmniej w tej kwestii nie powinniście zmieniać zdania.
Więc jeszcze raz was proszę, żebyście trzymali się swoich terminów, ponieważ te zmiany naprawdę przysparzają kłopotów.
Gdyż teraz pracujemy według Boskiego rytmu i nie do nas należy przerywanie tego rytmu. Możecie być Amerykanami, ale jak
wiecie w Sahaja Yodze Amerykanie nie mają za wysokiej pozycji. Bardzo dobrze o tym wiecie. Sadzimy, że Włosi o wiele lepiej
sobie radzą; rwą się do Sahaja Yogi jak ryby do wody.
Więc Amerykanie muszą trochę ciężej pracować, muszą zrobić trochę więcej, aby się do wszystkiego dostosować. Co robić?
Taki wspaniały kraj, tak wielu poszukiwaczy, ale oni są już zrujnowani – co mam zrobić? Staram się, jak mogę. Wszyscy
powinniście pomóc i zrozumieć te trudności, musicie być mili dla nowych ludzi i widzieć, że ich korygujecie.
Więc musimy myśleć o naszym wzroście poczynając od San Diego i z tego miejsca oświecimy całą Amerykę. Z praktycznych
powodów zdecydowałam, że Dr. Worlikar będzie kierował wschodnią stroną [Marathi] – zachodnią stroną. Dla nas, Nowy York
jest już na zachodzie, no dobrze; on będzie kierował wschodnią stroną, stroną Nowego Yorku. Ponieważ to jest, to jest tak jak
dwa kraje, dwa kraje, dwa różne typy.
Więc tak tym będziemy zarządzać. Co do pieniędzy: powinniście wydawać pieniądze za jego pozwoleniem. Powiedziałam mu,
jak Ja to robię, że pieniądze są w banku pod wybraną, zarejestrowaną nazwą lub tak jak ma być a oni mają książeczkę czekową,
ale Ja podpisuję czeki.
Więc wy macie książeczkę czekową, ale on musi podpisywać czeki, żeby widział ile wydajecie pieniędzy. Żeby była nad tym
kontrola. I wy tam róbcie tak samo, zobaczcie, ona ma książeczkę czekową, ale ty podpisujesz, więc wiesz ile wydano pieniędzy.
Więc jest kontrola. Oczywiście, jeśli o was chodzi to wiem, że wszystko będzie w porządku, ale zawsze... W jakim celu Ja robię
tak wiele rzeczy – tylko po to, abyście zrozumieli. Jak wtedy, kiedy dajecie Mi pieniądze z pujy, Ja wszystko zapisuję. Prowadzę
taką księgowość. Choć nie ma potrzeby: kto bedzie mnie pytał co zrobiłam z pieniędzmi z pujy? Ale to robię, zapisuję. A potem,
co robię z pieniędzmi z pujy, to używam ich na materiały do waszej pujy, na rzeczy do pujy, na prezenty i inne rzeczy.
Więc mam rachunki. Nie muszę tego robić, to Moje pieniądze, przynajmniej tyle do Mnie należy, ale sprawia Mi to przyjemność.
Więc w ten oto sposób, musicie wiedzieć, że jeśli Matka jest w tym taka dokładna, to dlaczego my nie? Powinniście dawać
pieniądze na puję, bez wątpienia, dlatego, że tak trzeba. Najpierw braliśmy jednego funta. Potem podniosłam do dwóch funtów,
potem do pięciu funtów, do dziesięciu funtów – tak to wzrastało. I wtedy zdecydowali, że na tych pujach, na głównych pujach,
które będziemy mieć, jak ta w Nowym Yorku, będą pobierać ustaloną kwotę. To jest wasza decyzja, Ja nigdy nic nie
powiedziałam, ponieważ byłam jeszcze na poziomie tego jednego funta. A potem, nie wiem, pogubiłam się z tymi ludźmi.
Więc cokolwiek zdecydują, tak ma być, są to pieniądze, które zbierają na puję a które muszę zebrać dla Nabhi czakry. Musicie to
zrobić z serca, tak jak w stylu Shabari a wszystko popłynie we właściwe miejsca.
Więc można powiedzieć, że Sahaja Yoga nie jest czymś ekstremalnym. My dajemy pieniądze; tylko Sahaja yogini mogą
przekazywać darowizny. Tutaj musicie zapłacić za jedzenie, musicie zapłacić za pobyt. I płacicie, nie przebywacie tutaj niczym
pasożyty. Nie chcemy pasożytów wśród nas. Ale to również nie znaczy, że całkowicie ograbiacie Sahaja yogina i robicie z niego
biedaka a sami macie własne Rolls Royce'y! To również nie znaczy, że jest odwrotnie, że wy ludzie ograbiacie Mnie.
Więc trzeba zrozumieć, że Sahaja Yoga jest braniem i dawaniem, w należyty sposób i że to powinno być robione z szacunkiem,
ze zrozumieniem, z pięknym uczuciem, że jesteśmy nieodłączną częścią całości. I za to odpowiedzialna jest Ameryka, ponieważ
Ameryka musi stać się Viratą. Vishuddhi musi stać się Viratą. Cóż za odpowiedzialność!

Więc nie kłóćcie się ze sobą, ma nie być kłótni pomiędzy mężem i żoną. Starajcie się być jednością w całkowitej zgodzie,
cieszcie się sobą nawzajem. To jest bardzo ważne. W porządku.
Więc niech Bóg was błogosławi. [Marathi: To jest miejsce Viraty] Nawet teraz czuję blokady na Prawym Vishuddhi. Dobrze.
[Marathi – instrukcje dotyczące pujy] Teraz niech przyjdą ludzie, którzy jeszcze nie myli Moich stop, niech podejdą. Pojedynczo.
Niech sobie z tym poradzą ... mogą to zrobić. Danny, ty też tu podejdź. Teraz podchodźcie po dwie osoby. To jest bardzo zimna
woda. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Pocierajcie. Pocierajcie moje stopy. Zobaczcie, jakie teraz są
wibracje. W porządku? Dobrze? Niech Bóg was błogosławi. Podejdźcie. Powinna być ciepła. Podejdźcie, oboje. Niech Bóg was
błogosławi. Pocierajcie. Nałóż to na tę. Pocierajcie. Zrobione! Podejdź – poczuj wibracje. Śmiejcie się, to jest w porządku, w
porządku – sari można wysuszyć. Niech Bóg was błogosławi. Na oczach i na głowie, wytrzyjcie to. Podejdźcie. Bardzo dobrze.
Niech Bóg was błogosławi. Przytrzymaj to jedną ręką, mocno, a drugą ręką mocno to pocieraj. Ach, dobrze. Możesz poczuć
wibracje. Twoja prawa, lewa ręka, pocieraj – ostatni palec, pociągnij. Ostatni palec, pociągnij. Już ma. Teraz sprawdź swoje
wibracje. Niech Bóg was błogosławi. Na oczach i głowie. Podejdź. Twoja twarz się przez to zmieniła! W porządku? Dobrze?
Niech Bóg was błogosławi. Idealnie. To wszystko. Podejdźcie. Teraz lepiej. Dobrze, teraz trzymaj mocno. Pocieraj całą ręką.
Zobacz, to ręka, twoja ręka ma być masowana, nie zaś Moja stopa. Pociągnij. Mocno pociągnij. Ach! Dobrze. Myślę, że już
jesteśmy w porządku. Usiądźcie teraz, po tej stronie. Dobrze? Nie możesz tego zatrzymać. Nałóż to na głowę. Na swoją głowę a
potem wytrzyj również oczy. Niech Bóg was błogosławi. Podejdź razem z nim, myślę, że tak będzie dobrze. W porządku. Trochę
wody. Teraz mogą użyć tej samej wody do Moich stóp. Podejdź. Niech Bóg was błogosławi. Teraz... Trzymaj... Pocieraj mocno...
Pocieraj mocno. Teraz zobacz. Teraz. W porządku? Zobacz po lewej stronie – trochę. Dobrze. W porządku. Siedząc, wyciągnijcie
lewą rękę w Moją stronę, a prawą rękę połóżcie na Matce Ziemi. Dobrze? Niech Bóg błogosławi. Dobrze. Teraz, po prostu sami
zobaczcie. Jak się czujecie? Dobrze? Jeszcze nie czujecie? Dobrze. Bardzo dobrze. Niech Bóg was błogosławi. Połóż tu lewą
rękę. Pocieraj. W porządku. Teraz, zobaczcie sami. Dobrze? Niech Bóg was błogosławi. Po prostu nałóżcie to najpierw na głowę,
a potem na oczy. Tak, dobrze. Dobrze się czujecie? Błyszczy się? Możecie trochę podnieść z tej strony, z tej strony. Tak jest
dobrze. Zrobione! Teraz zobaczcie sami. Niech Bóg błogosławi. Czy on mył? Jej mąż? Czy on mył Moje stopy? Oboje? Obie
umyte? W porządku.
Więc chcesz jeszcze raz umyć? Dobrze. Podejdź. W porządku, Jeshua? Lepiej. Dobrze. Pozwólcie mu bawić się wodą.
Zamknijcie jego ręce. Poproście go, aby bawił się wodą, tak będzie lepiej. W wodzie. Powiedzcie mu, żeby zamoczył nogi w
wodzie. Niech położy je na Moich. Myj Moje stopy. Dobrze, dobrze, dobrze. Następnie dotknij Moich stop. Połóżcie jego dłonie
na Moich. Dobrze. Halo! W porządku. Niech Bóg was wszystkich błogosławi. On teraz jest w porządku. Umyliście, oboje
umyliście. Nalejcie więcej wody. Wszystko wlejcie, tak myślę. Potrzeba jeszcze więcej. Teraz lepiej. Sto osiem imion.
Powiedzieliście, że macie sto osiem imion. Sto osiem imion. Pokazaliście Mi, że macie tysiąc imion. To jest ... sto osiem. Czy to
jest sto osiem imion? .... Mahakali. Och, powiedzcie sto imion. Zaczyna się od Shri Mata? Wyjmijcie to jedno, dobrze? ....
Sahasranama. Tak, mamy Shri Lalitę. To jest pochwała, po tym jak Bogini zabiła dwa rakshasy zwane Shumba i Nishumba.
Wszyscy oni powrócili znów na swoje miejsce.
Więc teraz pochwała Bogów, musicie zrobić tę samą pochwałę. Teraz zaczniemy – wiecie, że on to będzie czytał do pewnego
momentu, a potem on wam powie, że powinniście powiedzieć: "Ya Devi sarva bhuteshu" – powie wam "Buddhi" i wtedy wy
powiecie: "Ya Devi sarva bhuteshu Buddhi rupena samsthita". Znacie to – "Namas Tasyai namas Tasyai namas Tasyai namoh
namah". On najpierw powie początek. Widzicie, to jest o tym, jak bogowie wychwalali Boginię, kiedy zabiła Shumbę, Nishumbę.
Więc ... Najpierw musicie ofiarować – tak zwane – ghee. Ale nie ma łyżki. Powinniście przynajmniej mieć łyżki do ghee. Również
księżyc. Ona jest jak księżyc. Jej twarz jest jak księżyc ... Tylko woda. "Sarva" jest esencją. Ona jest tą, która wszystkim rządzi.
Niesamowicie łagodna i niesamowicie sroga. Jesteśmy inteligencją. Ona jest inteligencją w każdym człowieku. Ona się wyraża
jako inteligencja, czysta inteligencja w każdym człowieku.
Więc powiedzcie tylko: "Shraddha". Teraz powtórzcie razem. Powiedzcie: "Shraddha" – teraz. Powinien być cukier, a potem
woda. Teraz niezamężne dziewczęta. Niezamężne. Ona zawsze to robiła w Bombaju. Wy też tak róbcie. Teraz. Powinniście

powiedzieć: "Sakshat Shri Mataji Shri Nirmala Devi namoh namah. Shri Mata sakshat Shri ..." – co mówicie? Po prostu
powiedzcie: "Om twamewa sakshat Shri Mata". to wszystko – "namoh namah". Tak, to wszystko. To wszystko. [Yogi: To jest sto
osiem z tysiaca imion] Mahadevi ze "Shri Lalita Sahasranama."] Pierwsza jest "Shri Mata". Powiedzcie to. "Pataka nashini" – ta,
która zabija wszelkie grzechy. To dlatego powiedziałam, nie czujcie się winni. Ona zabija wszelkie grzechy. Maha–pat:
największa – Maha–pataka nashini. "Nistula" – znaczy "nieporównywalna". Najpierw powinniście dotknąć tutaj. Najpierw. Idźcie
i umyjcie ręce. Niezamężne kobiety. Niezamężne. Z Para–shakti, z wszelką widzialną pracą "Yogada." Widzicie, dałam wam
yogę, połączenie. "Labdhaa. Punya–labhya" – przez punyas. Widzicie, kiedy nie macie żadnych punyas, nie możecie ich znaleźć.
Więc, jeśli wielu ludzi jest straconych, nie powinniście się tym martwić; oni nie mają żadnych punyas. Co tu można zrobić?
"Punya–labdhaa". "Shobhana–sulabha–gati" – "Shobhana" znaczy "godnie", "sulabha" znaczy "łatwo" i poprzez to, "gati" ... "ruch".
Docieracie do Realizacji przez "Shobhana–sulabha–gati". Nie ma żadnego niegodnego zachowania, to jest pięknie zrobione, jak
również "sulabha" jest "łatwe". "Shubha–kari" – Dawczyni pomyślności. Nie czerwone. Nie, nie czerwone. Teraz, dwie.
Niezamężne. Jedna, jedna osoba. Dobrze, wy wszystkie! Wy wszystkie musicie to trzymać w ręku. Teraz, trzymaj to w swojej
ręce, wszystkie z was, tutaj. Teraz od góry. Tak, trzymajcie, prawą ręką. Trzymajcie prawą ręką. Tutaj, ktoś może potrzymać.
Teraz połóżcie to. Dziękuję. "Pasha–hantri, Pasha–hantri" Widzicie, oni są przywiązani. Ona jest tą, która niszczy wszelkie
przywiązania, pash. Niech Bóg was błogosławi. "Vandaru–jana–vatsala" – ci, którzy przed Nią klękają, Ona jest ... Jest dla nich
taka dobra jak Matka. Ona jest dla nich Matką. Dla tych, którzy przed Nią klękają, Ona jest jak Matka. Niech Bóg was błogosławi.
Przepraszam. Powiem wam jak to robić, zobaczcie. Czy teraz w porządku? Musicie zacząć od przodu do tyłu, w przeciwnym
wypadku włosy idą do przodu. Czy tak jest dla was dobrze? Po prostu to trzymajcie. Widzicie, to jest całkiem duże, zobaczcie, po
prostu – zaczekajcie, Ja to wezmę. Trzymajcie to, ech? Ja to tylko poprawię. Potrzymajcie. W kraju Krishny, bo widzicie – to jest
kraj Krishny, więc wszystko musi być do góry nogami. W porządku. Wielki problem! Niech spojrzę. Teraz jest lepiej. Tak, to lepszy
pomysł. Nałóżcie to w taki sposób. Wyglądam jak Czerwonoskóra Indianka; Jak Inkaska, jak u Inków. Dobrze? Obiema rękami.
Ktoś powinien zrobić zdjęcie całej postaci. Mam nadzieję, że dostaniecie trochę cudownych zdjęć. Aarti …[Marathi] Po prostu
dajcie tam bandhan. Kundalini jest bardzo wyraźna. Nie, przeciwnie do kierunku wskazówek zegara. Nie, nie, tam... Po prostu się
pokłońcie. Zobaczmy. Zostańcie w pokłonie. Chcemy zobaczyć wasze Kundalini. Jest w porządku. Teraz wy spróbujcie na nim.
Po prostu podnieście. Swadishthan. Środkowe Serce. Trzymajcie mocno, trzymajcie. On jest w porządku. Zobaczcie jego
Kundalini, na poziomie Nabhi. Po prostu się pochyl. Czy z nim jest w porządku? Lewy Swadishthan i Nabhi. Podejdźcie teraz.
Dajcie tam bandhan. Teraz jesteś w porządku. Jesteś w porządku. Wszyscy. Zobaczmy wszystkich. Lepiej jest tego pilnować.
Podejdź tu tylko na minutę. Chcę zobaczyć Kundalini wszystkich. Teraz jest dobrze. Doug, teraz jesteś w porządku. Jesteś w
porządku. Tylko trochę na Vishuddhi, w gardle. No dobrze, zobaczmy teraz pojedynczo. Teraz tylko wyciągnijcie ręce do przodu.
Zobaczcie tylko jego Kundalini. Podejdźcie. Zobaczcie jego wibracje. Ach. W porządku? Nie, lewa strona – nie jest w porządku.
Zobaczymy teraz. Michael. Wstrzymaj oddech. Wstrzymaj oddech. Hmm. Wypuść powietrze. Wypuść. Ach. Nabhi. W porządku?
Dobrze się czujesz? Zobaczmy. Teraz się zaczęło. Wszyscy jesteście perfekcjonistami! On sam jest perfekcjonistą. Serce.
Zrobione! Trochę za bardzo się martwił. Nie ma się o co martwić. Już zrobione, dobrze? Ona teraz jest w porządku. Jest w
porządku. Dobrze się czujesz? Dlaczego? Zatrzymaj, zatrzymaj tam. Wstrzymaj oddech na minutę. Teraz wypuść powietrze...
Teraz ty podejdź. Ta pani. Tak, podejdź tu. Ona ma blokady na centralnym Sercu. Wstrzymaj teraz oddech. ... Usiądź, usiądź.
Teraz pokłoń się. Hah! Wypuść. Centralne Serce... Void... Czy ona była u jakiś guru? Byłaś? ...Nie wiem co to jest... Co to jest?...
Budowniczy z... Masz bloki na Centralnym Sercu. Proszę wstrzymaj oddech. Wypuść. Znowu wstrzymaj oddech. Hah! Wypuść.
Znowu wstrzymaj oddech. Lepiej się teraz czujesz? Hah! Wypuść. Jak się czujesz? Lewa Agnya. Jesteś w porządku. Czy ona jest
w porządku? Sprawdźcie jej wibracje. Ona musi to wypracować po lewej stronie. Lewa strona jest problemem, tak myślę.
Centralne Serce [Marathi] Ach! Teraz jest dobrze. ... Teraz. W porządku. Czy macie jeden taki? Mniejszy? ...Czy dobrze się teraz
czujesz? Dostawałaś blokad razem z innymi. Nie martw się. Nie ma się czym martwić. Pierwsza klasa! Połóż prawą rękę w ten
sposób. Dobrze. A lewą rękę w Moją stronę. Teraz. Dlaczego słyszysz tyle rzeczy? Po prostu teraz weź... Bardzo dobrze,
wyśmienicie. Powiedz jej jak to robić. Trochę po tej stronie. Powiedz jej, trochę po tej stronie. Połóż to. Lewe Nabhi. Jak on się
czuje?.... Lewy Swadishthan Lepiej? Przez ile dni to robiłaś Niedługo? Około ilu lat? Połóż to przy świetle. Wyżej. Trzymając tam
światło. W międzyczasie, musisz wstrzymać oddech. [Marathi] Ach! Dobrze! Już jesteś w porządku. Dobrze? Co się dzieje w
Vancouver? Trzeba regularnie medytować, to jest prawdziwa droga. Teraz zobaczmy... Patrycja. Ona jest z bardzo surowego
aszramu – od wielkiego Bala! Wszystko z tobą w całkowicie w porządku. Jesteś w porządku. Bez problemu. Bala tu wkrótce
przybędzie, do Ameryki, tak jak Hanumana. Ale widzicie, kiedy on zaczyna korygowanie i to wszystko, on jest w porządku, ale
czasami jest taki zmęczony, i staje się mistrzem narzekania, wiecie – nieprawdaż?

Więc powiedziałam mu, następnym razem nie narzekaj do Mnie na nikogo, bo inaczej on będzie... ...zrobione. W porządku,
skończył. Świetnie! Ty jesteś w porządku, w porządku, podejdź. Wszystko z tobą porządku. Tak, teraz podejdź. Jeśli chcesz Mnie
jeszcze raz zobaczyć, bądź w pobliżu. Wszystko z tobą w najlepszym porządku. Bardzo dobrze. Co do zawodu, musisz się teraz
trzymać swojej pracy, dobrze? To idzie od prawej do lewej, od prawej do lewej – to niedobrze, ech? Spróbuj tylko Mojego fachu!
Niech Bóg cię błogosławi. Myślę, że będziesz w porządku. Ale widzisz, masz blokady na Sercu, to wszystko jest dlatego, że jak
zaczniesz zmieniać pracę, to zaczyna działać na twoim… – wyciągnij ręce w Moją stronę. Jesteś w porządku, James, pomimo
Santa Cruz! Niech Bóg cię błogosławi. Naprawdę się z tego cieszę. Nie wiedziałam, że tam pracujesz, w Santa Cruz. To jest coś,
o co się bardzo martwiłam. Niech Bóg cię błogosławi. Bardzo się cieszę, że tam jesteś. Coś się wypracowuje. To dobrze. Jesteś
bardzo dobry. Bo inaczej Santa Cruz mogłoby być – [Yogin: czy powinienem zostać w Santa Cruz?] Tak, myślę że możesz
zostać. Możesz, bardzo niewielu ludzi może bez dostawania bloków, więc lepiej tam zostań. Niech Bóg cię błogosławi.
Więc kto jeszcze? Wszyscy już byli? Bardzo dobrze. Wyśmienicie... Lepiej go zdejmij... jeśli możesz. Jest Mój, w porządku, lepiej
zdejmij, nie ma znaczenia. Lepiej? Widzicie, oto jak możecie leczyć ludzi. Ach, teraz lewe... lewe Nabhi, lewe Nabhi. Jesteś w
porządku. Hah, lepiej teraz? Lepiej. [Yoginka: Czy nie powinnam nosić innych pierścionków?] Lepiej nie, ponieważ czasami twoje
czakry nie są w porządku. One naciskają ... Co? Tak, to właśnie jest potrzebne. Kto jeszcze? Podejdźcie. Nabhi … Swadishthan …
artystyczny? Hah! Już w porządku. Pracując w restauracji, możesz to mieć...! Ona jest w porządku. Podejdźcie, kto jeszcze? Ach,
lepiej, nieprawdaż? Mówię, żebyś poszukał dla niej męża, dlatego że Ja błyskawicznie znalazłam dla ciebie! To się stało tak
szybko, tak szybko, nieprawdaż? Ci, którzy zawiązują, niech ustawią ręce w ten sposób. Wah, wah, wah, wah, wah! Wah, wah,
wah, wah, wah! Myślę, że powinniście zrobić zdjęcie.
Więc Alex, czy wszyscy to dostali? Podejdź. Zobaczmy. Dobrze się teraz czujesz? Lepiej? Teraz lepiej. Niech się wypracuje.
Będzie dobrze. Hah, czy on jest? Lewa. Od prawej do lewej. Od prawej do lewej. O to chodzi. Hah! Zrobione! W porządku? Jak on
się czuje? Przyprowadź go. Gdzie jest drugie niemowlę? Gdzie on jest? Shaun. Shaun, podejdź tutaj. Chcę, żebyś tu podszedł i
założył to na Mnie. Musisz to założyć – dobrze, teraz jesteś w porządku. Niech Bóg cię błogosławi – teraz, teraz Shaun. musisz
to założyć na Moją szyję; widzisz, ona jest nieśmiała. Ale ta nie jest nieśmiała. Teraz, podajcie Mi to. Ta nie jest nieśmiała.
Ohoho! Ta nie jest nieśmiała. Och! Ty płaczesz, więc on też płacze! On też jest... Widzisz, oni celebrowali puję, oni wszystko dla
Mnie zrobili, a ty nic nie zrobiłeś! Shaun, musisz nałożyć trochę – W porządku, nie przeszkadzajmy jej, one wszystkie śpią.
[Yoginka pyta o imię nadane poprzednio jej dziecku] Daj jej "Narasimha", takie powinno być jej imię. Gdzie to było? Narasimhini.
Dałam ci imię! Ona się urodziła – kiedy się urodziła? [Yoginka: Piątego lipca.] Ach, to dlatego, bo ona jest Lwem. Możesz jej też
dać inne imię, jakieś proste. Widzisz, to jest moc Bogini. Och! Kto tu idzie! Ach! Możesz ją nazwać Kesar. Kesar. "Kesar" znaczy
"siła lwa". Kesar. "Kesari" znaczy lew, a "Kesar" jest siłą lwa; tak samo jak Narasimha. To jest łatwiejsze, Kesar. Czego ona chce?
K–E–S–A–R. Kesar. No dobrze. On chce czegoś więcej. Czego ty chcesz, Shaun, czego chcesz? Shaun, co chcesz dostać?
Chcesz to mieć? Który chcesz zjeść? Który ci się podoba? Jesteś głodny. Weź co chcesz. Wszyscy już podeszli? Halo. Chodź
tutaj, chodź. Czego chcesz? No dobrze, dobrze, niech coś weźmie. One wszystkie lubią winogrona. Masz. Przyjrzyjmy się.
Musisz się pokłonić. Ty – jeszcze ona musi podejść, tak. Co z tobą? Widzę, że to masz. Taki słodki. Jest nieśmiały, to wszystko.
Jest wspaniały, Shaun jest wspaniały! Bardzo piękny, wspaniały, zobacz! Otwórz teraz powoli oczy. On jest trochę nieśmiały.
[Yogini: Masło.] Ty to zrobiłeś? Zrobiłeś to tutaj? Naprawdę? To świetnie! Teraz, weź to, w porządku. Dobrze. Niech Bóg cię
błogosławi. Podejdź, niech zobaczę. Dobrze się teraz czujesz? Jeszcze nie? Myślę, że siedzisz wygodniej, Jesteś bardzo
zmęczony. Usiądź wygodnie, to ważne. Teraz zobaczymy. W czym jest problem? Jego lewa strona jest dzisiaj taka zmęczona.
Ciągle czuję Lewą Agnyę. I czakry, prawy Swadishthan i Serce. Podejdź teraz. David, ustaw tę świecę z tyłu jego głowy. Tutaj. A
teraz wyciągnij do Mnie obie ręce w ten sposób. Tę świecę, którą trzymasz w dłoni, właśnie tę, tę. Tę, która jest przed tobą. Ona
jest w porządku. Ona jest w porządku. Jesteś w porządku. Niech Bóg cię błogosławi. Jesteś w porządku. Kto jeszcze został? W
języku Marathi także mówimy "Ja" znaczy "mnie", "Ja". Lepiej już? To się wypracuje. [Yogin: Shri Lalita.] Są blokady. Połóż prawą
rękę na Matce Ziemi. Hah! Ona jest w porządku. Jesteś w porządku. Niech Bóg was błogosławi. Podejdź. Teraz szybko
dorastacie; musicie dawać Realizację! Hah! W porządku. Ona jest w porządku. Jesteś w porządku. Ty podejdź. Już byłaś. Już
wszyscy? No dobrze. Serce. Prawy Swadishthan. Lewy Swadishthan. Serce. Obie strony. Serce. Zabawna kombinacja – lewy,
prawy Swadishthan i Serce. teraz środkowe Serce. [Marathi] Hah! Wstrzymaj oddech. Rób w ten sposób, rób w ten sposób. Hah!
Lepiej? Teraz lepiej. Teraz lepiej. Jest lepiej, ale ona musi nad tym pracować. Halo! Wypracuj to, bo to jest zabawna kombinacja:

lewy Swadishthan, prawy Swadishthan, Serce i Sahasrara. E–G–O. To takie proste. Pomasuj Moją stopę, dobrze? Dalej.
Wyciągnij swoją prawą rękę w Moją stronę, lewa ręka do góry. Zobaczymy, jedna po drugiej. Lepiej się teraz czujesz? Ciągle
czuję, że lewa strona ma blokady. Dlaczego oboje nie zastosujecie kilku cytryn i chili? To byłby dobry pomysł. Co wy robiliście?
Czy byliście – nie wiem, gdzie coś takiego robiliście. Po prostu nie rozumiem. Miałeś prawą stronę, ale nie miałeś przedtem tej
lewej strony. Lewe Nabhi. Bardzo rozgrzana wątroba. Z tej strony jest z tobą o wiele lepiej. Lewe Nabhi jest w porządku, ale lewy
Swadishthan... To ta twoja psychologia. Czy medytujesz? Widzisz, myślałam, że ta prawostronność powinna się zmniejszyć,
kiedy będziesz w spokojniejszym miejscu, tak, że przede wszystkim twój pośpiech będzie wolniejszy. I wtedy będzie w porządku.
Po prostu zwolnij swoje tempo. Powinieneś powiedzieć: "Ja nic nie robię". Dobrze? Oddaj wszystko w ręce Boga. Jeszcze
czujesz? Teraz lepiej. To bardzo zaskakujące. Co to jest? Prezent? W porządku. Dziękuję. Co to jest – dwa? Nie wolno dwóch
rzeczy! Co to? Nie widziałam tego prezentu! To jest jego trik, mówię wam. Ja to kupowałam i on to kupił! Och, to jest piękne.
Więc całkiem długo się o to sprzeczaliśmy. Nie jest łatwo wygrać z panem Dannym! Ale cóż to był za trik, który zastosowałeś.
Ten tutaj tak, ten drugi nie. Ten był sprytny. Co do tych dwóch innych, to w porządku, ale ten tutaj był sprytny. Ależ to piękna
rzecz, nieprawdaż? To są magnesy? Piękne. Bardzo dobrze. Powinniśmy wziąć walizkę, w której będziecie trzymać te wszystkie
rzeczy, w kilku pudełkach. Widzicie, jeśli umieścicie to w tym... Nie, on mówił, doktor mówił, że ma pudło, które opróżni. Ale jak
dotąd ci ludzie nie zadzwonili. Ach, on się tym martwi. Teraz jest w porządku. Lepiej? Czujesz się lepiej? Myślę, że najpierw
powinna się polepszyć sytuacja finansowa, i wtedy będziesz w porządku. Myślę, że jak pojedziesz do Meksyku, to też zarobisz
trochę pieniędzy. I ona też jest bardzo zdolna. Niech Bóg was błogosławi. Ale jak oni to zrobią, żeby tak nagle się tam osiedlić?
Muszą poprosić tutejszy rząd, aby ich zatrudnił, albo coś podobnego. Ale nie będzie tam żadnego problemu z pracą. No dobrze.
To jest dobry pomysł. Niech Bóg was błogosławi. Również nie wiem, jaki jest jego szef. Możliwe, że ma bloki od swojego szefa
lub coś takiego. Jaki on jest? [Yogin: Okropny, Matko.] Ach, to jest to. [Yogin: Wujek Garama.] Bo ty nie jesteś taki zły. Wiem.
Słyszałam. To musi, to musi być on.
Więc lepiej go zmień. Tak jak mówi, że może coś dla ciebie znaleźć. Lepiej spróbuj. Ponieważ to również zwolni jej tempo, tak
myślę bo twój kraj ma bardzo powolne tempo, tak. To również jest miejsce o bardzo szybkim tempie; Ameryka ma wyjątkowo
szybkie tempo. Ci, którzy są powolni, mogą tu przyjechać, ale ci, którzy są szybcy, powinni się wynieść z tego miejsca. Na
początku myślałam, że byłoby dobrze gdybyś pojechał do Nowego Jorku, ale Nowy Jork nie jest spokojniejszy, to nie dla ciebie.
Więc jeśli można by coś załatwić w Meksyku, byłoby dobrze. Jak będą w porządku to nie będzie problemu, kiedy będą
zbalansowani; ale oni oboje mają bloki. I tam są dobrzy, mili ludzie, nie tacy okropni jak w tym kraju. Oprócz tej czarnej magii,
którą odprawiają, ale można to skorygować. Z czasem oni będą w porządku. Wszystko jest tam o wiele tańsze, o wiele tańsze...
Ręcznie robione, tak, to również jest bardzo dobra rzecz, w porównaniu z taśmową produkcją. Dobrze więc, bardzo wam
dziękuję. Niech Bóg was błogosławi. Dziękuję za torebkę. Niech Bóg was błogosławi. Teraz kiedy daliście Mi torebkę, musicie
mieć tutaj dużo pieniędzy! Musicie dostać dużo pieniędzy w tym aszramie. Musicie wiedzieć, że jak dotąd nikt nie dał mi torebki.
To jest pierwszy raz. [Yogin: Powinniśmy byli tam włożyć jednego dolara dla pomyślności.] Ach, to dobry pomysł – a więc jeden
dolar. Pięć dolarów to za dużo. Jeden dolar. Nie, nie, nie, nie. To są pieniądze na puję?
Więc to dajcie na ogólną puję, kiedy będą pobierać, ech? Teraz mam tę torebkę, wystarczy. Nie masz jednego dolara, czy tak? No
dobrze. Ale on teraz dał dwadzieścia jeden. On jest kolejną trudną osobą! W porządku. Chcę powiedzieć, że te pieniądze na puję,
ile tam tego jest, przeliczcie to i włóżcie do koperty, dajcie Mi to jako pieniądze na główną puję, ale od was – dobrze? A więc
prawdziwa puja będzie tam. Dzisiaj oczywiście też była prawdziwa puja, to była wspaniała puja, ale tam będziemy mieć Krishna
Puję.
Więc bardzo wam dziękuję, to takie eleganckie. Bardzo dobrze. Wiecie, tym razem, mam na szczęście cztery moce. Musimy dać
bandhan temu panu.
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Shri Ganesha Puja 1985, Wykład na temat czystości, Brighton UK
Zebraliśmy się tutaj dzisiaj z okazji bardzo świętego dnia, aby czcić Shri Ganeshę. Shri Ganesha był pierwszym Bóstwem, które
zostało stworzone, więc cały wszechświat jest wypełniony świętością, pełen pokoju, błogosławieństwa i duchowości. On jest
źródłem. On jest źródłem duchowości i z niego powstało wszystko. To tak jak wtedy, kiedy pada deszcz i wieje wiatr, czujemy
chłód w atmosferze. W taki sam sposób, kiedy Ganesha emituje swoją moc, czujemy te trzy rzeczy zarówno wewnątrz jak i na
zewnątrz. Ale tak się nieszczęśliwie złożyło, zwłaszcza na Zachodzie, że najważniejsze, podstawowe Bóstwo zostało nie tylko
całkowicie zaniedbane, ale znieważone i ukrzyżowane.
Mimo, że dzisiaj nie chcę mówić niczego, co by was zmartwiło, to muszę jednak wam powiedzieć, że oddawanie czci Shri
Ganeshy oznacza, że wasze wnętrze musi się nieustannie oczyszczać. Kiedy czcicie Shri Ganeshę, utrzymujcie wasz umysł w
czystości, utrzymujcie wasze serce czyste, utrzymujcie wasz byt w czystości - nie powinniście mieć pożądliwych i chciwych
myśli. Tak na prawdę, kiedy Kundalini podnosi się, Ganesha musi zostać w was obudzony, niewinność musi się zamanifestować
- usuwając z naszego wnętrza wszystkie poniżajace nas myśli. Musimy zrozumieć, że jeśli mamy się rozwijać to musimy
dojrzewać.
Teraz ludzie są chorzy. Całe to życie na Zachodzie jest chore, chore, ponieważ nigdy nie rozpoznano Shri Ganeshy. Jeśli pojawił
się taki Freud, to nie oznacza, że mamy go akceptować. Ale wy to zrobiliście, tak jakby była to najważniejsza rzecz do zrobienia;
tak jakby nie było nic ważniejszego ponad to. Dziś możemy korzystać z naszej siły wzrostu i zmierzyć się z siłą naszych
uwarunkowań. Kiedy Freud mówił o uwarunkowaniu, nie wiedział, że nałożył na was inny rodzaj potwornego uwarunkowania,
okropnego.
Seks nie ma dla ludzi w ogóle żadnego znaczenia, w ogóle nie jest ważny. Ma on znaczenie jedynie wtedy, kiedy chcecie mieć
dzieci - faktem jest, że ludzie na najwyższym poziomie tylko wtedy będą angażować się w seks. To uwodzenie, te romanse,
nonsensy i to wszystko nie istnieje w czystym umyśle; to wszystko jest tylko ludzkim wymysłem. I cała ta czołobitność w
stosunku do tego jest zaskakująca. To pochodzi z bardzo niskiego poziomu w nas. To pochodzi od ludzi o bardzo niskim
poziomie, którzy zostają przez to zniewoleni.
Wy powinniście osiągnąć mistrzostwo. A dzisiaj, patrząc wokół siebie, widzę, że na Zachodzie, który jest również częścią tego
samego stworzenia, pojawiło się tak wiele chorób. Jestem naprawdę przerażona. Jak zwrócić waszą uwagę na dojrzałość w
seksie? Kiedy seks staje się dojrzały, stajecie się ojcem, matką, i czystą osobowością. Kiedy słyszy się o 90-cio letniej kobiecie
poślubiającej 19-to letniego chłopca, oznacza to, że nie rozumiecie, jaki rodzaj społeczństwa stworzono na tym świecie, jaki typ
głupiego zachowania? Musimy dojrzewać. To nie znaczy, że Ja mówię o powściągliwości w młodym wieku, to nie chodzi o to.
To jeszcze jeden absurd. Ale oczywistym jest, że musicie dojrzewać, potrzebujecie do tego pokuty. Kiedy nieistotne sprawy stają
się ważne, i taka nieważna sprawa jak to, że mamy na przykład włosy... Nawet jeśli stracicie włosy, to coś oznacza. Ale jeśli
stracicie seks, to co w tym złego? To bardzo dobrze. To bardzo dobrze pozbyć się głupot. Taka strata enegrii. Tak wiele
zainteresowania, tak wiele cennej uwagi, i tak wiele świętości jest marnowane na taką bezsensowną rzecz.
Żeby czcić Ganeshę, należy zrozumieć, że musimy dojrzewać. Musi pojawić się w nas dojrzałość. Musimy iść głębiej w nasze
wnętrze. Nasza uwaga musi iść głębiej w nas, spontanicznie. Jak mamy osiągnąć głębię, jeśli wciąż jesteśmy jak robactwo? W
przeciwnym razie jest to albo wielkie poświęcenie, albo wywiera się presję na ludzi. To wszystko, ten cały nacisk, dużo was ludzi - kosztował, dużo kosztował. Tak dużo za to zapłaciliście, tak wiele przeszliście. Ale po co?
Musicie zmienić wasze priorytety, jeśli Shri Ganesha ma być czczony. Tym, co czcimy dzisiaj, jest niewinność w nas. Czcimy to,
co jest święte, co jest niewinne. Niewinność, która jest głęboko w nas - to jest nasz charakter, to jest to, czym jest nasza natura,
to, z czym przyszliśmy na świat. To jest podstawa całego stworzenia; to jest istota naszego stworzenia.
Kiedy materia staje się aktywna, w porządku, reprodukcja rozpoczyna się, na scenie pojawiają się zwierzęta, potem pojawiają się
na scenie prymitywni ludzie, a następnie pojawiają się na scenie ludzie rozwinięci. Ale nie tacy, jak my dzisiaj rozumiemy
rozwinięty świat, to straszne. Nigdy nie nazwałabym ich ludźmi rozwiniętymi, w żadnym wypadku. To, co jest rozwojem, nie jest
na zewnątrz. Trzeba spojrzeć na to, jaki jest rozwój wewnętrzny. Jak wewnętrznie urośliśmy? Co uzyskaliśmy wewnątrz nas

samych? Wszystko, co grubiańskie, prymitywne, jest rodzajem plastiku. Czymś, co nie ma wykształconej wewnętrznej mocy.
Powiedzmy, że dam wam mango i powiem: "w porządku, zjedzcie je", a wy zobaczycie, że jest tylko zewnętrzna powłoka i nic
wewnątrz. Co będziecie jeść? Czy będziecie jeść ten plastik? Wszystko, co rośnie w ten sposób, jest jak plastik, jest martwe.
Zobaczmy, jaka substancja jest wewnątrz? Co jest istotą w nas?
Tego nauczał Chrystus - istoty moralności. Było to dla Niego tak ważne. Bowiem po dharmie, która była równowagą, gdzie
moralność jest oczywiście bardzo ważna, dla Chrystusa ważnym było mówienie o wewnętrznej, głębszej moralności, która jest
częścią naszego istnienia. To nie jest coś, o czym się po prostu myśli, albo mówi, albo się tego boi z obawy przed Bogiem i
gniewem Bożym. Dharma powinna być waszym wewnętrznym światłem i dlatego Chrystus mówił o tym. I tym samym
Chrystusem posłużono się, aby zniszczyć niewinność. Nie powiedziałabym, że ludzie nie byli ostrzegani. Freud nie był jedynym,
który się urodził. Pewnego dnia udałam się do Prado w Hiszpanii i ujrzałam mnóstwo obrazów piekła. I w tych nowożytnych
czasach widać wychudzone postacie biegające wokół bez ubrania, wyczyniające różnego rodzaju głupie i śmieszne rzeczy. To
był Bosch. Byłam zaskoczona, że Niemiec, Bosch, pokazał jasno te nonsensy, bardzo jasno pokazał drogę do piekła, atak
śmierci, wszystkie te sprawy. On był całkiem współczesny. Jeśli nazwiecie Blake'a szaleńcem, to co z Boschem? Każdy jest
szaleńcem, za wyjątkiem ludzi głupich i bezużytecznych. Otrzymaliśmy tak wiele ostrzeżeń. Na przykład możemy powiedzieć, że
od dawna wiemy o piekle. Mahavira bardzo jasno napisał o piekle. To jest piekło.
Ale na Zachodzie priorytety są całkiem odwrócone. Co jest waszą siłą? Zastanówcie się nad tym. Pomyślcie wewnątrz siebie.
Czy ta siła mentalna jest ważna? Już wam mówiłam, że siła mentalna nie ma z tym nic wspólnego, ponieważ jest to ruch
linearny, idzie w jednym kierunku, opada i wraca do was z powrotem. Nie ma w tym sedna. To jest tylko mentalna projekcja,
plastik. Jaka jest wasza emocjonalna siła? Dokąd doprowadzą was emocje, które macie? Macie emocje, nawet jeśli macie dobre
emocje, powiedzmy, że bardzo mocno kochacie swoją żonę. Dokąd was to zaprowadzi? Był taki poeta o imieniu Tulsidasa, który
bardzo mocno kochał swoją żonę i ona udała się do domu swojej matki. Nie mógł tego znieść i wybrał się, aby ją zobaczyć.
Wspiął się na jej balkon, a ona się przestraszyła. Zapytała: "Jak się tu wdrapałeś?" On odpowiedział: "Spuściłaś mi linę". Ona
odrzekła: "Nie". I zobaczyli wielkiego, zwisającego węża. Więc ona powiedziała: "Ten ogrom miłości, jaki masz dla mnie, jeśli
miałbyś dla Boga, to gdzie byś był?"
Gdzie zatem prowadzą was te emocje? Do frustracji, do nieszczęścia, do destrukcji. Mentalna siła daje wam straszliwą rzecz,
zwaną ego, która niszczy innych. A siła emocjonalna przynosi wam nic innego jak płacz, szlochanie i ciągłe uczucie bycia
nieszczęśliwym. "Och, ja tak wiele zainwestowałem w zaangażowanie emocjonalne dla takiej i takiej osoby i co otrzymałem?" To
nie jest absolutne, to jest względne. Mentalnie jesteście zerem, jeśli nie możecie niszczyć innych. Emocjonalnie jesteście zerem,
ponieważ nie możecie dominować ludzi swoimi emocjami. Co więc jest waszą siłą? Gdzie leży wasza siła? Ona leży w Duchu.
Ale nawet zanim osiągniemy Ducha, co jest waszą siłą? Czy to jest Kundalini? Ona śpi. Co jest więc waszą siłą? Jest nią wasza
czystość i niewinność. Jeśli człowiek jest czysty i niewinny i ma czystą osobowość, ma on oparcie w swojej czystości i
niewinności, to działa, to pracuje. Najpierw ta czystość przynosi wam zysk w postaci dobrego zdrowia. Z twarzy takiej osoby
można wyczytać, że jest ona osobą czystą i niewinną. Jak w naszych shastrach zwykło się mówić, że Święty albo brahmachari,
jest kimś, kto nigdy nie uprawiał seksu w swoim życiu, on zawsze ma rozświetloną twarz. Możemy powiedzieć, że największym
brahmachari był Shri Krishna, który miał tak wiele żon. Ponieważ nie tracił na to energii i nie tracił uwagi. Cała energia jest więc
wewnątrz.
Kiedy dzisiaj przyjechałam samochodem, padał deszcz, było wietrznie i bardzo zimno, ale my byliśmy w samochodzie, nic nie
miało na nas wpływu, ponieważ było nam ciepło wewnątrz samochodu, przejechaliśmy przez to wszystko i nic nas nie dotknęło,
nic nam nie przeszkadzało, przejechaliśmy całą drogę i wszystko było w porządku. Jak? Ponieważ przebywaliśmy w środku
naszego własnego pojazdu, a pojazdem jaki posiadamy jest nasza czystość. Jesteśmy tak szczególnymi ludźmi, że inni muszą
nas szanować, inni muszą oddać nam cześć, w przeciwnym razie wpadamy w złość. Czy wy szanowaliście samych siebie? Czy
wy szanujecie samych siebie? Czasami na Zachodzie słychać, że Matka próbuje wychwalać kulturę hinduską. Wielu ludzi tak
myśli.
Muszę powiedzieć, że z Zachodu należy czerpać naukę i wiedzę. W porządku. Można uczyć się od Zachodu jeszcze innych
rzeczy, oczywiście estetyki, malarstwa i sztuki, być może zdolności do łączenia barw. Ale kultury lepiej uczyć się od Hindusów.
Odkryłam, że kultura jest tu brudna, nie ma w ogóle żadnej kultury. Co to za kultura, gdzie oczekuje się od kobiety, żeby
eksponowała swoje ciało? To kultura prostytucji, dokładnie tak jest. Przyznajcie się do tego. Tam, gdzie kobieta nie szanuje
swoich osobistych części ciała, nie ma żadnej kultury w pojęciu estetyki Boga. Tak wiele tego dzisiaj jest, że robią film, w którym
Maria pokazana jest jako prostytutka. Chodzi o to, że tak właśnie skończyliście. W Indiach, gdybyście tylko tak powiedzieli,
porządnie byście dostali, od każdego, nieważne, czy jest muzułmaninem, hinduistą, czy chrześcijaninem. To jest takie szokujące,

gdy oni mówią w ten sposób o Chrystusie. Dla Hindusa jest to szok. Jak wy możecie tak mówić? Ponieważ kiedy porzuciliście
waszą czystość i niewinność, nie możecie zrozumieć, że istnieje ktoś, kto jest całkowicie czysty i niewinny. Dla złodzieja każdy
jest złodziejem. Ponieważ nie macie szacunku dla waszej czystości i niewinności, nie możecie sobie wyobrazić, kim był
Chrystus. Nie możecie sobie tego wyobrazić, nie możecie tego zaakceptować. Na temat Chrystusa powiedziano rzeczy nie do
zniesienia. Mówię wam, nie do zniesienia, Ja nie wiem. Byłam świadkiem Jego ukrzyżowania, było to nie do zniesienia. Ale takie
rzeczy, które mówicie o kimś; gdybyście coś takiego powiedzieli do Hinduski, do zwyczajnej hinduskiej kobiety, popełniłaby
samobójstwo. Nie ma u nas zwyczaju, żeby ktoś przychodził i mówił: "Wyglądasz bardzo pięknie". W porządku, gdy mówicie to
do matki: "Wyglądasz pięknie", to w porządku, to co innego. Ale nie mówi się w ten sposób do każdej kobiety. Musicie się
przestawić. I to jest jeden z powodów, dlaczego ludzie są bardzo wybuchowi.
Magnesem w was jest Shri Ganesha. Wielu ludzi wie o tym, że Ja mam bardzo dobre wyczucie kierunku. Pochodzi to od
magnesu, który jest doskonały. Ten magnes jest tym, który trzyma was blisko i dopasowuje was, lub cały czas kieruje was w
stronę Ducha. Jeśli nie macie poczucia czystości moralnej, będziecie się chwiać w tą lub tamtą stronę. Szybko stajecie się
bardzo dobrym sahaja yoginem, a już jutro jesteście diabłem - ponieważ nie ma nic, co trzymałoby was w stanie powiązania z tą
wielką ideą Ducha. Teraz stawcie temu czoła. Nadszedł dla nas wszystkich czas, dla wszystkich sahaja yoginów, że największą
rzeczą dla nas nie jest seks, ale czystość i niewinność. I to sprawi, że dojrzejecie. To bardzo zdumiewające, jak niektórzy ludzie
zachowywali się w Bordi. Kiedy dowiedziałam się o tym, byłam zdumiona. Jak oni mogli tak się zachowywać wobec wiejskich
ludzi z Bordi, którzy są niewinnymi, prostymi ludźmi? Ale najlepsze jest to, że kiedy angażujecie się we frywolne i nonsensowne
zachowanie obrażające waszą własną czystość i niewinność, to nie potraficie tego robić na prawdę. To tak, jakbyście zużyli całą
benzynę - samochód nie będzie jechał, to coś takiego, co się wam przydarza. Cały czas podszczypujecie ludzi i frywolnie
rozmawiacie ze sobą. Po co robić to wszystko, Ja po prostu nie rozumiem. I kończycie na sprawie rozwodowej.
Pewnego razu pojechałam do Selfridges - muszę wam opowiedzieć bardzo ciekawą historię. W tłumie było dwoje ludzi,
mężczyzna i kobieta, cały czas całowali się, nie przejmując się obecnością innych ludzi, którzy również jechali tymi samymi
ruchomymi schodami. Cały czas całowali się na tych schodach, torturując Hindusów, którzy tam byli i być może też innych ludzi,
na przykład Chińczyków, Egipcjan. Zrobili z siebie takie widowisko. A kiedy zobaczyłam ich następnym razem, już się nie
całowali. Zapytałam: "Co się stało?" "Rozwiedliśmy się". Powiedziałam: "Dlaczego tamtego dnia tak bardzo się całowaliście?"
Oni odrzekli: "Zamierzaliśmy się rozwieść, więc chcieliśmy na koniec jeszcze trochę się tym nacieszyć". Co to jest za poziom?
Wyobraźcie sobie, co za poziom? Jaka to miłość, jakie uczucia macie dla innych, nic nie macie. Cały czas kłócicie się ze sobą,
kończąc na sprawie rozwodowej i urządzacie pokaz. Nikt, kto ma głęboką osobowość nie pokazuje takich rzeczy na zewnątrz.
Oczywiście, powiedziano Mi, że w tutejszych szkołach publicznych mówi się, żeby nigdy nie pokazywać swoich emocji na
zewnątrz. A wszystkie inne rzeczy pokazujecie, rzeczy śmieszne i bezwstydne - ale nie wasze emocje. Co to za absurdalne
miejsce? Zaakceptowaliście wszystkie te wartości zupełnie jak owce, bezmyślnie.
Kiedy byłam we Francji, podeszła do Mnie dziewczyna, i płakała. Powiedziała: "To straszne, straszne - już nigdy nie pójdę do tych
psychologów". Więc zapytałam: "Dlaczego?" "Oni mówili brudne rzeczy o moim ojcu". Wyobrażacie to sobie? I ludzie
zaakceptowali wymysły tego strasznego Freuda. Zasadniczo jest to złe. I bez względu na to, czy jest to fakt historyczny, czy
cokolwiek innego, lepiej z tego zrezygnujcie. Jeśli coś jest złe, to jest uznane za złe przez Boskość. Jeśli coś jest właściwe, jest
też właściwe według Boskich kryteriów. Ale w rzeczywistości jest taki problem, że ludzie, kiedy udają się za granicę, mąż i żona,
całują się i uwodzą się. Po co? Całujecie tę osobę i przychodzicie do Mnie i mówicie o niej źle. Widziałam to. Jeśli ma być
instynkt samozachowawczy, to musi to być wasza czystość, wasza prywatność. Dlatego nie macie siły woli do robienia
czegokolwiek, nie ma siły woli. Niech tylko przyjdzie jakiś głupi człowiek i powie wam coś, wy powiecie: "Dobrze, zgadzamy się z
tym".
Istotą waszej osobowości jest wasza czystość i niewinność. A w Sahaja Yodze można wszystko ponownie odbudować,
wszystko, cokolwiek zagubiliście. Dlatego nie ma głębi. Z tego powodu nie ma spójności w zachowaniu ludzi, brakuje spójności.
Na Mój wykład przychodzi 1200 osób, a następnego dnia nie ma ani jednego, wszyscy zginęli. Ponieważ nie ma podstawy,
wiecie, to jakby stracić łączność. Nie ma połączenia, a tym punktem połączenia jest wasza czystość i niewinność. Nie ma więc
spójności, staapayati (potrzeba stabilizacji) nie istnieje. Jeśli powiecie im: "Musicie wstać rano, wziąć kąpiel i zrobić Puję" - to
jest dla nich zbyt wiele. Ale jeśli powiecie Hindusce albo Mnie: "załóż taką a taką sukienkę", to Ja po prostu nie mogę, Ja nie
mogę tego zrobić, to niemożliwe, to nie jest możliwe. Mogę nie spać całą noc, ale czegoś takiego nie zrobię, nie mogę tego
zrobić. Priorytety zmieniają się, bo - gdzie jest wasza uwaga? Wszystko macie w sobie. Jesteście magazynem czystości i to jest
waszą siłą. Wszystko jest w was, nic nie uciekło na zewnątrz, wszystko tam jest. Wszystkie zapachy są w was. Wszystko jest
zachowane, nie potępiajcie samych siebie. Jesteście szczęściarzami, bo Ja jestem tu, aby powiedzieć wam o tym wszystkim.

Jesteście takimi szczęściarzami, że Ja jestem z wami. Czy rozumiecie to? Nie musicie iść w Himalaje; nie musicie stawać na
głowie. Nic takiego nie musicie robić. Widzicie, dawniej święci przesiadywali - trudno w to uwierzyć - w lodowato zimnej wodzie
albo w Himalajach, na świeżym powietrzu, godzinami przesiadywali razem, aby zamrozić bezsensowne pomysły. Teraz to nie
jest konieczne. Wszystko jest urządzone bardzo prosto. Ale zmieńcie wasze priorytety. Kiedy cała uwaga raz pójdzie w kierunku
waszego własnego Ducha, będziecie zaskoczeni, jak cały schemat się zmieni. Co jest najważniejszą rzeczą? Medytowanie
każdego dnia. Spotkałam ludzi, którzy chcieli zrobić kurs. Powiedziałam im: "Tak, lepiej zróbcie jakiś kurs." Codziennie będą
chodzić na ten kurs, wezmą udział w zajęciach, wypracują to, skończą kurs. Oni ukończą ten kurs. Ale nie potrafią regularnie
medytować.
Jest taka mała luka, powinniście to zrozumieć. Kiedy poczujemy tę radość, która jest wieczna, zaczynamy poruszać się coraz
bardziej i bardziej w jej kierunku i sami siebie umacniamy w oceanie tej radości. Stopniowo. Kiedy ktoś chce, żebyście pływali,
ale boicie się i nie chcecie tego zrobić, jesteście bardzo szczęśliwi na stałym lądzie, nie chcecie pływać. Ktoś was popchnie, wy
znowu cofacie się: "Nie ja nie potrafię tego zrobić". Ale kiedy nauczycie się pływać, będziecie czerpać radość z tego pływania. A
kiedy to polubicie, będziecie chcieli robić to codziennie, regularnie i skrupulatnie. Jest więc do osiągnięcia ta mała luka.
Drugim punktem jest to, jak zawsze wam mówiłam, że jesteście lotosami, ale pod warstwą błota. A wy wiecie jakie to jest bagno,
Indie są oceanem, więc lotosom jest bardzo łatwo wyłonić się spod wody. Ale wyjść spod błota jest bardzo trudno. Powiedzmy,
że ktoś wpadł do błota. Jeśli wierzgacie, wpadacie głębiej. Jeśli próbujecie cokolwiek zrobić, wpadacie głębiej. Najlepiej jest to
obserwować w ciszy. I to jest najlepsza droga - bycie świadkiem samego siebie. Ale wasza uwaga nie jest odpowiednia, jak więc
możecie być świadkiem? Uwaga jest taka: ktoś idzie tędy - patrzycie na niego. Ktoś inny idzie tamtędy - patrzycie na niego,
musicie spojrzeć na każdego. A nie widzicie kwiatów, nie widzicie drzew, nie widzicie Matki Ziemi, nie widzicie niczego. To co wy
widzicie jest czymś beznadziejnie złym, gorszym nawet od was.
Dzisiaj jest dzień, o którym mówi się, że nie powinno się spoglądać na Księżyc. Jeśli spojrzycie na Księżyc, przyniesie wam to
pecha. Mówi się, że Shri Krishna spojrzał na Księżyc i przezwano Go "ranchordas", co oznacza, że musiał uciec z pola walki. Ale
ta ucieczka była Jego sztuczką, On musiał uciec. Więc nie powinniście spoglądać na Księżyc. Powód jest taki, że dzisiaj musimy
patrzeć na Shri Ganeshę, który jest Matką Ziemią, który działa poprzez Matkę Ziemię. Większość rzeczy, które mamy pochodzi
od Matki Ziemi. Więc dzisiaj musicie patrzeć na Matkę Ziemię, na Kundalini i na Shri Ganeshę. Matka Ziemia stworzyła Shri
Ganeshę. Więc nie patrzcie na to, co zewnętrzne, nie patrzcie nawet na Księżyc. Po prostu patrzcie na Matkę Ziemię. Ponieważ
Matka Ziemia w swojej miłości i współczuciu tak wiele dla nas uczyniła. Wasza Kundalini tak wiele dla was uczyniła. A Jej Syna,
który jest niewinnością w nas, należy dzisiaj czcić, ponieważ On uczynił absolutnie wszystko. Pomimo, że wielokrotnie go
obrażaliśmy, pomimo całej niedorzeczności, całego brudu i całego nonsensu, On wciąż stoi jak małe dziecko, aby nas rozbawić.
Jeśli Shri Ganesha jest w was, stajecie się jak dziecko, macie w sobie dziecięcą niewinność. Nie będziecie się złościć na nikogo i
szczekać jak psy. Wiem, że są tacy sahaja yogini, którzy cały czas szczekają jak psy albo jak żebracy w Indiach. Ale wy stajecie
się jak dziecko, które jest bardzo słodkie, które zawsze próbuje was rozbawić, zawsze stara się mówić miłe rzeczy, zawsze
próbuje sprawić, abyście czuli się szczęśliwi. Jest źródłem takiej radości. I dlatego wy stajecie się źródłem radości, źródłem
szczęścia, źródłem spełnienia. Cały czas tryskającym śmiechem i szczęściem, tryskającym wszystkim co piękne. Spójrzcie i
obserwujecie, jak dzieci potrafią was rozbawić. Jak one przychodzą i jak to wypracowują maleńkimi rączkami. Skąd one wiedzą
co jest właściwą rzeczą? Zauważyłam, że dziecko, które jest Zrealizowaną Duszą, jest dużo bardziej wrażliwe niż osoba dorosła.
Tak jak Moja najmłodsza wnuczka, która miała około trzech lat i służąca, która składała Moje sari, przez pomyłkę położyła je na
ziemi. To dziecko nie mogło po prostu tego znieść. Podniosło to sari, przyłożyło sobie do czoła i odłożyło je na sofę.
Powiedziało: "Jak mogłaś upuścić to sari na ziemię, co ty wiesz o mojej Babci? Ona jest Boginią Bogiń, a ty położyłaś Jej sari na
podłogę". "Pogryzą cię psy" powiedziała, "Uważaj na siebie." Znów podeszła, wzięła sari, całowała i całowała je i powiedziała:
"Matko, wybacz jej, Babciu proszę przebacz tej kobiecie, bo ona nie wie co Tobie uczyniła". Taka wrażliwość pochodzi z głębi
waszej czystości i niewinności. Jeśli posłuchacie dzieci, będziecie zdumieni, jak one rozmawiają, co mówią, jak się zachowują,
jak próbują was rozbawić. Muszę przyznać, że na Zachodzie dzieci są bardzo zepsute, one was tak bardzo nie rozbawią, one
sprawiają wam wiele problemów. Zawsze z tego samego powodu. Jeśli ojciec i matka nie mają czystości i niewinności, dzieci
nie czują się dobrze, nie są spokojne, stają się nadpobudliwe i rozwijają tą nadpobudliwość w sobie. Czysty i niewinny człowiek
nigdy nie będzie opętany, spójrzcie na Mnie, Ja nigdy nie będę miała posesji. Możecie być bardzo inteligentni, możecie być
kimkolwiek, możecie być wielkim pisarzem, ale będziecie opętani. A człowiek czysty i niewinny, zwyczajny, czysty człowiek,
nigdy nie będzie opętany.
Buce boją się ludzi czystych i niewinnych. Kiedy jedna czysta osoba idzie ulicą, wszystkie buce uciekają. One po prostu uciekają.
Znam wiele takich przypadków, ale tylko o niektórych z nich wam opowiem. Było takich trzech, którzy jeździli nocą na motorze

po ulicy, około dwunastej godziny. I kilka opętanych osób napisało do Mnie listy prosząc: "Prosimy, nie pozwól im przejeżdżać
tędy nocą, bo gdzie my mamy się podziać?" Byłam zdumiona. To byli ludzie opanowani przez straszne buce, które przychodziły i
odpoczywały w nocy na tych drzewach, gdzie ci trzej zazwyczaj przejeżdżali na motocyklach. Rzeczywiście napisali do Mnie
listy. Bardzo zabucowani ludzie, poznałam ich kiedy mówili mi: "Powiedz im, żeby tędy nie przejeżdzali, bo gdzie my mamy żyć?"
Oni byli jak szaleni, szaleni ludzie. Zapytałam: "Dlaczego tak napisaliście?" Odpowiedzieli: "Ci ludzie przejeżdżają tą drogą i
sprawiają nam kłopoty".
Negatywność, która jest w nas, znika pod wpływem światła Shri Ganeshy. Możecie to tak wyraźnie zobaczyć u innej osoby. Jeśli
sami nie macie czystości i niewinności to nigdy nie zobaczycie, kto tą czystość posiada a kto nie, nie będziecie wiedzieć. Dla
was wszyscy są tacy sami: "Bardzo dobry, bardzo dobry, bardzo miła osoba, bardzo miła osoba". Naprawdę opętani ludzie są
uważani za bardzo dobrych, czasem także w Sahaja Yodze, a Ja zaczynam się zastanawiać, "Co się dzieje, jak to jest? Jak to się
dzieje, że tacy ludzie są tak oceniani? Czy oni tego nie czują?" Nie ma światła. Nawet jeśli otrzymacie swoją Realizację, nawet
jeśli wasz Duch działa przez waszą kolektywną świadomość, nawet jeśli dajecie Samorealizację innym, nie istniejecie, jeśli nie
ma w was czystości i niewinności. To jest jak pęknięte szkło, które próbuje coś odbić; ale nigdy nie da właściwego obrazu. To
jest takie ważne. I teraz muszę wam to powiedzieć. Nadszedł dla Mnie czas, abym wam powiedziała, że to jest problem w
naszym życiu. Pierwsza rzecz, o którą ludzie zapytają: "Kogo poślubię?" Po co się tak spieszyć? Oczywiście, małżeństwo
nazywam rzeczą świętą, małżeństwo powinno istnieć, powinno być usankcjonowane, tak jak wszystko, ale po co? Aby czcić
czystość i niewinność w nas. Następnie oni się pobierają, potem mają dzieci. Następnie chcą mieć dom, a potem chcą mieć to i
tamto. I cały ten przyziemny interes w kółko się kręci, a światło waszego życia nie rozprzestrzenia się. Znałam natomiast ludzi,
którzy byli w piekle i wyszli z tego, i rozprzestrzenili światło, osiągając piękny kosmiczny wymiar. Widziałam takich ludzi. Dzisiaj
przybyliście, aby czcić Shri Ganeshę w sobie. Kim jestem Ja, czczona jako shri Ganesha, nie rozumiem. Ponieważ Ja jestem
Nim. Kiedy Mnie czcicie, chcecie aby Shri Ganesha obudził się w was. Niech On obudzi się w was. Niech to, co Ja mówię, stanie
się mantrą, która obudzi to w was, abyście jako Moje dzieci cieszyli się błogosławieństwem czystości i niewinności, tak jak Ja
cieszę się Moim ludzkim życiem i wszystkimi Moimi Boskimi Żywotami. Chcę, abyście cieszyli się tym samym. Powinniście
przynajmniej spróbować tego. Mówię wam o czymś, o czym nie słyszeliście do tej pory. Ale o Kundalini również nigdy nie
słyszeliście. Nigdy nie słyszeliście o takiej Samorealizacji jak ta.
Uważam, że ta Puja została zorganizowana dzisiaj całkiem przypadkiem w sposób "sahaja". Ta Puja miała być w w Bombaju.
Wszystko zostało przygotowane, ludzie bardzo chcieli tam pojechać, aby zrobić tę Puję. Ale myślę, że Ganehsa Puja w Anglii lub
na Zachodzie jest tak ważna, że pomyślałam, lepiej zrobić ją tutaj, nie określając czasu, w Rzymie, który był jedną z
podstawowych rzeczy, jakie zniszczyły czystość i niewinność ludzi. Zaczęli to Rzymianie, a inni kontynuowali. A jednak ta Puja
miała odbyć się tutaj, w Brighton, u Lotosowych Stóp Sadashivy. Anglicy muszą wiedzieć, że otrzymali taki złoty kraj, a na to nie
zasługują. Oni muszą na to zasłużyć. Wyobraźcie sobie, że żyjecie w kraju Sadashivy, gdzie nawet woda i śnieg są czyste,
przejrzyste, białe. Gdzie Shri Ganesha obmywa stopy Swojego Ojca, gdzie rezyduje czystość i niewinność jako wasza Matka. A
wy musicie zasłużyć na tą uprzywilejowaną pozycję. Angielscy sahaja yogini muszą dużo bardziej wzrosnąć. Kiedyś byli
dokładnym przeciwieństwem. Pochodzili z kraju Sadashivy, a byli przeciwieństwem. Ogromna arogancja, arogancja tak straszna,
o której nawet nie można pomyśleć w miejscu Shivy. Wszyscy ludzie pozbawieni czystości i niewinności są aroganccy.W
przeciwnym razie, jak oni mogliby sobie wybaczać? Kiedy rozmawiasz z prostytutką, poznasz w ciągu dwóch minut, że jest ona
prostytutką, ponieważ jest niezwykle arogancka: "Coś nie tak? Jestem prostytutką i co z tego?" Arogancja jest oznaką nieczystej
osobowości. Taka osoba staje się zamknięta w sobie, ponieważ się wstydzi, wstydzi się spojrzeć w twarz innym ludziom.
Natomiast osoba czysta i niewinna jest otwarta, dlaczego miałaby się obawiać kogokolwiek? Rozmawia ze wszystkimi w miły
sposób, jest uprzejma dla każdego, z całą niewinnością i prostotą, bez zakochiwania się w co trzeciej osobie, którą spotka. I to
trzeba sobie uzmysłowić, że dostaliście ten kraj celowo, i jeśli nie wzrośniecie do tego poziomu, zostaniecie wyrzuceni.
Więc szanując waszą czystość i niewinność w rzeczywistości szanujecie Mnie, bo Ja rezyduję w was jako czystość i
niewinność. Jeśli Shri Ganesha jest świętością, Ja rezyduję w was jako czystość i niewinność. Czystość i niewinność nigdy nie
jest agresywna, nigdy nie jest przykra, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby, jesteście tak silni, jesteście tak
silni, że nie ma potrzeby nikogo atakować. Po co mielibyście być agresywni, jeśli nikogo się nie boicie. Jesteście tacy hojni, mili,
tacy piękni, zawsze rześcy i młodzi i jednocześnie tacy delikatni i dystyngowani. Minęło dwanaście lat odkąd tu przybyłam.
Jeszcze potrzebne sa dwa lata bardzo intensywnej pracy, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Wewnątrz musimy pracować
bardzo ciężko przez te dwa lata, bardzo ciężko, musimy przejść poprzez prawdziwą pokutę, my wszyscy, mężczyźni i kobiety. I
wtedy zrozumiecie.
Mogę powiedzieć, że wykonaliśmy dobrą robotę, małym skokiem, odwagą i wiarą możemy wiele osiągnąć. Miejcie wiarę w

siebie. Nie mentalną wiarę, ale tak naprawdę wiarę czystości i niewinności. Czystość i niewinność jest wzmocnieniem waszej
wiary. Kiedy macie wiarę w Boga, jesteście czyści i niewinni. Kiedy macie wiarę w siebie, jesteście czyści i niewinni. Kiedy macie
wiarę w swoją żonę, jesteście czyści i niewinni. Dlaczego powinniście mieć wiarę w swoja żonę? Ponieważ jesteście osobą
czystą i niewinną, to jak ona może być nieczysta? Wasza wiara w wasze dziecko - jest czystością i niewinnością, bo jesteście
czyści i niewinni. Jak wasze dziecko może być kimś innym? Krystaliczną formą wiary jest czystość i niewinność. I to mogliście
mieć nawet przed Realizacją. Wielu z was to miało. Jak kamfora, która jest ulotna i rozpływa się w powietrzu, w ten sam sposób
można powiedzieć, że czystość i niewinność działa jak wiara. Jeśli nie macie czystości i niewinności, nie możecie w nic wierzyć.
Ponieważ albo macie do czynienia z emocjami, jesteście przywiązani do Mnie emocjonalnie, albo być może jesteście
przywiązani do Mnie mentalnie. Ale jeśli macie poczucie czystości i niewinności, wiara będzie widoczna w was. Nie musicie
mieć wiary wewnątrz was: "Teraz Matko będę miał w sobie wiarę". Nie możecie. Wiara jest czymś ulotnym i ten ulotny zapach
pochodzi od czystości i niewinności.
Więc od dzisiaj nie będziemy patrzeć na gwiazdy i Księżyc, ale będziecie patrzeć na Matkę Ziemię. We wszechświecie Ona
reprezentuje Kundalini, która jest niczym innym jak czystością i niewinnością. Ona jest po prostu czystością i niewinnością. Czy
możecie w to uwierzyć? Cóż to za moc. Macierzyństwo, wszystko jest czystością i niewinnością. Ojcostwo, każda relacja jest
czystością i niewinnością. Nieskazitelność jest także zapachem czystości i niewinności. Dobroć, wyrozumiałość, wszystko
pochodzi z czystości i niewinności, czystości i niewinności, która nie jest mentalna. Jeśli jesteście mentalnie czyści i niewinni,
staniecie się straszni. Jak niektóre siostry zakonne albo niektórzy tacy ludzie, którzy są oschli - to nie tak. Czystość i niewinność
jest wewnętrznie wbudowana w Kundalini wewnątrz was, która działa, ponieważ ona Mnie rozumie. Ona Mnie rozumie, ona Mnie
zna, Ona jest częścią Mnie, jest Moim odbiciem. Sprawcie więc, aby wasza Kundalini była mocna poprzez bycie czystym i
niewinnym. Ludzie próbują robić różne rzeczy aby wyglądać bardzo atrakcyjnie. Nie marnujcie waszej energii w ten sposób;
jesteście świętymi, żyjcie jak święci. Musimy żyć zgodnie z tradycją i rozwijać się zgodnie z tradycją; nie róbcie czegoś nowego,
czegoś absurdalnego, nonsensownego. Nikogo nie musicie wabić. Czystość i niewinność jest zapachem w kwiatach, który
przyciąga pszczoły, jest miodem kwiatu, jest istotą naszej egzystencji.
Tak więc tym razem jedziecie wszyscy do Indii, prosiłabym was, abyście szanowali Mnie i nie zachowywali się niewłaściwie. Nie
zachowujcie się dziecinnie, w taki sposób, jak widzicie na zdjęciach i filmach - to bezsens. Jesteście ponad tym. Uwaga,
osiągnięcia mają być oglądane z pozycji waszej czystości i niewinności. Nie możemy opuścić naszych miejsc, czy jesteśmy
uznawani czy nie, to nie ma żadnego znaczenia, nie możemy opuścić naszych miejsc. Tak jak ci wszyscy avadhootas mówią:
"zostajemy", "takiya sodaa sana" - co znaczy, nie opuszczamy swoich miejsc. Jesteśmy na swoich miejscach. To jest nasze
miejsce, w lotosie. Nie możemy opuścić lotosu. Zasiadamy w lotosie. To jest nasze miejsce. Wtedy te wszystkie bezsensowne
rzeczy, które zgromadziliście, odpadną. Zobaczycie, że staniecie się pięknymi istotami. Wszystkie buce uciekną, wszystkie
blokady odejdą. Ale to nie jest surowość wobec siebie, powtarzam wam to w kółko. To przez szacunek do waszej Istoty. Tak jak
szanujecie Mnie na zewnątrz, szanujcie Mnie również wewnątrz. To takie proste.
Dzisiaj jest dla nas wielki dzień czczenia Shri Ganeshy. On jest pierwszym i najważniejszym obiektem czczenia. A kiedy czcicie
Jego, musicie zdawać sobie sprawę, że czcicie też Jego manifestację, Chrystusa. Każdy, kto wyraża się niestosownie o
Chrystusie - - powinniście czuć wstręt do takiej osoby. Nie możecie intelektualizować Chrystusa. Nie miejcie nic wspólnego z
osobą, która to robi. Chrystus jest niewinnością. Jeśli nie macie głębi waszej czystości i niewinności, nie możecie Go zrozumieć.
Nie możecie Go czcić. Najgorsze, co można by wam zrobić, to zniszczyć waszą czystość i niewinność, bo wtedy nigdy Go nie
rozpoznacie. To wszystko przychodzi do was poprzez wasze medytacyjne wysiłki. Teraz jedynym wysiłkiem ma być to, że macie
być w medytacji. To wszystko. Bądźcie w medytacji. Utrzymujcie ten stan medytacji. Obserwujcie wszystko. Czym jest stan
świadka? Niczym innym jak trwaniem w medytacji.
Zdecydowałam także, że spotkam się z ludźmi z Brighton, tutaj, jutro rano, a ze wszystkimi Anglikami spotkam się pojutrze
wieczorem, jeśli to możliwe. Aby powiedzieć im, jakie to jest dla nich ważne - osiągnięcie tego stanu czystości. Myślę, że to się
wypracuje. Ja naprawdę ciężko pracuję, nie macie pojęcia, jak dużo i ciężko pracuję. Niektórzy sądzą, że inni powinni
wykonywać całą ich pracę. To jest tak, jak oszczędzanie funtów; oszczędzanie na tym, na tamtym, a także oszczędzanie na sile
roboczej. Niech Matka wykona całą pracę dla nas, Matka tak się o nas troszczy. Ona powinna rano wstawać. Powinna
medytować. Nie ma oszczędzania. Możecie oszczędzić na wszystkim innym, jeśli wiecie, jak oszczędzić waszego Ducha. Ważny
jest tylko wasz wzrost. Kiedy wzrastacie, wszystko jest oszczędzone. Ale najpierw oszczędźcie samych siebie. Żeby to zrobić,
musicie się wysilić. Musicie ciężko pracować. Musicie iść głębiej w siebie, rozwińcie się. Jesteście do tego całkowicie zdolni.
Nie obwiniajcie nikogo. Nie obwiniajcie waszej żony, matki, ojca, kraju, nikogo. Każdy to może wypracować. Nie patrzcie na
innych ludzi, przyjrzyjcie się sobie: "Jak daleko zaszedłem? Jaki jest mój wkład? "Niech idę w tym do przodu "," Każdy z was.

Jestem taka wdzięczna, że wszyscy ludzie przybyli tutaj z całej Anglii. W pewnym sensie należało to zrobić, ale ten kraj musi
wznieść się na taki poziom, aby stał się miejscem pielgrzymki dla każdego, żeby każdy tu przybywał. Nie powinno być tak, że
kiedy oni przybędą do Anglii, nigdy nie przyjdą do Sahaja Yogi. Mogłoby się to wydarzyć, mogłoby, z powodu arogancji, którą
mają ludzie, mogłoby się tak stać, że pewnego dnia oni tu przyjdą i powiedzą: "Nigdy więcej Sahaja Yogi. Mamy tego dosyć". W
Indiach jest odwrotnie, kiedy ktoś jedzie do Indii, chce tam zostać. Znałam takich ludzi, którzy przyjechali do Anglii i sposób, w
jaki niektórzy sahaja yogini się zachowywali, w jaki działają niektóre ashramy spowodował, że po prostu uciekli. "Matko, nic z
tego, nie będziemy już nigdy w Sahaja Yodze po tym, jak zobaczyliśmy Twoich rozwiniętych sahaja yoginów w Anglii, gdzie
pracowałaś przez dwanaście lat". Dzisiaj siedzimy na tej pięknej angielskiej ziemi i mamy pewne długi do spłacenia - za to, że
urodziliście się w tym kraju. I ten dług jest taki, że my musimy być wielkimi sahaja yoginami. Możecie bardzo łatwo odgadnąć,
kto jest wielkim sahaja yoginem, kiedy mówicie: "Zamknij okno", zauważycie, że większość z nich siedzi i patrzy na innych. Nie
mówię, że oni wszyscy są Anglikami, ale mogłoby tak być. Nie powinno się wysługiwać innymi. Musicie być naprawdę bardzo
oddani. Nie jesteście na tym poziomie, wierzcie Mi, nie jesteście na tym poziomie. Nie patrzcie na innych ludzi, którzy tutaj są.
Wy jesteście całkiem innym rodzajem ludzi. Wy jesteście szczególnymi ludźmi. Spróbujcie być czujni, szanujcie się, ponieważ
jesteście Anglikami i spoczywa na was szczególna odpowiedzialność. Niech Bóg was błogosławi.
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Shri Vishnumaya Puja. Wimbledon, Londyn (UK), 1 Września 1985.
Dzisiejsza Puja do Vishnumayi, która była siostrą Shri Krishny, nie była zaplanowana jako jedna z międzynarodowych puj, które
robimy. Ale mówi się, że w imię miłości Boga, gdy wszyscy wyznawcy się zbierają, Bóg także musi złamać wiele zasad i dlatego
ta puja została zaakceptowana. Przynajmniej raz powinna zostać zrobiona, myślę, że był to dobry pomysł. Dzięki waszej miłości
i waszemu oddaniu pojawiło się pragnienie, więc ta puja zostanie przeprowadzona. To jest zupełnie spontaniczne, że zdarzyło
Mi się być w tym czasie w Anglii, ponieważ jeśli kiedykolwiek miałaby się wydarzyć ta puja, to wydarzyłaby się w Indiach. Więc
jest to puja do Bóstwa, Vishnumayi, której nasienie nie jest łatwo zasiać w Zachodnich krajach. Całe programowanie shakti
zostało przeprowadzone w taki sposób, że na początku mamy Matkę jako Shakti, Pierwotną Matkę. Potem jak wiecie mamy trzy
shakti wywodzące się z Niej – Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. A następnie mamy ich dzieci: braci i siostry. Więc zanim
moc tak zwanej żony lub małżonki została stworzona, stworzona jest moc siostry. Jak wiecie, Brahma, Vishnu, Mahesha zostali
zrodzeni z tych trzech Shaktis i Oni wszyscy mieli siostry. Ich siostry wyszły za mąż – tak jak siostrą Vishnu jest Parvati, która
poślubiła Shivę.
To jest bardzo ważne, aby zrozumieć, że te trzy typy mocy zawsze odgrywają rolę w czakrach. I jeśli zrozumiecie jaką rolę
odgrywają te trzy moce, wtedy zrozumiecie jak ważna jest Vishnumaya. Vishnumaya jest mocą siostry w rodzinie. Więc żeński
pierwiastek jest siłą, a męski jest siłą kinetyczną, która wyraża siły tych trzech mocy, które go otaczają. Kiedy pojawia się męska
siła, wszystkie te moce, stają są pomocne, działając w połączeniu z tą siłą. To bardzo ważne, aby zrozumieć moc Vishumayi,
ponieważ moc Matki jest po to, aby ochraniać waszą niewinność, to jest najważniejsza rzecz. Moc Matki ma ochraniać waszą
niewinność. A moc Vishnumayi ma ochraniać waszą czystość. Czasami nie rozumiecie czym jest czystość, a czym jest
niewinność. Niewinność jest siłą, która sama z siebie nie działa. Tak jak mamy elektryczność w naszym domu, elektryczność
istnieje, tak jak niewinność istnieje w nas, ale działanie tej siły odbywa się poprzez czystość. Ktoś może powiedzieć: "Zrobiłem to
bardzo niewinnie" – nie, on nie może. Ponieważ cokolwiek robicie w sposób niewinny, to nie może być szkodliwe dla waszego
charakteru, dla waszej niewinności lub waszej prawości. Ci ludzie, którzy mówią w ten sposób, że "zrobiłem coś niewinnie", są w
błędzie, ponieważ jeśli cokolwiek robicie niewinnie, staje się to czystością. Kiedy niewinność jest praktykowana, to staje się
czystością. Musicie mieć szacunek dla swojej czystości. Czystość jest jedną z mocy Vishnumayi w nas, jest mocą Gauri, jest
czystą dziewicą. Ona nie wychodzi za mąż. Wiecie jak Vishnumaya została stworzona, zaraz po narodzeniu została zabita przez
Kamsę. Aby zrozumieć jak ważna jest czystość w nas, musimy wiedzieć, że czystość jest fundamentem wszystkich dharm.
Dopóki nie macie poczucia czystości, nie możecie mieć dharmy. Nie można mieć dharmy, ponieważ to jest fundament. To
będzie domek z kart, jeśli nie macie tego fundamentu czystości, to po prostu ten domek od razu się zawali. Więc czystość jest
bardzo ważną sprawą, która wciąż była kwestionowana na zachodzie i dlatego twierdzę, że bardzo trudno jest zasiać ziarno
czystości w tym kraju. I aby to się wydarzyło, to myślę, że musi być jakiś Boski plan, on musi istnieć, aby ta wspaniała puja mogła
zostać tutaj przeprowadzona. To nie jest łatwa puja do zrobienia – ma zostać przeprowadzona przez ludzi, którzy są niewinni,
przeprowadzona przez tych, którzy wiodą bardzo religijne życie, przez tych, którzy są bardzo czyści, którzy szanują swoją
czystość. Ale teraz, kiedy jesteście świętymi, dla was wszystko jest czyste i dobre, ponieważ teraz prowadzicie święte życie. I
właśnie dlatego, czystość została w was przebudzona i czystość pracuje w was jako Gauri, jako wasza Kundalini. Więc jeśli
dojdziecie do tego czym jest istota religijnego życia, prawego życia, życia w Sahaja Yodze – to jest nią czystość. Nie możecie
tego oddzielić. Ta czystość daje wam maryadas, wyznacza wam granice. [Dlaczego tutaj siedzisz? Przejdź dalej, lepiej jest być z
przodu. To znaczy – nie robisz pujy. Jeśli robisz puję, to usiądź tutaj. W przeciwnym razie to lepiej usiądź. Moje wibracje lepiej
otrzymywać tam, z przodu. Podejdź, tutaj.] Więc czystość jest tym, co daje wam maryadas, daje wam granice. W jaki sposób ona
daje wam granice? Tak jak na niebie jest błyskawica. Kiedy dwie chmury, które możemy powiedzieć są jak Sahaja yogini,
wychodzą z morza i jest w nich czysta woda, w tych chmurach, która musi spaść; kiedy one zbliżają się do siebie i przekraczają
granice swojego ego, albo walczą ze sobą, albą sprzeczają się ze sobą, wtedy pojawia się ta czystość, pojawia się ta błyskawica.
Ta błyskawica, która mówi: "Jesteście w błędzie. Dlaczego walczycie między sobą? Dlaczego nawzajem przekraczacie swoje
ego?" To jest praca siostry. Wczoraj mieliśmy wiele sióstr. Praca siostry nie polega na tym, aby stać po którejś ze stron, ale aby
pokazać, że jeśli przekroczycie granice waszego braterstwa, wtedy pojawi się błyskawica. Ta moc błyskawicy, jest częścią mocy

Shri Krishny, który oddzielił ją od Siebie. I dlatego stał się tak słodką, łagodną inkarnacją. Oddzielił ją od Siebie. I powiedział:
"Teraz stałaś się Moją siostrą i zawsze, gdy tylko ktoś spróbuje źle się zachować to lepiej to wypracuj". I dlatego Shri Krishna stał
się tak łagodną i bardzo, jak to się mówi, romantyczną inkarnacją, ponieważ oddzielił siostrzaną część i wypracował to. Ale Ona
zawsze z Nim była i pracowała z Nim, ponieważ siostra w rodzinie, musi widzieć, czy bracia nie walczą, czy są pod dobrą opieką,
czy inni ich nie prowokują, Ona daje im maryadas tego, jak dalece można się posunąć – jak dalece można się posunąć. Tak więc
to jest bardzo ważne, bardzo, bardzo ważne dla nas wszystkich, aby zrozumieć, że Freud i wszyscy ci niedorzeczni ludzie, są
autorami teorii, które kwestionują Vishnumayę, więc według nich powinniśmy mieć wszelkiego rodzaju śmieszne relacje, co jest
niemożliwością, co jest złą rzeczą. Jeśli jest jakikolwiek tego typu związek pomiędzy braćmi i siostrami, to przez siedem
pokoleń rodzina będzie cierpieć z powodu potwornych chorób – siedem pokoleń. Ale jeśli jest kolejny związek w stylu Freuda,
wtedy rodzina musi cierpieć przez czternaście pokoleń. Więc moce Vishnumayi wyznaczając granice, kontrolują wasze ego,
kontrolują wasze superego i kontrolują waszą rodzinę. Każdy jest pod kontrolą, pod przewodnictwem tej czystej mocy
Vishnumayi, która istnieje wewnątrz nas wszystkich. A najsmutniejszą rzeczą jest to, że we wszystkich Zachodnich krajach,
Vishnumaya jest chora, całkowicie chora.
Chodzi mi o to, że nawet straciłam Mój słuch, to doszło do takiego stopnia, po lewej stronie, ponieważ całkowicie brak jest
poczucia czystości. Musimy zapomnieć o ludziach, którzy w ogóle nie mają poczucia czystości, teraz jesteśmy Sahaja yoginami.
Więc zmierzając do sedna sprawy, musimy powiedzieć, że u wielu ludzi nadal utrzymują się śmieszne pomysły, jak "mam dobre
przyjacielskie relacje z tym panem" lub "jestem bardzo zaprzyjaźniona z takim to a takim panem" i takie tam. Wtedy to nie jest
maryada. Nie może być przyjaźni – pomiędzy mężczyzną a kobietą, nie może jej być, to jest całkowity absurd. Na Zachodzie cała
kultura jest śmieszna, ponieważ gdy pójdziecie na przyjęcie, to powinniście siedzieć z czyimś mężem, po każdej ze stron –
okropność! Ale na Wschodzie tak się nie robi, ponieważ Vishnumaya jest przeciwko takim rzeczom. Ona ma widzieć, że mąż i
żona siedzą razem. Więc tutaj jak wiecie, tak bardzo brakuje części związanej z czystością, że nasze lewe Vishuddhi blokują się.
A gdy o tym mówię, to blokuje się bardziej. Kiedy mówicie, że nie jesteście winni, w rzeczywistości przyznajecie to wobec
Vishnumayi, wobec waszej własnej siostry mówiąc, że "ja nie jestem winny". A Ona nie chce, abyście mieli poczucie winy. Żona
może chcieć abyście czuli się winni. Może jej się to podobać, że powinniście mieć poczucie winy, ponieważ ona myśli, że jej moc
została zakwestionowana i że ma kogoś, kto jest jej rywalem. Ale nie, nie Vishnumaya, siostra tak nie mówi. Brat i siostra nigdy
nie są przyjaciółmi. Na przykład w grupie, która tutaj siedzi, czy w innej grupie, brat i siostra wiedzą, że funkcjonują jako bracia i
siostry, ale oni nie lgną do jednej osoby, nie rozmawiają tylko z jedną osobą, nie zaprzyjaźniają się z jedną siostrą. Tak jak kiedyś
mieliśmy duże przyjęcie z Chrześcijanami, pamiętam, że w tym czasie miałam przynajmniej trzydziestu kuzynów i czterech, czy
pięciu braci. I poszliśmy na to przyjęcie, a wśród hinduskich chrześcijan są chrześcijanie z wielu grup. Było tam kilku
wagabundów, którzy wymieniali uwagi na nasz temat, na temat sióstr. Nie wiedziałyśmy, że mamy aż tylu kuzynów. Wszyscy
skoczyli na równe nogi i stanęli w naszej obronie, zaczęli bić tamtych chłopców. I dopiero wtedy uświadomiłyśmy sobie jak wielu
mamy kuzynów. W innym wypadku nigdy byśmy nie wiedziały. Oni gdzieś byli, nie rozmawiałyśmy z nimi zbyt dużo,
rozmawiałyśmy między sobą, z przyjaciółkami, my dziewczyny rozmawiałyśmy między sobą. Nagle odkryłyśmy jak wielu mamy
kuzynów i jak wielu braci. Najbardziej zaskakujące było to, że mamy aż tylu kuzynów, o których nie wiedziałyśmy. Oni
natychmiast skoczyli, aby ochronić czystość swojej siostry, ponieważ ona stanowi podstawę ich czystości. Ale zwykle nie
rozmawiasz zbyt dużo ze swoim bratem, ani brat zbyt wiele z tobą nie rozmawia, nie zaprzyjaźniacie się. Lecz w czasie
trudności, w czasie maryadas, w czasie kiedy trzeba naradzić się w ważnych sprawach rodzinnych, pojawia się siostra. Ostatnio,
Mój własny brat, młodszy brat napisał do Mnie list, ponieważ zaistniał rodzinny problem. Obecnie Mojej matki nie ma i zazwyczaj
siostra jest lepsza, ponieważ jest łatwiej dostępna dla was niż matka. Matka jest bardzo zajęta całą rodziną, całą pracą, sami
dobrze wiecie co robi. Więc siostrzane uczucie jest bardzo ważne. Teraz wyobraźcie sobie, jak złe jest nasze lewe Vishuddhi.
Oczywiście tak jest, ponieważ nigdy nie troszczyliśmy się o naszą czystość, nie szanowaliśmy naszej czystości. W Indiach tak
nie jest. Kobiety i mężczyźni, wszyscy bardzo mocno szanują swoją czystość. I zapytałam o to kilku chłopców z innych krajów,
oni powiedzieli, że "wprawdzie robiliśmy te wszystkie złe rzeczy, ale jakoś przez cały czas wiedzieliśmy, że robimy źle".
Zapytałam: "Jak to?" On odpowiedział: "Jest coś takiego jak siostrzana relacja". Ale teraz mogę powiedzieć, że Hindusi, również
stają się tacy jak wy ludzie i stracili moc utrzymywania swojej czystości. Mężczyźni muszą szanować swoją czystość, ponieważ
myślą, że czystości nic nie zawdzięczają. A jeżeli podstawa waszej duchowej egzystencji nie istnieje, to natychmiast upadacie.
Dlatego już wiele razy mówiłam wam, abyście skierowali swoją uwagę na Matkę Ziemię, na zieleń. Jeżeli zwrócicie swoją uwagę
na zielony kolor wtedy zostaniecie ocaleni od tych lubieżnych błędów, które popełniacie przez cały czas, od patrzenia na czyjeś
siostry, czyjeś żony, czyjeś córki. Więc teraz stosunek do kobiet jest taki jakby były córkami, siostrami i matkami, to jest bardzo,

bardzo czysta relacja. Zakładając, że zbyt dużo używacie mózgu, to dlaczego wasze serce zostaje zablokowane – czy
myśleliście o tym? Dlaczego blokuje się wasze serce, gdy zbyt dużo używacie prawej strony? Jaka jest przyczyna blokowania się
waszego serca? Musicie to zrozumieć, to jest ta sama rzecz.
Relacja Shivy z Vishnu jest obustronna. Po pierwsze On się ożenił z siostrą Vishnu. W porządku? A kto jest siostrą Shivy? Siostrą
Shivy jest Saraswati. Jeśli zbyt dużo pracujecie w aspekcie Saraswati, serce zablokuje się. To ma maryadas. W ten oto sposób
miały miejsce małżeństwa pomiędzy Nimi, poprzez które relacja z siostrą, została wypracowana, aby utrzymać maryadas w
waszych czakrach. Jeśli to przekroczycie, wtedy nagle zejdziecie na lewo lub na prawo, ponieważ przekroczyliście maryadas
tego. Te siostrzane relacje istniały także między innymi inkarnacjami, tak jak Mahomet miał siostrzaną relację – właściwie
musimy powiedzieć, że Jego siostra była żoną Alego, ale Jemu urodziła się jako Jego córka. One mogą urodzić się jako córki
albo jako siostry. Ona, Nanaki urodziła się jako siostra Nanaka. Urodziła się jako córka Mahometa Sahiba. Więc może to być
siostra, albo córka inkarnacji. A córka i siostra są niewinne, nieskazitelnie czyste. Zastanówcie się, jak ci ludzie, którzy nie mogą
zrozumieć jak ważna jest czystość, jak oni mogą w ogóle mówić o jakichkolwiek prawach? Ponieważ "prawa" oznaczają
maryadas, a to nabiera właściwego sensu poprzez moc Vishnumayi. Możecie powiedzieć, żeby nie kraść cudzych rzeczy, bo to
jest także niewłaściwe, ponieważ one należą do kogoś innego. Ale kto wam powie? Kto wam powie, że to jest złe? Oczywiście,
istnieje policja, ale kto to powiedział? Ci co tworzą prawo. Ta część nieświadomości, która odegrała tu rolę, to jest Vishnumaya,
ponieważ jak tylko coś ukradniecie, poczujecie się winni. Również w prawie używa się terminu "winy". Wina pochodzi z lewej
strony od Vishnumayi. Więc jak ważne jest to, aby mieć poczucie czystości. Ale my jesteśmy bardzo rozdwojonymi ludźmi i ci,
którzy mają poczucie moralnej czystości, mogą nie mieć poczucia materialnej czystości. A ci, którzy mają materialną czystość,
mogą nie posiadać moralnej czystości. Moralna czystość pojawia się jako pierwsza, to jest bardzo ważne, ponieważ ona jest
wrodzona. Jeżeli wasza moralna czystość jest w pełni zadbana, wtedy automatycznie pojawia się materialna czystość. Ale efekt
jest ten sam. Czy oszukujecie finansowo w Sahaja Yodze, czy oszukujecie moralnie, wasze lewe Vishuddhi zablokuje się i cały
problem rozpocznie się od lewego Vishuddhi. Załóżmy, że ktoś próbuje oszukiwać w Sahaja Yodze, chce zabrać pieniądze
Sahaja Yogi albo coś w tym rodzaju. Natychmiast jego lewe Vishuddhi zablokuje się. Jak tylko jego lewe Vishuddhi się zablokuje,
on zacznie zachowywać się w śmieszny sposób, tak że cała blokada będzie widoczna. Jeśli stajecie się niemoralni, lewe
Vishuddhi także się zablokuje. Więc cała część związana z winą pochodzi stamtąd. Grzech przeciwko Matce także może
pochodzić od obrażania Jej, gdy odpowiadamy Matce w niegrzeczny sposób. U wielu osób widziałam nawyk odpowiadania "nie,
Matko". "Nie" nigdy nie powinno być mówione, ponieważ jeśli mówicie "nie", to oznacza, że idziecie w lewe Vishuddhi. Moc
Vishnumayi w żadnym wypadku nie będzie tolerowała waszego "nie". Wielu ludzi ma nawyk odpowiadania "nie, Matko". Nie
należy tego robić, ponieważ, gdy już zablokujecie swoje lewe Vishuddhi, wasze wszystkie czakry po lewej stronie, staną się
słabe, ponieważ czystość, będąca podstawą wszystkich czakr jest słaba. Więc jak bardzo ważnym jest zrozumienie wartości
lewego Vishuddhi. Wszyscy mamy blok na lewym Vishuddhi i nie myślimy, że jest to tak ważna rzecz. Ale powiemy: "O, lewe
Vishuddhi jest zablokowane, oznacza to, że czuję się winny". My nie rozumiemy: "Co zrobiłem? Przekroczyłem granice i dlatego
to się tam pokazało. Zlekceważyłem pewnego rodzaju moralność. Poszedłem złą drogą przeciwko Matce i Ojcu, dlatego mam
blok na lewym Vishuddhi". Lewe Vishuddhi jest oznaką błędów, złych rzeczy, grzechów. Nie możemy pozwolić sobie, aby mieć
lewe Vishuddhi, Sahaja yogini nie mogą pozwolić sobie, aby mieć lewe Vishuddhi. A jakby tego było mało, oni palą, zażywają
różnego rodzaju rzeczy. W Indiach zażywają, to co nazywacie tamakhu, to jest rodzaj – co to są za liście? – liście tytoniowe i oni
myślą, że nie robią nic złego.
Ale lewe Vishuddhi blokuje się. Lewe Vishuddhi, w pewien sposób, jest bramą do wszelkiego rodzaju problemów jakie macie ze
sobą, więc uważajcie, aby w ogóle nie czuć się winnym. Co więcej, to jest bardzo błędne – niezwykle błędne koło. Na przykład
ktoś zrobił coś złego. Zdecydowałam, że tak długo jak to tylko możliwe muszę im mówić prosto w oczy, że to jest złe czy im się
to podoba, czy nie. Oczywiście czasami aby zrozumieli, próbuję na nich różnych sztuczek, jeśli nie rozumieją tego, co Ja do nich
mówię – aż do pewnego momentu. I wtedy mówię im: "Lepiej odejdźcie. Nie mogę mieć was już w Moim ciele". Więc wyrzucam
ich z Sahaja Yogi. Gdy już są poza Sahaja Yogą, to przynajmniej kończy się Mój ból głowy. To co zauważyłam, że kiedy ta
negatywność zaczyna działać, ludzie zamiast stawić temu czoła, przyznać się do błędów "popełniłem błąd, nie powinienem był
tego zrobić, tak się nie powinno robić", zaczynają się tłumaczyć. Gdy raz zaczniecie się tłumaczyć, wtedy lewe Vishuddhi
zaczyna być jak wielki nadęty balon i nie ma szansy na wyleczenie, nie ma możliwości oczyszczenia. Więc ludzie zaczynają się
tłumaczyć: "Dlaczego to zrobiłem, dlaczego tak zrobiłem". Gdy już raz zostało powiedziane, że jest to złe, to jest to złe, trzeba to
zaakceptować: "W porządku następnym razem już tak nie zrobię, bardzo mi przykro". Ale "przykro mi" wydaje Mi się, że jest to

bardzo trudne wyrażenie przynajmniej dla zachodnich Sahaja yoginów. I jest to również trudne dla części Sahaja yoginów z Indii,
powiedzieć: "Przykro mi, bardzo mi przykro". Hindusi nigdy nie czują się winni, to dobrze, ale nigdy nie mówią "przykro mi", więc
wychodzi dokładnie na to samo. Należy więc zrozumieć, że kiedy popełniacie błąd, to jesteście istotami ludzkimi, a ludzkim jest
popełniać błędy, a boskim przebaczać. Ale musicie wiedzieć, że popełniliście błąd. Jeśli ciągle będziecie się tłumaczyć, wtedy
jedno jest pewne: nie rozumiecie, że Bóg wie wszystko. Jeśli On mówi, że zrobiliście źle, wtedy to jest złe. Jak możecie to
podważać? Jak możecie mówić: "Zrobiłem to z takiego powodu. Taki był powód" – to jest to, co trzeba zrozumieć. Ponieważ jest
to siła elektryczności, musicie zrozumieć, ona powoduje u was szok. To powoduje szok. I wtedy uświadomicie sobie, że
"popełniłem błąd". Więc nie stwarzajcie sobie szoku. Nie zachowujcie się w taki sposób, że ostatecznie kończycie z szokiem. To
jest – oczywiście siła Matki jest tak przebaczająca, moc Sadashivy jest tak przebaczająca, że przez jakiś czas pozwala się wam i
pozwala i pozwala na kontynuowanie tego, co robicie. Ale zostało powiedziane, wyjaśnione wam, że to jest złe.
Ale załóżmy, że zupełnie przekraczacie swoje granice, wtedy nagle pojawia się Vishnumaya i cała sprawa wychodzi na jaw, w
Sahaja Yodze zostajecie zdemaskowani. Więc trzeba wiedzieć, że chociaż ta siła bardzo pomaga, prowadzi, poprawia, odżywia i
chroni, to wciąż – do pewnego momentu. Poza tym to tylko Ona was demaskuje, ponieważ Ona nie może już więcej znosić tych
waszych nonsensów. Więc jeśli to wciąż będziecie robić, Ona po prostu was zdemaskuje. Widzieliście ludzi, którzy robili
wszelkiego rodzaju plugawe rzeczy. Znałam wielu premierów i tych wszystkich prezydentów i temu podobnych, po śmierci
zostali zdemaskowani. Nikt nie mówi, że taka i taka osoba była osobą czystą. Bardzo niewielu przywódców państw otrzymało
ten certyfikat, że byli bardzo czystymi osobami. Czystość jest bardzo, bardzo unikalnym certyfikatem, jaki otrzymują. Ponieważ
gdy raz otrzymujecie władzę w życiu, wtedy myślicie, że macie wolną rękę i możecie być, i możecie robić co wam się podoba.
Możecie być osobą czystą, możecie być nieczystą, możecie robić co wam się podoba. Stajecie się pewnego rodzaju zaślepieni
tą ideą, że "mam wszystkie moce, teraz jestem bardzo dobrze sytuowany". I to staje się dla was całkowitym złudzeniem i
zapominacie, że czystość jest tak ważna. Więc im wyższą pozycję w życiu zajmuje dana osoba, im wyższe stanowisko zajmuje,
im więcej ma rzeczy, które pompują jej ego, tym bardziej naciska na lewe Vishuddhi. Więc taka osoba ucieka w lewe Vishuddhi,
ponieważ w jej samym sercu, w jej nieświadomości ona czuje się winna. I cała sytuacja pojawia się jako wina, wina w lewym
Vishuddhi. I gdy to pojawia się w lewym Vishuddhi jako wina, wtedy powstaje trudna sytuacja, ponieważ taka osoba staje się
niezwykle wrażliwa. Gdy coś powiecie takiej osobie, to ona jeszcze bardziej poczuje się winna. Gdy spróbujecie uzdrowić jej lewe
Vishuddhi, wtedy ono stanie się jeszcze gorsze. To jest bardzo zła sytuacja z osobami, które mają lewe Vishuddhi i ci ludzie,
którzy mają lewe Vishuddhi zawsze się tłumaczą. Osoba, która ma prawe Vishuddhi będzie arogancka, ale ludzie z lewym
Vishuddhi mają bardzo chytrą metodę odpowiadania i tłumaczenia się ze wszystkiego. Cokolwiek im się powie, to oni powiedzą:
"Nie Matko, to jest tak i tak". To jest jedna sprawa.
Na tym to się nie kończy, to daje wam również sarkazm. Dlatego też ludzie na zachodzie nigdy nie mówią wprost, ale zawsze
sarkastycznie. Myślą, że mówienie wprost jest głupie i nieinteligentne, dopóki nie mówicie w bardzo sarkastyczny sposób, który
czasami, jak wiecie, trudno jest dostrzec. Dlatego też oni mówią w bardzo fałszywy sposób. I ten fałsz przychodzi poprzez ten
problem z lewym Vishuddhi. Jeśli wasze lewe Vishuddhi jest bardzo złe, nie możecie dokonać niczego, co jest słodkie, co jest
piękne, co jest godne uznania. Lewe Vishuddhi nigdy nie doceni. Ci, którzy cierpią z powodu lewego Vishuddhi, nigdy nie potrafią
docenić innej osoby, nie potrafią. To będzie miało swoje własne zdanie, pomyśli: "Jestem najlepszy", ponieważ to musi istnieć,
ten problem musi istnieć, jak? To jest pewien rodzaj przewrotnego ego, które nie chce zaakceptować, że ktoś może być lepszy
ode mnie, że muszę za kimś podążać, że muszę od innych się uczyć. Znam wiele przykładów, szczególnie jeśli chodzi o tych
ludzi, którzy są ze Mną, oni dostają lewe Vishuddhi bardzo szybko, ponieważ brakuje im protokołu. Gdy tylko zaczyna im
brakować protokołu, idą w lewe Vishuddhi. Więc przebywanie ze Mną jest błogosławieństwem, bez wątpienia, ale musicie
również być bardzo, bardzo ostrożni, aby nie przekraczać protokołów. Nie próbujcie wychodzić przed szereg, popisywać się.
Niektórzy ludzie mają nawyk przekraczania granic a jak tylko przekroczycie granice, utworzy się lewe Vishuddhi. Waszej Matce
należy się cześć, waszej Matce należy się szacunek, tego strzeże lewe Vishuddhi. Jest to głęboko ukryta moc Shri Ganeshy. To
co nazywacie mocą Shri Ganeshy, to jest nią lewe Vishuddhi, które działa jako czystość. Cała Moc Ganeshy wyraża się poprzez
lewe Vishuddhi. Więc ci, którzy wierzą w Shri Ganeshę, w czystą niewinność, muszą wiedzieć, że w waszym codziennym
zachowaniu, w codziennym działaniu, powinna być czystość. Ganesha wyraża się jako kwiaty czystości. Po prostu zobaczcie,
jeśli nie byłoby czystości w boskim prawie, to jak można by wyznaczyć ludziom granice, sprawić, żeby byli w porządku, żeby się
wyczyścili, sprawić, że się rozwiną? Przypuśćmy, że drzewo rośnie nie mając żadnych ograniczeń, rośnie po prostu jak coś
dzikiego, nie ma granic, więc co możecie z tego otrzymać? Nic. Więc aby sprawić by osoba była coraz wyżej i wyżej, trzeba

wyznaczyć jej granice. Mój Ojciec zwykł dawać na to bardzo trafny przykład, jeśli weźmiecie trochę ziarna, ziarno... [Proszę nie
przeszkadzajcie. Jeśli chcecie wyjść, możecie wyjść, ale nie przeszkadzajcie ludziom wciąż chodząc.] Widzicie to jest kolejna
rzecz. Te wszystkie rzeczy są niczym innym jak tylko działaniem lewego Vishuddhi. Zobaczcie, to całe popisywanie się lub
przeszkadzanie lub próbowanie bycia dominującym lub aroganckim lub też przemądrzałym, wszystko to pochodzi z lewego
Vishuddhi, ponieważ chcecie zwalczyć swoje lewe Vishuddhi, więc tak postępujecie. A wtedy jest tego więcej. Im bardziej
próbujecie to zwalczyć, tym więcej tego jest. Teraz muszę wam przekazać opowieść ojca, on powiedział, że jeśli macie ziarno i
je rozrzucicie, ono po prostu się roztrwoni tak jak uwaga. Ale jeśli włożycie je do torby z juty, do torby, to możecie je ułożyć w
stos i to osiągnie wysokość. Tak samo, jeśli roztrwonicie swoją uwagę bez zachowania czystości, to ona się roztrwoni; ona nie
ma granic, nie ma żadnych form, nie ma kształtu. Ale jeśli wyznaczymy jej granice, wtedy będziecie coraz wyżej i wyżej i wyżej i
będziecie mogli wzrastać w waszym duchowym życiu. Będąc ludźmi, którzy chcą wieść bardzo duchowe życie, musicie
zrozumieć, że lewe Vishuddhi musi zostać skorygowane. Więc jak skorygować swoje lewe Vishuddhi? Czasami jestem nimi
bardzo zmęczona, tak bardzo – i wtedy po prostu się poddaję. Ponieważ, gdy mają bloki i mówisz im: "Macie blok" one stają się
jeszcze gorsze. Cóż za błędne koło. Jak to uleczyć? Jak przełamać to błędne koło? – poprzez stawienie temu czoła. Mówiąc:
"Co? Z jakiego powodu czujecie się winni? Popełniacie ten sam błąd wciąż i wciąż i ciągle to robicie". Powinniście to wszystko
sobie zaaplikować. Ale zamiast tego, zaczynają Mi mówić: "Nie, Matko. Nie, Matko. Nie, Matko". Sobie powiedzcie: "Nie.
Zrobiłem to dzisiaj, zrobię to jutro, pojutrze też to zrobię. Przestań teraz, przestań". I przestańcie w tym momencie. Wtedy
zastosujecie swoją moc Vishnumayi. Moc Vishnumayi można zneutralizować, jeśli popełniliście błędy, ale jeśli to ma być
przywrócone do swojej mocy, musicie użyć mocy Vishumayi, poprzez dawanie sobie szoków. Tylko w ten sposób możecie to
zrobić. Więc w tej kwestii, w kwestii Vishnumayi, Ja naprawdę was zawiodłam. To wy musicie to zrobić. Dlatego pomyślałam o
tej pujy, że jeśli wy ludzie robicie tę puję do Mnie, jeśli Ja coś powiem, to wykreuję w was więcej mocy Vishnumayi.
Ale jest to najłatwiejszy sposób, aby poradzić sobie z problemami, widzicie – "czuję się winny" – koniec z wami. "Poniosłem
karę, nazwałem siebie winnym". Tak jak w sądzie, ława przysięgłych mówi, że jesteś winny – w porządku, zaakceptuj to, "jestem
winny", ale nie jako karę, przyjmij nie jako karę. Jeśli zrobiłeś coś złego, wtedy sam siebie ukarz. Więc ludzie karzą siebie na dwa
sposoby. Jedni karzą siebie mówiąc: "Nie będę jeść". Ale ci ludzie, którzy mają nawyk nie jedzenia, też mogą stać się agresywni i
przez ten nawyk nie jedzenia sprawiać innym problemy. Chodzi mi o to, że istoty ludzkie są bardzo fałszywe. One cały czas
wiedzą jak się zabijać fałszywym nożem. To nie jest sposób w jaki możecie siebie skorygować. Jeśli macie siebie skorygować,
to musicie stawić sobie czoła w odpowiedni sposób. Załóżmy, że zrobiliście coś złego, wtedy powinniście zrobić coś, co
zazwyczaj lubicie robić i ukarać siebie. Powinniście, powinniście, przepraszam, nie powinniście robić tego co zazwyczaj lubicie
robić. Korygując siebie, ktoś, powiedzmy, bardzo lubi ogrody, kwiaty. Jeśli popełnicie jakiś błąd, to nie oglądajcie kwiatów przez
jakiś czas, po prostu zamknijcie oczy na kwiaty. Przypuśćmy, że są ludzie, którzy lubią śpiewać, jeśli popełnicie błąd, wtedy po
prostu przestańcie śpiewać. Tak właśnie należy siebie szokować. Musicie wiedzieć, że Vishnumaya jest błyskawicą i wykład
musi taki być. Nie może być tak delikatny jakim był Shri Krishna. To o czym wam mówię, to bardzo potężna sprawa i niech Bóg
obudzi tę moc Vishnumayi w was. Jest to najpotężniejsza rzecz, jaką istoty ludzkie mogą posiadać, to jest najbardziej pomyślna
rzecz, stajecie się świętą osobowością. Jest to jeden ze sposobów na uzyskanie realizacji od Boga. To było dobre pytanie,
trafnie zadane, wczoraj, w odpowiednim czasie, jak umocnić waszą czystość – nie poprzez dawanie bandhanów, branie wibracji
od Matki, a potem gubienie się, nie tędy droga; wy sami siebie korygujecie od rana do wieczora stawiając sobie czoła bez
poczucia winy, i ucząc się nowych rzeczy. Przez cały czas, to siostra uczy was, przez cały czas, jak być coraz lepszym i lepszym,
a nie Matka, ponieważ Matce możecie odpowiedzieć: "Nie, Matko". Jeśli siostrze odpowiecie – elektryczność, w porządku?
Spróbujcie włożyć swoje palce do kontaktu i się dowiecie – nie potrzeba wyjaśnień! Z tym zrozumieniem zrobimy dzisiaj puję dla
umocnienia naszej czystości, czystości naszych emocji i czystości naszego umysłu. Więc cokolwiek zrobiliście do tej pory,
zapomnijcie o tym, zapomnijcie o przeszłości. To jest bardzo ważne, aby zapomnieć o przeszłości, ponieważ widzicie to jest
bardzo dobry sposób na tłumaczenie się "ponieważ miałem to, dlatego tak się stało. Moja matka była taka to a taka i mój ojciec
taki był". Matka, ojciec, wszyscy, zapomnijcie teraz, należycie do tej rodziny, która jest świętą rodziną. Ludzie, którzy tutaj siedzą
są święci, a pośród nich jesteście wy. I automatycznie te prawa zaczną działać i nie będę musiała wam mówić, czy macie się
przyjaźnić z tą osobą czy macie się nie przyjaźnić z tą osobą. Zobaczcie, ciągłe zainteresowanie inną płcią nie jest oznaką
czystości. Mam na myśli, to jest okropne, całkowicie absurdalne, stajecie się głupcami. Tak jak część mężczyzn dużo wie na
temat tego, czego używają kobiety, perfum i temu podobnych. Na co im to? Jesteście niewolnikami kobiet, czy co? Oni stają się
ekspertami w tej niedorzecznej sprawie. Jesteście mężczyznami, żyjcie jak mężczyźni. I kobiety powinny mieć poczucie
czystości w sobie, ponieważ one są mocami. Dlaczego chcecie stać się takie jak mężczyźni? Mam na myśli, że jesteście

mocami stojącymi za nimi. I kobiety muszą dbać o swoją czystość. Dlatego muszę tu powiedzieć, muszę pokłonić się hinduskim
kobietom za to, w jaki sposób są pokorne, w jaki sposób są czyste, tego trzeba się nauczyć – oczywiście, jest też wiele takich,
które nie są – nauczyć się pokory, którą posiadają. Jest tylko jedna kategoria, która nie powinna mieć pokory: są nią inkarnacje.
Ja nie mogę mieć pokory, przykro Mi to mówić. Są pewne cechy, które możecie mieć, cieszyć się nimi i je doceniać, a których Ja
nie mogę mieć. Nie mogę być pokorna, nie mogę tego zrobić, bardzo Mi przykro – nie powinnam tego robić. Żadna inkarnacja
nie była pokorna, nie mogła być, ponieważ nie miała poczucia winy. Tak wielu ludzi z poczuciem winy umieściłam w Moim
lewym Vishuddhi, że Moje uszy wciąż się blokują, gdy staram się ich wyczyścić.
Jeśli wyczyścicie swoje poczucie winy, Moje uszy zostaną otwarte, Mój kłopot odejdzie. Więc proszę was, nalegam, abyście
utrzymywali swoje lewe Vishuddhi w dobrym stanie. Nie czujcie się winni, bądźcie w centrum. Bądźcie w centrum, obserwujcie
siebie, stawcie sobie czoła, szokujcie siebie, korygujcie siebie. Tylko tacy ludzie będą wzrastać. Kolejną drogą jest medytacja. Z
lewą ręką w kierunku fotografii, ze świecą tam, z prawą ręką na Matce Ziemi, możecie to wypracować. Postawcie świecę tutaj,
dajcie bandhan na wasze lewe Vishuddhi, możecie to wypracować. Ale to staje się rytuałami, jeśli nie robicie tego od serca. Więc
po pierwsze stawcie temu czoła, w pełni mentalnie stawcie temu czoła i wtedy róbcie te rzeczy. Zrozumcie to także
emocjonalnie, że w emocjach, które macie, nie powinno być poczucia winy. Więc dla wszystkich praktycznych celów, nie
używajmy żadnych takich słów, które pokazują nasze poczucie winy – ale pokorę. Pokora bardzo się różni od poczucia winy w
człowieku. Osoba z poczuciem winy, jest tą, która jest pod przymusem, pod presją, ale pokorna osoba jest wolną osobą. Jest
pokorna w swojej własnej wolności, w swojej własnej radości. Tak jak drzewa, kiedy są pełne owoców, po prostu kłaniają się
Matce Ziemi. Podobnie, jeżeli pójdziecie nad morze, zobaczycie, że wszystkie drzewa naokoło morza, szczególnie palmy
kokosowe, wszystkie kłaniają się morzu, ponieważ morze dało im tę właściwość. Woda, która jest w kokosie, pochodzi z morza.
Więc, wszystkie mają ten respekt, tę pokorę względem morza. W ten sam sposób tylko osoba, która nie czuje się winna, będzie
naprawdę pokorna, ponieważ osoby z poczuciem winy, tak jak wam mówiłam, są agresywne przez swój sarkazm, przez swoje
złośliwe słowa, przez pyskowanie i przez tłumaczenie się. Ale pokorna osoba jest osobą wolną, wolną aby być pokorną, wolną
aby być uprzejmą, aby być delikatną, aby być współczującą. I musicie być takim rodzajem Sahaja yoginów, że gdy ludzie was
spotykają, to są pod wrażeniem waszej pokory. Ale pokora nie ma żadnej uległości – niewinność i pokora. Ja zupełnie nie mam
tej cechy. Nie mogę być pokorna i nie powinniście nigdy próbować abym była pokorna, ponieważ tego nie należy robić. Ale nikt,
kto Mnie spotkał nie może powiedzieć, że w Moim zachowaniu nie jestem pokorna. Działam jako bardzo pokorna osoba. Mogę
działać jako bardzo pokorna osoba, ale szczerze mówiąc, nie posiadam w sobie żadnego rodzaju pokory, nie posiadam pokory.
Współczucie bardzo się różni od pokory. Pokora jest ludzką cechą, jest to specjalna cecha, którą mają tylko bhaktas. Tylko
bhaktas ją mają, to jest tak piękna właściwość kąpania się w błogości. Ten, który daje błogość nie może być pokorny, ponieważ
nie może niczego brać. To tylko istoty ludzkie, które są pokorne mogą to przyjąć, osiągnąć to i to otrzymać. A osoba, która nie
może tego przyjąć, jest bardzo samotna, bardzo samotna. Taka osoba nie może zawrzeć żadnych przyjaźni, ponieważ musi
dawać i dawać, i dawać. Jest taka samotna i wszystkiemu sama musi stawić czoła. Jedynie ci, którzy są pokorni mogą
zaprzyjaźniać się z innymi, mogą dzielić swoje problemy z innymi. Ja tego nie mogę, ponieważ wy nie macie rozwiązań. Ja
muszę rozwiązać Mój własny problem. Więc tylko pokora pomoże wam wyrazić się i porozumieć z waszymi przyjaciółmi, z
każdym, dzielić wasze trudności. Ale ponownie muszę was ostrzec, ponieważ to wciąż się dzieje, wasza pokora nie powinna być
współczująca. Pokora to osoba odwiązana, to odwiązana cecha. Nie jest właściwością, która przywiązuje się do jednej czy
drugiej osoby. To jest pokorny styl życia, w którym nie jesteście niepotrzebnie aroganccy, nie krzyczycie na ludzi. Ale w Indiach
mówimy, że krowa jest bardzo pokornym zwierzęciem. Daje swoje mleko, wszystko zapewnia, nikogo nie atakuje. Więc pokora
jest taką ochroną dla was. Oczywiście, czasami niektórzy wykorzystują pokorę ludzi, to nie ma znaczenia. Tak długo, jak nie
stracicie swojej pokory, wszystko jest dobrze. Ale ludzie tracą swoją pokorę. Kiedy ludzie próbują sprawiać im kłopoty, oni stają
się pełni lewego Vishuddhi i wtedy tracą swoją pokorę, a to jest jedyna rzecz, której nie powinniście stracić, ponieważ jeśli macie
utrzymać połączenie z Boskością, to musicie być pokorni. Nie ma innego sposobu. Jeśli nie jesteście pokorni, nie możecie
utrzymać relacji. Widzicie, dwie jakości, jak wtyczka i kontakt. Wtyczka musi być wtyczką, a kontakt musi być kontaktem. W taki
sam sposób, jeśli macie coś otrzymać od Boskości, to musicie być pokornymi ludźmi. Poprzez arogancję niczego nie
otrzymacie, poprzez agresję niczego nie otrzymacie, niczego.
Niektórzy ludzie także czują "ja kocham Matkę", ale ta miłość ma być wyrażona poprzez całkowitą pokorę. To jedyna droga, to
jedyny kanał, poprzez który możecie się do Mnie zbliżyć, nie ma innego sposobu. Więc kończymy dzisiaj na bardzo wysokim
poziomie. To jest początek realizacji od Boga. Ale musicie nadążać za Mną. Nie jest łatwo nadążać za Mną, więc musicie

przyspieszać razem ze Mną. Jeśli macie poruszać się w kierunku realizacji od Boga, najpierw ustanówcie wasze poczucie
czystości i pokorę. Niech was Bóg błogosławi Teraz zacznijmy naszą puję. Możecie umyć Moje Stopy, jeśli chcecie. Musimy
spełnić puję do Shri Ganeshy, jeden Ganesh stotra. Musicie ocenić samych siebie. Chodzi Mi o to, że musicie ocenić siebie nie
po to, aby zaakceptować poczucie winy, ale żeby naprawdę ocenić siebie, "czy jestem typem osoby, która pcha się do przodu,
przez cały czas pcha się do przodu? Czy zawsze siedzę przed wszystkimi? Czy próbuje być arogancki względem Matki? Czy
mówię "nie" do Matki? Czy tak się zachowuję?" I zobaczyć w sobie te wszystkie rzeczy. Nie robicie tego dla innych, robicie to dla
siebie, aby zobaczyć "jak daleko zaszedłem? Czy zachowuje się w zarozumiały sposób, czy jestem nadęty? Czy robię rzeczy,
których nie powinienem był robić?" Wy robicie wciąż tę samą rzecz. One są symptomatyczne, symptomy, które pochodzą z
wewnątrz, i kiedy raz zrozumiecie swoje symptomy, powiecie: "Och, jestem taki. W porządku nigdy więcej". Staw temu czoła,
powiedz sobie. Jak tylko powiesz: "Nie jestem winny", to nie znaczy wcale, że nie stawiasz temu czoła – stawiasz temu czoła. W
porządku. Będzie mycie stóp. Przykro Mi, ale dzisiaj tylko dziewice mogą Mnie czcić, tylko prawdziwe dziewice mogą Mnie czcić
– małe dziewczynki, jeśli jakieś są. Halo, są, już idą. Chodźcie, chodźcie, chodźcie, wszystkie dzieci. Halo, podejdź Ładna
sukienka! Ach, ha! Ach, ha! Och bardzo ładna sukienka Ateno! Podejdź, ha! Gdzie są pozostali? Przyjdźcie tutaj, wszystkie dzieci,
wszystkie dzieci. Tylko dzieci mogą to zrobić. W porządku, usiądźcie, usiądźcie. Podejdźcie do przodu. Och, ktoś jest ubrany w
sari! Wszystkie dzieci. Usiądźcie, usiądźcie, usiądźcie. Niech wszystkie dzieci tutaj usiądą, dobrze? Halo, India, jak się masz?
Bądź ostrożna z tą świeczką, dobrze? Czy możesz, czy możesz przesunąć to lekko w bok, muszę uważać na te dzieci, teraz
możemy to zapalić. Ach, dziękuję. Idzie ich więcej, są już w drodze. W przyszłości będziemy ich mieć dużo więcej, może wy
wszyscy będziecie siedzieli na zewnątrz. Teraz one siedzą na zewnątrz, za jakiś czas to wy będziecie musieli siedzieć na
zewnątrz! Tak byłoby najlepiej! One wszystkie powiedzą: "Wyjdźcie, wyjdźcie" Niech rosną! Nowa armia nadchodzi. Myślę, że
możesz to zrobić. Podaj to jemu, on to zrobi, on to po prostu, on to zrobi. Zrobi to teraz bardzo ostrożnie. Chodź, chodź. Gavin,
porusz tym trochę w obie strony. Halo, przejdźcie na tę stronę. Teraz wszystkie maluchy powinny najpierw podejść do przodu,
wszystkie maluchy tutaj. Jeden – wszystkie jesteście małymi istotkami, prawda? Kto jest najmniejszy? Czy ktoś jeszcze
przyjdzie? Usiądźcie, usiądźcie, usiądźcie, usiądźcie. Dobrze, podejdź tutaj, chcesz tutaj podejść? Dobrze, dajcie mu szanse,
dobrze? Niech tak będzie. Przynieście go tutaj. Najpierw powinny podejść wszystkie dziewczynki, potem wszyscy chłopcy. Czy
powinniśmy zrobić to w ten sposób, czy też powinniśmy najpierw puścić małych chłopców? Z małymi chłopcami to lepsze
rozwiązanie – w końcu jesteście siostrami. Puśćmy więc małych chłopców najpierw, w porządku. Wszyscy mali chłopcy, a
potem siostry to zrobią. Kto z was jest małym chłopcem? Ach, oni wszyscy. Teraz siostry powinny chwilkę poczekać, dobrze?
Widzicie, widzicie to, jak łatwo jest to zaakceptować. Wszystkie siostry – ona jest siostrą – wszystkie siostry muszą się
wycofać. Czy ona tam idzie? Dobrze, stań tam. W porządku, powiedz jej. Ty stań tam. Ty podejdź do przodu. W porządku. A teraz
wszyscy chłopcy, chodźcie. Przyjdźcie tutaj. Wszyscy chłopcy powinni to zrobić, a wszystkie siostry muszą poczekać. Nie ma
tam już więcej chłopców? Chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie! Dobrze, teraz wszyscy. Jeśli jest tam syn
Pata, możecie go zawołać, syn Pata, dobrze. On to zrobi. Pozostali powinni usiąść. Ach, dobrze. Teraz wszystkie siostry,
wszystkie siostry siadają pierwsze. Widzicie, chłopcy robią to pierwsi, dobrze? Wszystkie siostry stoją tam, by opiekować się
chłopcami. Podejdźcie. Chłopcy muszą tutaj przyjść. Chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobrze, pozwólcie mu
usiąść, on jest chłopcem. Podejdź tutaj, usiądź, jesteś chłopcem! Ha! Jesteś chłopcem? To chłopcy powinni usiąść. Kiedy
usiądziecie, on też na moment usiądzie, on usiądzie.
To miły chłopiec. Nie bądź nieśmiały, nikt nie musi być nieśmiały tutaj, w porządku? Ha! Teraz podejdźcie, wszyscy chłopcy, ci
którzy są nieśmiali nie są chłopcami! Nie, on jest chłopcem, on jest dobry. Dobrze. Jeśli jesteście chłopcami, nie powinniście się
wstydzić. Tylko dziewczynki są nieśmiałe. On jest nieśmiały. W porządku, nie zmuszajcie go, w porządku, nie zmuszajcie dzieci.
Czy Ross jest tutaj? Nie ma go tutaj? Podejdź. Teraz zajmij się tą stroną. Podaj mu, aby mógł to zrobić. Musisz umyć Moje Stopy.
W porządku, podejdź tutaj. Powiedz mantrę, po prostu powiedz... W twoje ręce. Proszę zostawcie mu to, umyjesz Moje Stopy,
dobrze? Teraz, bądź ostrożny. Widzisz, dlatego Cię zawołałam, ponieważ to są małe dzieci. Teraz umyjcie Moje Stopy. Powiedz
im jak to robić. Teraz podchodźcie jeden po drugim. Umyjcie Moje Stopy. Tak, Markandeya, umyj je, dobrze. Podejdźcie wszyscy
i umyjcie je. Myjcie je, mocno je umyjcie. Dobrze, będziemy mieć następną grupę, dobrze? A następnie, będziemy mieć także
drugą grupę. Tak dobrze. Pocierajcie je. Pocierajcie, pocierajcie. Pocierajcie. Tą też. Podejdźcie, umyjcie Moje Stopy. Dennis,
pozwól im umyć Moje Stopy. Chodźcie, myjcie, myjcie. Myjcie, myjcie, myjcie. Przyjdźcie tutaj – halo! Przyjdźcie, umyjcie Moje
Stopy. Umyjcie Moje Stopy. Dobrze. Dobrze. Teraz. Teraz inni chłopcy powinni to zrobić, dobrze? Zrobiliście to? Dobrze, teraz inni
chłopcy powinni umyć Stopy. Zrobiłeś to, Hanu? Umyłeś je? W porządku. Więksi chłopcy. Podejdźcie. Pozwólcie im umyć,
dobrze? Nanaka? Pozwólcie im umyć, dobrze? Teraz wstańcie. Wstajecie teraz? Markandeya? Pozwólcie im podejść. Dobrze?

Ach, to dobrze.
Ty także Hanu? Pozwólcie im podejść. Dobrze? Podejdźcie do przodu, podejdźcie. Zrobione, tak? Teraz pozwólcie podejść
dziewczynkom. Teraz niech podejdą dziewczynki. Niech chłopcy pójdą, chłopcy muszą iść. Ty jeszcze tego nie zrobiłeś? Dobrze,
powiedzcie mu, żeby to zrobił. Podejdź i umyj. Dobrze. Wszyscy powinniście wstać i pozwolić dziewczynkom to zrobić. Dobrze,
teraz wszyscy wstaną? Chłopcy muszą umyć. Myślę, że on umył. Myłeś już? Nie? Dobrze, podejdź, podejdź. Polej tutaj wodą.
Pozwólcie mu podejść. Dobrze, podejdź do przodu. Pozwólcie mu podejść. Dobrze. Wstań, Nanak, wstań. Danya? Jeszcze
chwilka, jeszcze chwilka. Niektórzy z was – zawołam was wszystkich, jednego po drugim, dobrze? Teraz, umyj je. Umyj, umyj.
Tylko trochę pomogę. Zrobione! Już, już, pozwólcie innym wejść. Wstańcie. Teraz muszą wejść dziewczynki. Wszyscy chłopcy
powinni pójść. Nanaka, teraz wstań, wstań, grzecznie wstań. Niech dziewczynki podejdą. Chodźcie. Gdzie jest Olimpia? Ty
zostań tutaj. Zostań tutaj. Zostań tutaj. Dziewczynki muszą zostać. Chłopcy mogą iść. Oni muszą teraz iść, ponieważ to jest puja
dziewcząt. Obiema rękami. Dobrze? Wytrzyj ręce. Dobrze, nałóż to na głowę. Wszystkie dziewczynki powinny tutaj usiąść.
Olimpia, gdzie ona jest? Już idzie. Usiądźcie, usiądźcie, usiądźcie, usiądźcie. Dobrze. Olimpia, chodź. Wszystkie dziewczynki.
Umyłaś już, prawda? Umyłaś już, w porządku. Zdejmij to, zdejmijmy to. Teraz przeczytajcie imiona, sto osiem imion po kolei,
ponieważ to w rzeczywistości są imiona Gauri. Mocno. Potrzyj mocno. Dobrze. Nie, nie. Musisz przeczytać Moje imię, Gavin,
inaczej wibracje nie popłyną. Musisz powiedzieć całość – cóż mogę zrobić, ponieważ istnieje ograniczenie. Chcesz to zrobić?
Możesz podejść. Ostrożnie, dobrze? Ponieważ wszystko wychodzi na zdjęciach. Chwilka, chwilka. Poproszę wszystkich o
pomoc. Nie kłóćcie się. Wszyscy będą to robić. Dziewczynki już pójdą. Po prostu to tutaj połóż. Bardzo wam dziękuję. W
porządku, potrzyj ręce w ten sposób. Aż staną się czerwone. Całe czerwone. Pocieraj je w ten sposób, wszystkie palce. Róbcie to
prosto z serca, ponieważ to co się odbywa jest tylko mentalne. Róbcie to z serca. Cokolwiek mówicie, zwracacie się do Mnie,
siedzę przed wami – szczęśliwcy! Róbcie to z sercem, tylko wtedy to działa – otwórzcie swoje serca i róbcie to z sercem.
Podejdźcie! Bez poczucia winy, to jest bardzo ważne. Sari Vishnumayi jest przepiękne. Przedstawia dwa rodzaje chmur i światła
pomiędzy nimi. To jest francuskie. O dużym znaczeniu. Francuskie sari dla Vishnumayi. Powiedzcie po prostu "Vishnumaya" – to
wszystko. Dzisiaj nie ma Pujy do Shivy, jak bez pujy do Niego możecie wypowiadać Jego imię? Powiedzcie tylko Vishnumaya:
"Twameva sakshat Shri Vishnumaya..." Niech was wszystkich Bóg błogosławi. Przy imionach do Shri Shivy Moje obie stopy stają
się całkowicie zmrożone. Dobrze. W porządku. Pokłońcie się. Niech was wszystkich Bóg błogosławi. Niech was wszystkich Bóg
błogosławi. Niech was wszystkich Bóg błogosławi. Matko przez ostatnie dwadzieścia cztery godziny była duża blokada na sercu
Ważnym jest abyście otworzyli swoje serca. Dlaczego nie otworzycie swoich serc? Otwórzcie swoje serca. Dla frywolnych,
pozbawionych sensu rzeczy otwieramy swoje serca, a dlaczego nie dla Boga? Otwórzcie je! Jesteście jak lotosy, otwórzcie te
lotosy. Powinien nadejść dzień, w którym powinniśmy mieć w Anglii puję do Shri Shivy, niech taki dzień nadejdzie. Wiecie, ale
zrobienie pujy do Shri Shivy nie jest łatwą rzeczą. Już osiągnęliście jeden poziom – Vishnumaya. Otwórzcie to. Dopóki nie
otworzycie swoich serc, wasza Brahmarandra nie może zostać otwarta, wasza Sahasrara nie może zostać otwarta.
Czym się martwicie – obiadem? Mogę zatrzymać im wszystkie zegarki, jeśli chcecie! Dobrze. Chodźmy więc, zjedzmy go. Teraz
lepiej. Teraz idźcie zjeść swój obiad. Po obiedzie, czy będę tutaj? Tak, zostaję tu. Wy wszyscy idźcie, będę tutaj. powiedziałam
wam, właśnie zatrzymałam ich zegarki! Jeśli chcecie możecie dać Mi prezenty, a potem będzie czas na obiad. Co to takiego?
Shri Mataji, to jest prezent z Austrii, który wyraża naszą – chcemy podziękować Ci za to, że pozwoliłaś nam tu być; to jest waza,
ręcznie zrobiona. Jaka piękna! Powinna pasować do figurki, którą w Brighton otrzymałaś od Austrii. Jaka piękna! Bardzo wam
dziękuję, dziękuję. Już przywieźliście tak piękną muzykę z Austrii, cóż więcej chcecie przywieźć? Co to jest? Prezent od Francji
Matko, z cała naszą miłością. Za co? Za Twoje błogosławieństwa. Dobrze. Lepiej to dla Mnie otwórzcie. Shri Mataji, zrobiliśmy
czasopismo w języku włoskim, żeby informacja o Twoich wykładach dotarła do ludzi, chcielibyśmy Cię prosić o
pobłogosławienie tego. Niech was Bóg błogosławi. Och, piękne wibracje! Wspaniałe wibracje. Ponieważ znajdują się tam Twoje
wykłady. Przetłumaczyliście to? Takie wibracje. Naprawdę? Och, wow, jakie wibracje ma ta książka! To pierwsza książka tego
rodzaju, pierwsza książka, w której zostały zebrane Moje wykłady – oprócz "Nirmala Yoga" – ta książka jest pierwsza. Tak, w
języku włoskim. Nosi tytuł "The White Horse". Chcemy podarować każdemu z krajów po jednej kopii, żeby to zobaczyli, jeśli ktoś
mówi po włosku mamy to tu. Chcielibyśmy również podarować ten rakshabandhan od Włoch. Dobrze. Co to jest? To jest parę
liści z naszego ogrodu. Pochodzą z drzewa oliwnego. Och, dobrze, piękne! Co za pomysł, by podarować gałązkę z drzewa
oliwnego. Niech was Bóg błogosławi. A te są od mojej żony, Shri Mataji. Od twojej żony. Ach, to zbyt wiele! One pochodzą z Gian.
Gian to miasto, w którym zostały zrobione. Gian. Nazwa miasta, w którym jest wyrabiana ceramika. Jak przeliterujesz "Gian"?
Gian. G–i–a–n. Gian. Naprawdę? Nawet teraz je tam robią? Ale to jest współczesne. Piękne! Z drugiej strony poziom sztuki we

Francji spada. To bardzo zaskakujące! A jakie to piękne, jakie piękne, popatrzcie tylko. To kwiat, który lubi Shri Ganesha. Czy ty to
zrobiłeś? Piękne, piękne. Bardzo dobrze wykonane, bardzo dziękuję, dziękuję. Piękne. Mamy takich wspaniałych artystów, nie
wiedziałam. Zachwycające! Bardzo dziękuję. Spójrzcie tylko na to. Och, już jadłam francuski ser, a ten duży kawałek, który Mi
daliście wystarczy na cały rok! Dziękuję, dziękuję. Czy mógłbyś go tam postawić? Co to jest? To pochodzi z Holandii. A co to
jest? Co to jest? Znowu ser. Dziękuję. Ale zawsze dajecie Mi prezenty. Od was wszystkich? Ach, piękny. Macie oko do pięknych
rzeczy, muszę powiedzieć, że to naprawdę piękne. To jest piękne, dziękuję. Żona Gregoira podarowała Mi bardzo podobny, będę
trzymać je razem. Dziękuję.
Ceny rosną! Vishnumaya. Ha, to Vishnumaya, tęcza to Jej znak, że po tęczy nie będzie już – to znak, że po tęczy nie będzie już
więcej błyskawic. Jeśli zobaczycie tęczę, możecie być pewni, że nie będzie już więcej błyskawic. Piękne, piękne, piękne, piękne!
Nie wiem co powiedzieć. Bardzo dziękuję. Piękne. Niech was Bóg błogosławi. Po prostu wnieś to tą stroną. Obróć to. Zdejmij
Sari. Zdejmij Sari. Bardzo mały, Matko, Shri Ganesha znalazł go dla mnie. O, naprawdę? Shri Ganesha nie może być mały. On jest
bardzo subtelny, On znajduje się w każdym atomie, jest wszędzie, dobrze? Bardzo dziękuję. Niech was Bóg błogosławi. Muszę
powiedzieć, że bardzo dobrze sobie radzisz w Sahaja Yodze, jestem bardzo szczęśliwa. Co to takiego? To takie śliczne, ale nie
ma potrzeby, żeby to otwierać. To jest takie piękne. Piękne. Pozwól im tylko popatrzeć. Czy ty to zrobiłaś? Takie piękne. To nie
Shri Ganesha. To ornament Shri Ganeshy. To jest zbyt droga rzecz jak na prezent – perły, korale – to zbyt wiele! Dobrze, będę się
o to troszczyć. Dziękuję. Podczas tych puj dostaję wiele rzeczy, czyż nie, ponieważ, kiedy dajecie Mi pieniądze mogę coś za nie
kupić, to wciąż może na was działać, ale co zrobić z tymi wszystkimi – one powoli stają się nieodłączną częścią Mnie. Bardzo
dziękuję. Co to, znowu coś małego z Brighton? Hester, to naprawdę coś wielkiego. Och, to za wiele, za wiele, za wiele. Ach jakie
to symboliczne, jakie symboliczne. Jeszcze raz, powiedz to im na głos. Powiedziałam, Shri Mataji, to jest dla Matki wszystkich
braci i sióstr, dzieci czasów rozkwitu. Matko pozwól nam być Twoimi kwiatami. Ach, to jest zbyt dobre. Bardzo Ci dziękuję. To
jest piękne, zbyt piękne. Matko, dzięki Twojej łasce, na Twoją cześć, otworzyłam sklep i nazwałem go "Mother's Love". Wczoraj
odbyło się największe otwarcie w moim życiu. Sklep jest absolutnie cudowny. Gdzie? W Seaford, niedaleko Brighton. Ach,
rozumiem. I mamy tam logo, które miejmy nadzieję stanie się znane na całym świecie. Wszystkie zaprojektowane rzeczy mają
wyszyte Twoje imię. Ach, to dobry pomysł. "Dla troski twojej i twoich dzieci" – świetne! Zawsze myślałam o tym, że powinniśmy
mieć jakiś porządny sklep, ponieważ tutaj trudno jest kupić bawełniane ubrania, nieprawdaż? Jest taka dziewczyna, która robi te
wszystkie rzeczy dla mnie, ale ja również chciałabym mieć rzeczy zrobione. Postaram się przekazać, że pochodzisz z Indii.
Niech cię Bóg błogosławi. Niech cię Bóg błogosławi. Niech cię Bóg błogosławi. Robisz bardzo dobrą rzecz, niech cię Bóg
błogosławi za to, ponieważ tutaj nie ma zbyt wielkiej troski o dzieci, one potrzebują wiele uwagi. Co to jest, jeszcze raz? Dobrze.
Co to jest? Z Lozanny? Takie piękne, tak dobrze wykonane. Dziękuję ci. Nie przygotowałam się zbyt dobrze, ale przywiozłam Ci
coś, co pochodzi z kraju, w którym się urodziłam. Skąd jesteś? Z Afryki. To namagnetyzowany kamień, on pochłania negatywne
wibracje. Tak, widzę to. On był na mojej szyi, mam nadzieję, że nie ma w nim zbyt wiele negatywności. Och, poradzę sobie. Niech
cię Bóg błogosławi. Co to jest? To kolektywny wysiłek Sahaja yoginów z Monachium. Właściwie to jest bardziej prezent dla nas
niż dla Ciebie. Czy mogłabyś go pobłogosławić, prosimy? Co to jest? To bardzo dobre zdjęcie, sądzę, bardzo dobre zdjęcie. Dla
nowych ludzi, to zdjęcie jest bardzo dobre. Niech was Bóg błogosławi. Bardzo matczyne. Dziękuję. Bardzo wam dziękuję.
Zrobione? Czy wyrobiliśmy się z czasem? Coś jeszcze zostało. [Zbliża się grupa yoginów z Belgii i Holandii] W porządku.
Niektórych z nich zdążyłam już poznać. W porządku, niech podejdą. Jestem taka szczęśliwa, że mogliście tu wszyscy
przyjechać, to jest ważna rzecz. To najważniejsza rzecz, że wszyscy mogliście dzisiaj przyjechać, na tak wspaniałą puję. Według
Warrena, ludzie z Brukseli i Holandii mają tak wielką pokorę. W swojej duchowości to tacy pokorni ludzie i media w tych krajach
również są dobre. Myślę, że w rzeczywistości ta dzisiejsza puja odbyła się dzięki wam ludzie. On mówi, że to bardzo pokorni
ludzie, media również są bardzo pokorne, i że jest pewien rodzaj pokory, który naprawdę tam działa. Więc, co to jest? Podejdźcie,
podejdźcie. Jak się masz, Dominique? Co to za teczkę niesiesz? Co to za teczka? Kto napisał artykuł, pracownicy gazety. Czym
im się spodobało? Dobrze, dobrze. Właśnie dlatego mówią, że media są bardzo pomocne, to jest to. Co to jest? Tłumaczenie jest
z Flamandzkiego, a nie z Francuskiego, Matko. To bardzo miły artykuł.
Bardzo dobry, obiektywny, bez zniekształceń. Dobrze. Więc, to by było na tyle. Shri Mataji, dwa lata temu zrobiliśmy kopię zdjęcia
twoich Lotosowych Stóp we Francji, zanieśliśmy ten plakat do zakładu, żeby go skopiować. A oni wszędzie wykorzystują zdjęcie
Twoich Lotosowych Stóp, aby pokazać co mogą zrobić z kopią zdjęcia, Matko, znasz tę kopię zdjęcia Stóp którą Francuzi
przywieźli do Indii i które zostało tam wszędzie rozprowadzone – to była właśnie ta kopia. I to samo zdjęcie jest teraz przez nich
używane jako przykład materiału reklamowego. To zdjęcie Stóp, jedna trochę zachodząca na drugą? Nie, nie, Matko. Które to?

Które zdjęcie? Których Stóp? To z białym dywanem, i możesz zobaczyć. Wszystko, całą puję? Ze złotem mieniącym się na
Twoich Stopach Och, już wiem, naprawdę? Gdzie to widziałeś? W Brukseli. Naprawdę? Robią takie w Brukseli? Tak, myślę że
wszędzie, na całym świecie dla tej firmy zwanej – tej francuskiej firmy, która nazywa się "Happy Door Color". I wysyłają z Francji
na cały świat? Myślę, że tak. Widzisz, oni wykorzystali to jako przykład ich umiejętności, Twoje Stopy jako przykład. Naprawdę?
Ale żart, no nie? Ponieważ Moje Stopy musiały wyjść bardzo dobrze, widzicie i dlatego oni wykorzystują Je w reklamie. Nie
wydaliśmy na to pieniędzy a zyskaliśmy wiele! To dobrze, Moje Stopy, wszędzie rozprzestrzenione, to najlepsza rzecz! To
wspaniałe, naprawdę. Jest jedna niezwykła rzecz, Matko, dotycząca Belgów i ludzi z Holandii, że przychodzą do nas osoby
będące profesjonalistami w swoich dziedzinach. To naprawdę interesujący trend w Sahaja Yodze, nie przychodzą wyłącznie
hipisi i ludzie antykulturowi. To bardzo wielka zmiana. Nie, kilku mieliśmy, ale myślę, że to byli bardzo mili ludzie, ci hipisi. To
bardzo mili ludzie, naprawdę.
To takie wielkie błogosławieństwo, tam być, naprawdę byłam bardzo, bardzo szczęśliwa, ponieważ to się tak dobrze
wypracowało. Teraz musicie się przedstawić, dobrze? Zacznijmy, jeden po drugim. To jest Henry z Brukseli. Zaraz za nim
Jeanine. Ona jest właściwie z Holandii, ale teraz mieszka w Brukseli. Już po czterech tygodniach od poznania Ciebie,
wytłumaczyła nowym ludziom wszystko o Sahaja Yodze, to był taki miły program. Ona także tłumaczy na francuski. Jest bardzo
dobra. Gdzie się zgubiliście? Nie wiem, tak nagle okazuje się, że wszystkie Moje dzieci do Mnie wracają! Dobrze. On jest
nauczycielem yogi i chce powoli przekonać się do Sahaja Yogi. Yogę trzeba używać, ale w określony sposób. Kiedy Kundalini
unosi się, musisz wiedzieć, które czakry są zablokowane i co musisz skorygować. Dopóty, dopóki nie będziesz wiedział co jest z
tobą nie tak, nie będziesz wiedział jak to skorygować. W ten sam sposób, powinieneś wiedzieć, co złego dzieje się z innymi.
Kiedy masz tę wiedzę wiesz, która czakra powinna być skorygowana, wiesz jak to skorygować, których mantr użyć. To wszystko
składa się na obszerną naukę, która właśnie w ten sposób powinna być rozumiana, ponieważ bez Kundalini to nie jest połączona
nauka lecz tylko, czysty przypadek. To jest Herman z Antwerpii. Och, tak. Byłam już kiedyś w Antwerpii. Jest też wielu ludzi,
których już wszyscy poznaliśmy, ale bardzo trudno się z nimi skontaktować. Wszyscy dzwonią, żeby dostać książkę, książkę
Gregoira. Tę książkę Gregoira? Czytałeś tę książkę i w ten sposób przyszedłeś? Tak. Jest trochę ludzi mieszkających w całej
Belgii, ale oni nie mogą dojeżdżać do Brukseli. O, to wspaniale! Dobrze. Chciałbyś to rozprzestrzeniać. Co słychać u Natalii? Ona
jedzie na Turę po Indiach. Dobrze. To dobrze, to dobrze. Powinni brać udział w Turze po Indiach. Ile osób? Naprawdę? Spróbujcie
zabrać czternastu, trzynaście nie jest dobrą liczbą! Spróbujcie zebrać czternastu. Tylko z Belgii? Shri Mataji, powiedziałem im, że
w drodze wyjątku oni mogą zarejestrować się później, ponieważ... Tak, oczywiście, że mogą. Ty tylko – zamierzam jeszcze przez
chwilę tu zostać, więc oni mogą to zrobić później. Ale widzicie, to jest szansa, to wielka szansa. Nie wiem co będzie za rok, nie
wiem jaka będzie sytuacja, ponieważ to będzie bardzo dobre i interesujące, sposób w jaki będziemy podróżować. Chodzi mi o to,
nie możesz zrobić nic lepszego niż to, program trwa tylko trzy tygodnie. Widzisz, to trzytygodniowy program, nie można skrócić
go jeszcze bardziej, nieprawdaż? To jest Heidi. Ona jest wspaniała, mówię Ci. A także jej matka z Południowej Afryki. Masz
wspaniałe dziecko. Halo! Jak się nazywasz? Marilise. Shri Mataji, jej ojciec był w Himalajach przez jakiś czas, uderzał głową w
skały. Himalaje są tutaj! Ale teraz on przyszedł do Sahaja Yogi. Widzisz, oni są poszukiwaczami. On został nieźle zniszczony
przez lamów i teraz cierpi trochę z tego powodu. Ci lamowie, to okropni ludzie. Mają nadzieję pojechać do Indii, ale... Popatrzmy.
Spokojnie. Bez pośpiechu, myślę, że jeśli uda ci się tego dokonać, to będzie dobry pomysł, ponieważ, gdy pojedziesz do Indii on
ustabilizuje się w Sahaja Yodze. A ponieważ Indie to zupełnie inny kraj, po którym jeździmy – nie znajdziecie tego z tymi lamami
lub kimkolwiek. To jest Nina. Właściwie ona jest Żydówką, pół żydówką. Przyjechała z Brukseli, ale jest francuską. Mówi po
francusku Tak, myślę, że ona wygląda młodziej i młodziej, nieprawdaż? Bardzo się zmieniła. Jej wszystkie zmarszczki zniknęły –
wygląda teraz dużo młodziej. Zamierzasz przedstawić ich wszystkich? To Klaudyna, matka Daniela. Ona wyjeżdża teraz na
Wyspy Kanaryjskie i chciałaby więcej wiedzieć. Ty! Ty jedziesz na Wyspy Kanaryjskie? Zabierz ze sobą Sahaja Yogę. Te Wyspy
Kanaryjskie... To dobre miejsce. Więc. Nina chciałaby Ci coś podarować. Tak, dałaś Mi – czemu Mi już to dałaś? Chciałabym to
zatrzymać przy sobie, dobrze? Zaopiekuje się nimi. Czy oni są poszukiwaczami? Oni podejdą, więc się nie martw. To jest Rene i
Anya, z Brukseli. On jest lekarzem, osteopatą. Osteopata? Specjalizował się w Anglii. Naprawdę? A teraz jest aktywnie
zaangażowany w Sahaja Yogę w Brukseli. Tak. Tak. To atakuje z każdej strony: problemy z mięśniami, kośćmi, jest tyle
problemów spowodowanych przez negatywne siły i które są poza zasięgiem wiedzy medycznej. Zobaczcie, jeśli to jest
Mooladhara, oni nie rozumieją, oni nie rozumieją, że tu chodzi o niewinność. Tak wiele chorób, pochodzi z Mooladhary, tak wiele
i oni nie wiedzą jak z tego wyjść. Bardzo trudno jest im to zrozumieć w ten sposób, bardzo trudno jest im wyjść poza tę wiedzę.
Ponieważ jest to Wiedza Wiedzy, trudno jest im dotrzeć do jej esencji, widzicie, i wtedy wszystko się zmienia, to jest wielka
różnica. To się tak wypracowuje. Potrzebujemy osteopatów, naprawdę Vishuddhi wszystkich jest w złym stanie i tylko biedny

Warren korygował Vishuddhi wszystkich.
A teraz wy również możecie to zrobić! Tam z tyłu stoją, Marie-Louise i Jack, Przepraszam, jakie to imię? Z Brukseli. Nie mogę
zrozumieć twojej wymowy. Marie–Louise, dziękuję. Oni mówią "h" zamiast "r", tak? dla "Marie", mówią "Mahi"? Ach dobrze, bo
widzicie, "Marie" to "Mary", staje się "meha" a "meha" oznacza deszcz w Sanskrycie. Dobrze? Jak się masz, ty też wyglądasz
dużo młodziej. Jak się czujesz? Wyobraźcie sobie, przed tym jak odwiedziłam jakikolwiek zachodni kraj, najpierw przyjechałam
do Belgii i do Holandii, w 1965. Pamiętasz w Holandii w 1965 świętowali sto lat czegoś związanego z ogrodnictwem, wiesz o
tym? Mieli taką wielką wystawę, widziałam to. Później pojechałam do Hamburga a w Hamburgu świętowali sto lat hamburskich
łodzi. To była taka duża, wielka – jak wy to nazywacie uroczystość z ciastkami, sztucznymi ogniami, innymi rzeczami, to był
doskonały pomysł. Wszyscy byliśmy na łodzi, z której można było to oglądać. Nigdy wcześniej nie widziałam takich sztucznych
ogni, wybuchały przybierając kształty drzew, kwiatów, owoców, wszystkiego – ogień, wiecie – to był wtedy taki wyjątkowy pokaz.
To wszystko wydarzyło się w Hamburgu i w Holandii, gdzie miała miejsce ta wspaniała wystawa, wielki obszar. Mieli fontanny,
małe jeziorka i strumyczki płynące dookoła i mosty, przepiękne, i takie piękne tulipany – wszystkie rodzaje kwiatów.
Najpiękniejszy widok stanowiły właśnie te kwiaty i ogród. Więc... Niech was Bóg błogosławi. To jest Chandra. Jej historia jest
niezwykła, Matko. Urodziła się w Holandii mając tradycyjnych Hinduskich rodziców. Doprawdy? i odnalazła prawdziwy Hinduizm
w Sahaja Yodze. To bardzo piękne. To prawda. Niewątpliwie. Widzicie, każda religia po jakimś czasie zostaje przekształcona i
tylko poprzez Sahaja Yogę zrozumiecie, że one wszystkie były kiedyś prawdziwe, wszystkie. Każda z nich była prawdziwa,
zgodna, absolutnie zintegrowana z innymi religiami. Ale żeby to zrozumieć musicie stać się duchem, w przeciwnym wypadku nie
możecie tego zrozumieć. Ale jest jedna bardzo dobra rzecz w indyjskiej filozofii, taka, że przez cały czas oni nie mówili o niczym
innym jak tylko o duchowym wyzwoleniu i stawaniu się jednością z duchem – o niczym innym. To było najważniejsze. Oni mówili
także o bóstwach.
Ale Budda nawet o tym nie opowiadał. On mówił: "Nie mówcie o bóstwach, nie mówcie o Bogu, nie mówcie o nikim, mówcie
tylko o duchu". On przykładał tak wielką wagę do tego, aby ludzie trzymali uwagę tylko na swoim duchu, jeśli od tego
rozpoczniemy, wtedy będziemy wiedzieć. Mahavira zrobił to samo – oni obaj. Widzicie, w filozofii to nie jest, tak jakby, coś
pojedynczego, ale główna idea całej Indyjskiej filozofii jest taka – czy to hinduizm, buddyzm czy Jainizm czy jakakolwiek inna,
istniejąca w Indiach – że najpierw należy otrzymać Samorealizację. I całe wasze życie powinno być nastawione na tę jedną
rzecz. Na przykład jest powiedziane, że wasza chitta powinna być kontrolowana. Nie powinniście pozwalać swojej uwadze
odchodzić i angażować się we wszystko. Więc wszystkie te idee, romantyczne idee są złe. Trzymajcie swoją uwagę na sobie.
Nie możecie mieć swojej uwagi, na czymś gdzie jest marnowana – chitta nirodha. Kiedy to się zaczęło, widzicie, wtedy tylko
ludzie mogą zobaczyć, że gdy macie uwagę na sobie to wasza uwaga wzrasta i nie jest marnotrawiona. Więc esencja
wszystkich religii jest taka sama, jest nią Samorealizacja, jest pierwszą i najważniejszą rzeczą – bez której są one "bez życia" –
oznacza to "z martwymi ciałami", nishpran. Jeśli podążacie za religią "bez życia", to nie ma to znaczenia, to wszystko jest bez
życia. Nie ma nic złego z religią jako taką, ale ona jest bez życia, oni pozbawili ją życia. Bez życia staje się zniszczona. Życie to
Sahaja Yoga. Yoga to... Niech was Bóg błogosławi. To jest Karina, z Hagii. Karima? Och, mieliśmy jednego Karima z Holandii.
Musimy go odnaleźć. Czy macie adres Karima? To młody chłopak, zrealizowana dusza, wielka osobowość. Przychodził tu przez
jakiś czas, a teraz jego ojciec, który dużo pije, jest w Holandii. Powiedział – zapytałam go: "Jak się miewa twój ojciec?" "On jest
jak wszyscy inni Holendrzy". Zapytałam: "Co masz na myśli?" "Oni wszyscy dużo piją". Ja powiedziałam: "Nie, nie, wszyscy piją,
nie tylko Holendrzy". Jego matka jest Francuską, a jego ojciec Holendrem, są rozwiedzeni, więc on zabrał chłopca. Przychodzi
tutaj czasami – on jest wspaniałą duszą, Karim. Skąd się wzięło to imię "Karima"? W jaki sposób nadano Ci imię Karima? Nie,
moje imię to Karina. A tak, ono ewoluowało w tę formę. "Karima" oznacza "Karim," co znaczy "ten, który jest stwórcą". "Karima"
oznacza moc twórcy. Od tego słowa pochodzą takie wyrazy jak "charyzma", "charyzmatyczny", "karishma". To jest Henno, z
Amsterdamu. Amsterdam – to dobrze A to jest Herman z Hagii.
Henno zamierza wprowadzić się do aszramu, z innymi. Dobrze. Ktoś tam stoi z tyłu. Oni już o mnie mówili, Matko. Naprawdę?
Jak masz na imię? Jack, z Brukseli. Och, tak, Jack jest z Brukseli. Tak, tak, tak, wiem. Znam Jacka. Wspaniale, nieprawdaż? Więc
wyjaśniłeś im również, że w czasie Indyjskich Tur warunki są bardzo spartańskie, widzicie, jeśli chodzi o osobisty komfort, to
głównie tym razem będziemy na zewnątrz. Na zewnątrz będziemy mieć namioty i tego typu rzeczy, to będzie przypominać obóz
harcerski. Ale myślę, że będziecie zadowoleni z powodu piękna przyrody, wspaniałych rzek i wszystko będzie wspaniałe – mam
nadzieję. Ale główną rzeczą jest to, że w tym kraju wy bardzo szybko wzrastacie – widziałam to, zobaczycie. On tak jakby was

odżywia, odżywia waszą istotę, to bardzo urodzajny kraj dla duchowego wzrostu i wielu dużo zyskało, więc dlatego myślę, że
będzie to dobry pomysł. Spokojnie, nie ma żadnego pośpiechu. Zostanę tutaj, do końca tego miesiąca, na pewno, może wyjadę
trochę później. Tak więc, spokojnie. Chciałabym zapewnić miejsca wszystkim, którzy mogliby pojechać. Dobrze? Niech was Bóg
błogosławi. Stopniowo ugruntujecie się w swojej grupie, w taki sposób, że ludzie będą mieli do siebie zaufanie i możemy mieć,
jak to nazywają, fundacje i tym podobne rzeczy, w ten sposób wszystko się ułoży. Oczywiście nigdy nie sprawdzam rachunków
fundacji, nie wiem jak ona działa. Ale musicie wyznaczyć niektórych ludzi i zebrać trochę pieniędzy na wasze programy, kiedy
tam przyjadę. Możecie potrzebować trochę pieniędzy na salę i tego typu rzeczy, na reklamę. Cokolwiek to będzie musicie
utworzyć odpowiednią fundację i spróbować zrobić to teraz, wtedy także będziemy mogli to zalegalizować. Na ten czas musicie
mieć trochę osób, które będą tym kierować i zbiorą trochę pieniędzy na programy. Ponieważ, Ja nie potrzebuję żadnych
pieniędzy, niczego, ale oczywiście wy ich potrzebujecie, tym bardziej, że w następnym roku, na pewno zamierzam tam
przyjechać i spędzić tam trochę czasu – mam taką nadzieję. Więc do tego czasu potrzebujecie trochę pieniędzy. A na
zakończenie chciałabym abyście wszyscy podziękowali Dr. Warrenowi, który pojechał tam na własną rękę, wszystko bardzo
dobrze wypracował i pomógł im wszystkim. Teraz Bogdan jedzie do Genewy, będzie opiekował się całą Europą, będzie jeździł od
kraju do kraju – Bogdan, Dr. Bogdan. I będzie robił wszystko, co niezbędne. Gregoire, oczywiście, jest również obecny,
zorganizował to wszystko, więc on teraz pokieruje Bogdana i wszystkich i wszystko będzie. Podejdź, ponieważ nie mogę Cię
usłyszeć.
Podejdź. Chciałam się dowiedzieć czy mogłabyś wrócić. Ale jeśli medytujesz, jeśli w czasie medytacji wyciągniesz lewą rękę w
kierunku fotografii, a prawą w ten sposób, wtedy to powinno zadziałać. Nie, nie, nie, nie, nie – tego to nie powinnaś robić. Warren
to wyjaśni. Tak, Patrycja tam jest i Antonio może jej pomóc. W porządku? Dobrze. Jestem bardzo szczęśliwa, że tam jesteście.
Więc lepiej – ona tam jest i postaraj się jej we wszystkim pomagać, ponieważ ona teraz robi to dobrze, ona wszystko prawidłowo
rozumie. Coś jeszcze? Wyglądacie tak pięknie, wszyscy. I Jack, jesteś w Belgii, tak? To dobrze. Tak, teraz muszę iść do domu.
Myślę, że zrobiliśmy bardzo udane seminarium, dajcie oklaski tym wszystkim ludziom, którzy przyjechali z Holandii i Belgii.
Chciałabym im podarować... Warren. Te zdjęcia tam, możecie wszystkie rozdać, ponieważ jest ich tak wiele. Więc ci co teraz idą,
niech dostaną pierwsi, a potem stopniowo. Więc teraz wyjdźcie, żeby wszystko zostało rozdane. Teraz chciałabym wam
wszystkim podziękować, że Mnie zaprosiliście na to seminarium, było bardzo piękne. Mam nadzieję, że niczego nie wzięliście do
siebie, gdy mówiłam wam o Vishnumayi. To jest moc, pamiętajcie, to jest moc. Wszyscy musicie mieć tę moc wewnątrz siebie,
więc kiedy powiecie choćby słowo, ono zadziała jak błyskawica, a potem jak tęcza. Obie te siły należą do Vishnumayi. Kiedy
pojawia się tęcza, to oznacza, że nie będzie żadnej błyskawicy, a kiedy jest błyskawica, nie będzie żadnej tęczy. Więc wy także
jesteście tęczą. To oznacza, że możecie tworzyć piękne kolory z jednego białego koloru, jesteście do tego zdolni. Więc musicie
czasem pokazać tę magię i musicie też czasem pokazać efekt błyskawicy. Ale lepiej zatrzymajcie wewnątrz większość
błyskawic, a tęczę na zewnątrz, tak będzie lepiej. Niech was wszystkich Bóg błogosławi.
Niech Bóg błogosławi Anglików i innych, was wszystkich, którzy pragną stworzyć Jeruzalem w Anglii – to bardzo ważne! Niech
Anglicy również zrozumieją i będą tego świadomi, i to wypracują. Nie tylko angielscy Sahaja yogini, ale wszyscy Anglicy.
Niech was Bóg błogosławi!

1985-1026, Kultura Sahaj
View online.
Kultura Sahaj, Mowa do Yoginów w Ashramie Bergenfield w New Jersey 26.10.1985 New Jersey, USA Dzisiaj myślałam o
wykładzie, że powiem wam o kulturze Sahaja. Teraz tworzymy dharmę, Vishwa Dharmę. Ale to musi mieć kulturę. Jak dotąd we
wszystkich religiach nie ma połączenia religii z kulturą. Żadna religia tego nie ma. Dlatego wszędzie można znaleźć różne
kultury. Powiedzmy w Indiach, ludzie, którzy podążają za hinduską religią, mają różne kultury w różnych miejscach. Oni żyją w
Lucknow, albo można powiedzieć w UP [Uttar Pradesh – stan w Indiach] i mają muzułmańską kulturę. Więcej islamskiego stylu.
Będą jeść na jednym talerzu, robią te wszystkie rzeczy, których normalnie południowi Hindusi nie będą robić, a południowi
Hindusi mają inną kulturę od [kultury] Maharasztry. Zatem nawet w religii takiej jak hinduska, gdzie kultura jest ważna, bardzo
ważna, znajdziemy różnorodność. Tak więc kultury ulegają wpływom sąsiednich kultur lub otaczających ich kultur i dlatego
ludzie się gubią. Kiedy ustanowicie taką religię jak ta, Vishwa Dharma, to ona nie jest jak każda inna religia. To jest prawdziwa
religia wewnątrz nas, a ta rzeczywistość przychodzi do nas, bo teraz jesteśmy jednością z Duchem. Więc gdy mówimy o Kulturze
Sahaja, to jest to kultura Ducha. Zatem, co to jest kultura? Najpierw przyjrzyjmy się, czym jest kultura. Tak więc kultura jest
wzorcem naszego zachowania wobec innych. To jest powszechny wzorzec zachowania, jaki powinniśmy mieć wobec innych.
Np. w języku angielskim, będziemy mówić "thank you" [dziękuję]. Nawet jeśli ktoś [was] morduje możecie powiedzieć: "Thank
you". Lub osoba, która was morduje może powiedzieć: "Sorry" [przepraszam]. Przez telefon mówi się "sorry?" - jeśli mówią coś,
czego nie usłyszeliście. Cały czas "sorry". Słowo "sorry" jest tak łatwo używane. Uważam, że jeśli jest wam przykro, to dlaczego
za to przepraszacie? "Sorry?" Przez telefon oni mają zwyczaj mówić najpierw: "Najmocniej przepraszam?", to miało sens, ale
teraz widzę, że wszyscy od A do Z mówią "sorry" [przepraszam], to nie ma sensu, bo za co jest wam przykro, kiedy mówicie
"sorry"? Oni przepraszają za wszystko. Albo w języku angielskim, mówimy: "Obawiam się". To jest bardzo powszechne "obawiam
się". Czego się obawiacie? Cały świat boi się was. Więc to jest ta Kultura, o której mówimy, każda kultura jako taka, staje się
sztuczna, to nie jest spontaniczne, nie pochodzi od rzeczywistości. To nie ma znaczenia, czasami to jest bez sensu, zupełnie bez
sensu trzymać się pewnych kultur. Zatem kultura Ducha nie zmienia się. Jest uniwersalna i wyższa od innych kultur. Oprócz tego
integruje wszystkie esencje wszelkich kultur. Zatem ona emanuje z Ducha. Duch ma dwie strony. Jedna strona, którą widzicie a
druga, której nie widzicie, jak księżyc. Strona, którą widzicie jest na zewnątrz z innymi ludźmi, innymi Sahaja yoginami, innymi
ludźmi, innymi społeczeństwami, które nie są wami, absolutnie. Drugą stroną, której nie widzicie jest relacja z Bogiem
Wszechmogącym, relacja z waszą Matką. Jeśli druga strona nie jest w porządku, zachowanie strony zewnętrznej może się stać
sztuczne, może zostać wypaczona, to nie jest Sahaj. Więc to jest odwrotnie niż w innych kulturach. Co robimy, żeby poznać inne
kultury, w co wchodzimy? Widzimy, jak oni rozmawiają, jaki jest ich język, jak mówią, jak się zachowują: mamy wszystkie
zewnętrzne cechy. Musimy znać "dziękuję" jeśli chcemy znać język angielski, musicie znać "dziękuję", "przepraszam" i wszystko
to. Ale jeśli chcecie poznać kulturę Sahaja, musicie poznać swoją Matkę i musicie poznać Boga Wszechmogącego. I wasza
relacja z Matką oraz z Bogiem Wszechmogącym musi być absolutnie doskonała. Wtedy nie ma problemu. Ale jeśli ta relacja nie
jest w porządku, nie możecie mieć sztucznej kultury Sahaj. Ta jedna rzecz jest pewna. Sztuczna kultura Sahaj nie jest w
porządku. Można powiedzieć, że Indie mają u swoich podstaw kulturę Ducha, Indie mają - ponieważ z powodu tradycji ludzie
przez wieki poszukiwali prawdy. Oni są obdarzeni duchowo, ze względu na świętych. Oni są szczególnie błogosławieni,
ponieważ byli poszukiwaczami nie rzeczy materialnych, ale Ducha. Szczególnie w Maharastrze, ponieważ Kundalini jest tam
zawsze jak magnes. Ludzie są przyciągani, bo Shri Ganesha działa jak magnes, są przyciągani ku Bogu i Duchowi. Tak więc
tworzą wzór, ale jest w tym dużo sztuczności, która też w tym wzrosła. Trzeba przyznać, że jest tam mnóstwo, mnóstwo
sztuczności, fałszu, nonsensu, który w tym wyrósł, ponieważ religia wpada w ręce… duchowa religia wpada w ręce przyziemnych,
okropnych tzw. braminów, którzy nie są Zrealizowanymi Duszami. Więc cała kultura stała się tak bezsensowna, że czasami nie
wiecie, gdzie szukać. Ale aby mieć kulturę, przede wszystkim, kultura jest rozwijana poprzez medytację, przez mierzenie się ze
sobą. Przede wszystkim powinniście stawić sobie czoła, co odczuwacie wobec Matki i wobec Boga Wszechmogącego. Przede
wszystkim, jak dużo wolności bierzecie od Matki? Jak bardzo bierzecie obecność waszej Matki za coś oczywistego? Ona jest
Mahamayą. Nawet pierwsze "M" jest trudne do zrozumienia. Więc kiedy zaczniecie za dużo sobie pozwalać, cały czas
wywierając na Nią presję, cały czas próbując przyciągnąć Jej uwagę, Jej czas, albo pisać jedenasto-stronicowe listy, wszystko to
jest jedną stroną. Z drugiej strony jest całkowita obojętność wobec swojej Matki. Więc powinniście to rozpoznać poprzez swoje
serce. Nie musicie do Mnie mówić. Ja wiem czyje serce pulsuje. Być może jestem jedyną osobą, która naprawdę wie, czym
jesteście. Być może, wy również nie znacie siebie. I nie mogę powiedzieć, ale Ja was znam we wszystkich szczegółach, z czego

mogę powiedzieć tylko trochę, ponieważ jestem zbyt delikatna, żeby mówić takie rzeczy. Z powodu kultury Sahaj. Z powodu
kultury Sahaj, nie mogę wam wszystkiego powiedzieć prosto w twarz. Poprawiam to, staram się poprawić, skorygować to. Jeśli
nie jest to możliwe, wtedy wam to powiem. Wtedy musicie w tym również zobaczyć, jak bardzo pełni czci jesteście. Niektórzy
ludzie, chociaż spędzają ze Mną więcej czasu, pozostają ze Mną, chcą być ze Mną, tylko wtedy czują się oddani. Tak więc nie
powinniście być zakłopotani, kiedy ktoś spędza ze Mną więcej czasu, nie powinniście potępiać siebie za to. Wszystko jest w
porządku. Ale rzecz w tym, jak bardzo jesteście oddani. Jeśli jesteście oddani, jak widzicie oddanie się w człowieku? Widzicie, że
ma jedną stronę a drugą jest ekspresja. Powiedzmy osoba, która jest oddana, nie mówi do Mnie dużo, nie mówi, ona słucha, nie
mówi. Zdrowy rozsądek, on słucha. Nawet ludzie, którzy są bardzo dobrzy, widziałam, że kiedy mówię, oni wstawiają pomiędzy
to swoje własne słowa. Ludzie, którzy są bardzo dobrzy, powinnam powiedzieć. Tak więc oddanie nie jest pełne. Następnie czas,
oni stają się bardzo świadomi czasu. Kto stworzył czas? Ale jeśli osoba nie chce przyjść do Mnie bezpośrednio i powiedzieć Mi,
lecz mówi komuś innemu: "Idź i powiedz Matce, Ona ma iść w tym momencie", wiem wszystko, kto mówi komu, kto idzie do
kogo, kto coś mówi komuś, kto jest związany czasem. A wtedy to lekceważę. Ja wiem, o której godzinie dotrę. Jaki czas jest
pomyślny, jak to się wypracuje. Oddanie się, musi być do tego stopnia, że nie powinniście się martwić. Powiedziałabym, że
Dumahl jest jednym z nich, który jest wspaniale oddanym człowiekiem. Kiedy tam poszłam byłam bardzo zmęczona, i on
powiedział: "Matko jeśli chcesz odpocząć, to możesz odpocząć". Powiedziałam: "Tak chcę odpocząć". Więc on po prostu
zostawił Mnie samą. Byłam naprawdę bardzo zmęczona, ponieważ miałam długą podróż, a potem to i tamto, zeszłam tam.
Myślałam: "Położę się i zasnę". Oczywiście, jak wiem, wszystko musi być zrobione we właściwym czasie, Ja po prostu
zasnęłam. I mieliśmy powitalny program w jednym miejscu, w wiosce, i oni wszyscy tam na Mnie czekali. A Ja sobie spałam; on
by Mnie nie obudził. On by Mnie nie obudził. On powiedział: "Wszystko będzie w porządku. Powiedz im, kiedy Matka przyjdzie".
Więc świeciło tam słońce, oni wszyscy siedzieli pod drzewem, słońce było upalnie gorące. Oni ucięli sobie drzemkę pod
drzewem i to wszystko. Wszyscy mieszkańcy przybyli, wszyscy przybyli, wszystko się wypracowało. I kiedy wstałam, była gdzieś
5:30, wtedy powiedział Mi: "Matko ja Ci nie powiedziałem o programie". On nigdy Mi nie mówi. Jeśli dostanę coś na piśmie, to
dobrze, ale "Ty spałaś, nie chciałem Ci przeszkadzać". "Jaki jest program?" "Była trzecia godzina". A Ja powiedziałam: "Trzecia
godzina. Dlaczego Mi nie powiedziałeś? Dlaczego Mnie nie obudziłeś?" On powiedział: "Obudziłaś się, wiedziałem, że się
obudzisz Matko, wszystko jest w porządku". Więc zaczęliśmy o godzinie szóstej. Słońce zaszło. W tym czasie zorganizowali
piękne światełka, fajerwerki i wszystko, i cały pośpiech się skończył, oni są bardzo dobrze ustabilizowani. I ludzie z odległych
wiosek także przybyli, oni zorganizowali ich tak dobrze, mieli odpowiedni czas, i oni byli bardzo szczęśliwi, że przyszłam później,
ponieważ słońca tam nie było, nie było gorąco i upalnie. Tymczasem, zanim nadeszła prawie godzina siódma, była noc i oni
zaświecili światła, i Diwali zostało wszędzie rozpoczęte [światełka zostały rozwieszone], oni mieli wszystko, mieli wystarczająco
dużo czasu, żeby wszystko zrobić. Wtedy Dumahl powiedział: "Wiedziałem Matko, że Ty nie spałaś i zarządzałaś". Jeśli ktoś
może to zrozumieć, wtedy nie będzie starał się Mnie zorganizować. Możecie Mi tylko powiedzieć: "Musimy wyjść o tym czasie".
Ale jeśli Ja nie chcę wyjść, nie wyjdę, czegokolwiek byście próbowali. Na mój własny słodki sposób; nigdy nie zobaczycie Mnie
upartej, ale Ja jestem. Bo ja wiem, co jest właściwe, co jest dobre i musi być zrobione w taki sposób. Ale w przeciwnym razie
jestem bardzo spokojna, nie martwię się. Ja nigdy was nie organizuję, nigdy was nie poganiam, nigdy nie robię czegoś, co by was
zdenerwowało. Duch nigdy się nie denerwuje, nigdy nie ekscytuje, nigdy się nie śpieszy, i nigdy nie jest... jak to mówicie "go-go"
biznes. Tak jak teraz, musimy jechać na lotnisko. Odkryjecie, że każdy był jak jakiś samolot - w kółko, w kółko, w kółko. Co się
stało? "Och, musieliśmy iść?" "Musimy iść, w porządku. Więc co?" Cała rzecz w tym, że te wszystkie ekscytacje, wszystkie te
rzeczy przychodzą do nas, ponieważ jesteśmy na zewnątrz. Ale jeżeli jesteście jednością ze swoim Duchem, jesteście
całkowicie spokojni, absolutnie spokojni. "W porządku, musimy iść, w porządku, dotrzemy tam. Nieważne". Na drugi dzień
mieliśmy iść na zakupy, próbowałam kupić kilka sari dla hinduskich kobiet. Zgubiliśmy się. Nigdy Mi to nie przeszkadzało. Oni
chodzili w kółko i w kółko, i w kółko, i w kółko. I wtedy Danny zrozumiał i powiedział: "Sadzę, że musimy zostawić wibracje we
wszystkich takich miejscach". Powiedziałam: "Słusznie". I myślę, że przez około dwie godziny, włóczyliśmy się. Ktoś mógłby
powiedzieć: "Co to jest?" "Nie możesz znaleźć miejsca, co się z Tobą dzieje?" Spokój. Dotarliśmy do sklepów w odpowiednim
czasie, dostaliśmy wszystko w odpowiednim czasie, zrobiliśmy wszystko, wróciliśmy na czas. Wszystko było pierwsza klasa, nic
nie poszło źle. Ale każdy na Moim miejscu, mówię wam, że czas byłby "och Boże, to tamto". Dlaczego oszczędzasz czas? Na co
oszczędzasz czas? Straciliśmy przyszłość, i to jest jedna rzecz, której Duch nigdy nie traci. On jest zawsze w teraźniejszości. To
jest rzeczywistość. Teraz na Zachodzie, ludzie są bardzo futurystyczni, niezwykle futurystyczni, a ich futurystyczność czasami
prowadzi ich do momentu, kiedy muszą, na przykład iść na pociąg. Zamiast przybyć na właściwa stację, oni pójdą na stację,
która jest dalej. I znowu oni dotrą do dalszej stacji. Pociąg nigdy do nich nie dotrze. Oni mają taki charakter. Więc nie należy w
ogóle planować czegoś takiego, co was utwierdzi. Ale w tej chwili, jeśli muszę powiedzieć, że musimy iść w tym czasie, jest w

porządku, teraz skończone. W tej chwili powiedziałam, jest nagrane, koniec. W porządku? Więc to weszło do pamięci. Nie ma
czym się teraz martwić. Co robimy w obecnej chwili? W bardzo spokojny sposób, obserwujmy to. Bądźcie świadkiem, teraz
bądźcie świadkiem. Dokąd podąża mój umysł? Teraz ktoś, kto musi gotować musi myśleć: "Och ja muszę dostać to, muszę
dostać tamto". Gdy raz zaczniecie mówić: "Muszę to zrobić", nigdy nie będziecie w stanie zrobić tego w ten sposób. Ale
powiedziałeś: "W porządku, teraz jestem w medytacji". W każdym momencie "jestem w medytacji". Wszystko do was przyjdzie,
nawet materia i dostaniecie właściwe rzeczy, we właściwym miejscu. Spotkacie właściwych ludzi, we właściwym miejscu. Na
drugi dzień tylko chodziliśmy, spacerując wokół. Kogo tam znaleźliśmy? Carolyn. Ona sobie po prostu spacerowała. Oto ona,
poznałam ją. Ona powiedziała: "Christine jest tuż obok". Ja powiedziałam: "Chodźmy", trzeba było widzieć radość na jej twarzy,
kiedy przyszła i Mnie zobaczyła. Piękne doświadczenie dla Mnie i dla niej, ona była taka szczęśliwa. Potem poszłyśmy razem.
Więc jeśli jesteście bardzo przywiązani do swojego zegarka, to znaczy, że nie jesteście przywiązani do swojego Ducha. Więc
Sahaja yogin, jeśli patrzy na zegarek, to znaczy, że nie jest Sahaja yoginem. Ale z drugiej strony może być tak, że Sahaja yogini
nigdy nie są na czas, kiedy trzeba. To się zdarza w Anglii bardzo często. Docieram zawsze pierwsza, żeby otworzyć drzwi. I
czasami też, żeby posprzątać. Branie rzeczy za oczywiste, jak mówicie, niedocenianie tego, to nie jest droga Sahaja Yogi.
Musicie być czujni, czujni, absolutnie czujni. Jeśli jesteście czujni, natychmiast będziecie wiedzieli: "Muszę już iść właśnie teraz.
Muszę to teraz zrobić. Muszę dostać tę rzecz teraz". Jeśli czegoś zapomnieliście, to znaczy, że mieliście o tym zapomnieć. To
jest to, co ma być. Tak więc, tam jest zapisana piękna rzecz, jak oni mówią: "Jai sei rakhahu tase hi rahun" "Droga, którą mnie
prowadzisz, droga, na której jestem, będzie szczęśliwa". Więc satysfakcja dla was, dla waszego Ducha jest ważna. Ponieważ
ego będzie planować: "Och, my tam pójdziemy, musimy dostać dla Matki, powiedzmy, stokrotki", zdecydowaliśmy. "Musimy
dostać stokrotki". Nie znajdziecie stokrotek, jesteście rozczarowani. Dlaczego nie? To wszystko są moje kwiaty, czy są one
stokrotkami czy nie, wyglądają tak ładnie. Cokolwiek chcecie, dostaniecie to. Tę rzecz chcieliście. Wiecie o tym, że Boskość
wypracowuje wszystko dla was. Jeśli powinniście mieć coś innego zaakceptujcie to. Nawet przez pomyłkę, jeśli kładę Moją rękę
na różne rzeczy, na książkę lub coś innego, natychmiast ją otworzę i zobaczę, dlaczego ta książka przyciągnęła Moją uwagę;
dlaczego ten człowiek przyciągnął Moją uwagę; dlaczego tak się dzieje. I zaraz się okazuje, że jest pewien związek, coś musi być
zrobione, coś musi być powiedziane, coś musi zostać wypracowane. Więc osoba, która jest zaangażowana w kulturę Ducha,
kulturę Sahaj, imponuje innym swoim spokojem i zrelaksowaną postawą. Odprężenie nigdy nie oznacza letargii, w żadnym
wypadku. To nie oznacza letargii. Letargia jest przeciwko odprężeniu. Osoba, która jest zrelaksowana, nie może stać się
letargiczna. "Zrelaksowany" oznacza osobę, która jest czujna i spokojna. Te dwie rzeczy są dla człowieka niemożliwością,
ponieważ jeśli są czujni, jeśli oni są czujni, wtedy nie są spokojni. Jeśli są nieszczęśliwi, smutni, wtedy myślą, że są bardzo,
bardzo spokojni. Więc to jest jedna rzecz, o której należy pamiętać, że musicie być świadkiem samego siebie przez cały czas.
Nie potępiać siebie, ale być świadkiem. Użyłam słowa "świadek" co znaczy "nieprzywiązany". To co się dzieje, kiedy zaczynacie
siebie potępiać, to tracicie każdą dobrą okazję. Np. macie jakieś doświadczenia osiągnięcia nagłego wzrostu. W porządku? W
tym momencie powinniście to złapać, trzymać się tego, kontynuować, ale nie zapominać, że możecie się cofnąć, nie. A potem,
czekajcie na kolejną wyższą chwilę, która przyjdzie, trzymajcie się tego. Tak się wspinacie w Himalajach. Ale nie "och Matko,
teraz jest dobrze, ale co będzie dalej?” Wtedy idziecie w dół, ponieważ musicie się zmierzyć ze sobą, wiedząc jakie są wasze
moce. Jesteście teraz Duchem, nie jesteście już zwykłym człowiekiem, nie ma potrzeby, aby siebie osądzać albo degradować
siebie, albo w jakikolwiek inny sposób czuć się nieszczęśliwym. Nie ma mowy. Przeszłość jest przeszłością. Co się stało przed
chwilą, skończyło się. "Teraz, mam zamiar wzrastać, teraz mam zamiar wzrastać". Tak więc osoba, która ma kulturę Sahaj jest
nie tylko spontaniczna, ale jest natchniona, jest natchnioną osobowością. Osoba tego rodzaju, natchniony wizjoner, wtedy inni
ludzie są pod wrażeniem takiej osoby: "Widzisz, to jest mężczyzna, który jest natchniony, który mówi w natchniony sposób, w
sposób, który bardzo jest bardzo różny od innych. "On mówi coś nowego, nowego, co odżywia". Taka osobowość. Pewnego dnia,
słyszeliśmy wykłady tak wielu ludzi, a kiedy Premier Nowej Zelandii przyszedł C.P. powiedział: "Wracajmy, na herbatkę, czy coś
takiego". Powiedziałam: "Nie, posłuchaj tego człowieka. On jest Zrealizowaną Duszą". Odpowiedział: "Naprawdę?" Odrzekłam:
"Tak, słuchaj go". Najpierw wszyscy: "On siedzi w Nowej Zelandii, w takim maleńkim kraju, co on będzie mówił?" Zobacz, oni
chodzili tam i z powrotem… W ciągu dwóch minut zdobył uwagę wszystkich, widzicie, on mówił entuzjastycznie o wszystkim, tak
pięknie, i powiedział wszystkie punkty w tak odmienny sposób, w nowy i lepszy sposób. CP był zdumiony. On powiedział: "Skąd
wiedziałaś?" Powiedziałam: "Wiem, ponieważ kiedy byłam w Nowej Zelandii, powiedziałam im, że on jest Zrealizowaną Duszą". I
nasz premier jest również Zrealizowaną Duszą. Będziecie zaskoczeni, po tym nasz premier skończył swój wykład i to wszystko,
po dwóch czy trzech wykładach musiał iść, ale wtedy on zawrócił i poszedł do tego australijskiego premiera, [Shri Mataji miała
na myśli Nową Zelandię], tylko do niego, poszedł i pogratulował mu, pogratulował mu. Pogratulował mu i powiedział coś, bardzo
mu bliskiego. I znowu ten człowiek, widzisz, wzniósł się w radości. Widzimy, że to wszystko tam jest. A potem odszedł.

Dlaczego? Ponieważ jedna Zrealizowana Dusza rozumie inną Zrealizowaną Duszę, i wszyscy byli zdumieni, dlaczego on sam
zwrócił się do tego spokojnego człowieka i poszedł i pogratulował mu. Więc tak duży kraj jak Indie, reprezentowany przez
naszego premiera, idzie w kierunku takiego małego kraju jak Nowa Zelandia, który jest niczym w porównaniu do Indii, i gratuluje.
Jeden jest rozwiniętym krajem a drugi rozwijającym się krajem. To jest coś, czego ludzie nie rozumieją. I cała pełna radości
atmosfera spowodowała, że obaj uścisnęli sobie dłonie. To jest kultura Sahaj, po której można rozpoznać Zrealizowaną Duszę,
godność Zrealizowanej Duszy. Więc jeśli chodzi o relacje z innymi, przede wszystkim są to Sahaja yogini. Ale widziałam, że
większość ludzi, jest bardziej sympatyczna dla innych a mniej sympatyczna dla Sahaja yoginów. Oni cały czas próbują
krytykować Sahaja yoginów, i Ja ich testuję. Czasami mówię: "W porządku. Ja nie sądzę, aby ten człowiek był bardzo dobry". I to
wszystko. Ale kiedy druga osoba zmienia się na lepsze, okazuje współczucie i mówi: "Nie Matko, myślę, że to się wypracuje" to
Mi się podoba, lubię to. Albo czasami mówię: "Och, pozwólmy im odejść. Nie powinno być dla nich jedzenia, to jest w porządku".
"Nie Matko, zrobiliśmy jedzenie dla nich". Tak więc kulturą Sahaja jest dawanie. Dawajcie, dawajcie, dawajcie i nigdy nie proście
o nagrodę. Nigdy nie myślicie: "Co muszę dostać". W końcu macie najwyższe, co ktokolwiek mógłby dostać. Powiedziano, że w
duchowości człowiek może osiągnąć trzy wysokości, które wy wszyscy dostaliście w jednej chwili. Nazywa się to salokya,
samipya, sanidyna. Salokya jest taka, że powinniście być w stanie widzieć Boga. Wtedy to macie. Samipya jest bliskością z
Bogiem. Sanidya to jest jedność, jedność. Wy macie wszystkie trzy. Macie to w jednej inkarnacji. Kiedy Bogowie inkarnowali się
wcześniej, nikt nie wiedział, że są Bogami. Więc nawet jeśli to mieli, nigdy nie wiedzieli. Bardzo niewielu ludzi o tym wiedziało.
Ale nawet, kiedy Chrystus powiedział, że był synem Boga, kto, ilu mu uwierzyło? Oni go ukrzyżowali. Ponieważ, nie byli
Zrealizowanymi Duszami. Ale dając wam Realizację dałam wam te wszystkie trzy błogosławieństwa, za jednym razem. Mówię
waszym językiem, mówię w waszym stylu, żyję wg waszego stylu i wy Mnie rozumiecie. Nie ma problemu. Ale z innymi Bogami,
wyobraźcie sobie, gdybym była dzisiaj Mahakali, co by się stało. Wszyscy byście wisieli do góry nogami, widząc Mnie odwrotnie.
Nie wiem, co by się stało – lub z którymś z nich. Więc te trzy błogosławieństwa, obiecane [wam] przez świętych, macie je
wszystkie. Ale ponieważ je macie, nie rozumiecie ich. Bierzecie to za pewnik. Nie ma Shraddhy [wiary]. Z tego doświadczenia
powinna być ogromna wiara. Wiara jest czymś, co rezyduje pomiędzy Mną a wami, pomiędzy. Możemy powiedzieć, że jest
oceanem radości, który jest pomiędzy. Cokolwiek emituję do was, jest tą shraddhą, a kiedy jesteście przesiąknięci tym, radość z
tej shraddhy czyni wszystkich tak sahaj. Ale do tego musicie otworzyć swoje serca. Sahaja yogin, który jest skryty, który jest
ograniczony, który jest zazdrosny, który odseparowuje się od innych nie jest dobry. Otwórzcie swoje serca. Oddajcie swoje
rzeczy, to nie ma znaczenia. Materia ma tylko jedną wartość, taką, że może przekazywać waszą kulturę Sahaj. Małe rzeczy,
widzę, że macie coś pięknego, i w Mojej Mahamayi działającej na Mnie mówię: "Och, to bardzo piękne", i wtedy oni mówią:
"Matko, Ty nam to dałaś". "Ach, przepraszam". Wtedy poczułam się bardzo zawstydzona, że to nie jest kultura Sahaj, widzicie.
Ale radość jest tak duża, że nie mogę się powstrzymać i czasami mówię: "Och, to jest takie piękne, to". "Ty nam to dałaś, Matko".
I całe zrozumienie i całe uczucie, czuję się trochę nieśmiało w związku z tym, i wszyscy oni są piękni, tak dramatyczni, tak
dramatyczne to jest, tak poetyckie. Tylko w tym momencie wstydzę się samej siebie. Oczywiście, aby być człowiekiem trzeba się
czasami siebie wstydzić. Inaczej dramat nie jest kompletny. Więc ta cała rzecz jest taka piękna i taka radosna. Ale łagodność
wobec innych i siebie samego powinna tam być. Kiedy stajecie się nieszczęśliwi i poważni, jesteście bardzo niemili dla siebie i
innych. Każdy, kto jest poważnym człowiekiem, siedzi z poważną miną, wiedzcie, że on wcale nie jest Sahaja yoginem. Oni
powinni tryskać śmiechem, radować się cały czas. Nie mogę być poważna, myślę, że może przez pięć sekund. Nie wiem.
Próbuję, ponieważ wykłady powinny być poważne, aby dotrzeć do ludzkich serc. Ale tak nie jest, możecie nawet zobaczyć, że
kiedy robię się zła, zdradzają Mnie oczy, jest w nich iskra radości. Taka powinna być osoba, i nie martwcie się tym, co inne osoby
mają do powiedzenia. Widzicie kultura, gdzie ludzie są tak ponurzy, jest taka sama jak ta, gdzie ludzie są frywolni. Jak wiemy,
kultura amerykańska jest frywolna, jest głupia, widzicie, nie będę zaskoczona, gdy np. wasz premier zacznie jutro nosić sari, tylko
po to, żeby was rozbawić. Wszystko jest u nich możliwe, tyko po to, aby was rozbawić, także – dla taniej popularności.
Cokolwiek jest frywolne, głupie, oni to zrobią. Ale zakładając, że jest to stara konserwatywna angielska osobowość, wtedy pani
może nosić bardzo oficjalny strój w prążki, to i tamto, i jak mężczyzna, ona może stać się wkrótce taka, że wykształci bardzo
poważną minę. Ale obie rzeczy są bezsensowne, nie mają znaczenia. Musicie być naturalni, i naturalnie wszystko zawsze
pulsuje radością. I przesłanie. I przesłanie. Te kwiaty są przesłaniem mojego przyjścia, wiele napisano o nich. Więc osoba, która
jest z kultury Sahaj, powinna emitować tę wiadomość innym, ludzie powinni zobaczyć "Och to jest ten człowiek. To jest człowiek
Sahaja". Widać to wyraźnie. Nie ma powagi, nie ma nieszczęścia, niczego. Przypuśćmy, że powiedziałam coś, co mogło was
zdenerwować, zapomnijcie o tym. Jeśli nie umiecie o tym zapomnieć, to nie słuchaliście Mnie. Ale "zapomnieć" nie oznacza, że
nic z tym nie robicie. "Działanie przy tym" oznacza, że stawicie sobie czoła i zobaczycie dla samych siebie, jak bardzo musicie
wzrosnąć, jak daleko się posunąć, nie jak będziecie upadać. Więc to jest cały czas gra w dwie strony, jak mówię wam w Moich

wykładach, że z jednej strony zobaczycie relacje ze Mną, i relacje z innymi. Dla Sahaja yogina nie powinno to mieć znaczenia, czy
jest w pałacu czy na ulicy. Pierwsze spotkanie z pierwszymi z Sahaja yoginami - mamy tylko jednego który przetrwał, siedzi teraz
tutaj - nie mogli [tego] znieść, dla nich to było trudne, być we wspaniałej atmosferze Indii. Powodem jest to, że oni analizowali;
nie mieli dobrych łazienek, pryszniców. Ale macie całe niebo. Macie wszystkie góry. Macie wszystkie drzewa. Macie wszystkie
płynące wody. Ale wy chcecie mieć mały prysznic, w którym nawet nie możecie się ruszyć. Po prostu wyobrażenie komfortu,
tylko idea komfortu. Jeśli Mnie pytacie, to nie macie komfortu, w porównaniu do tego, co mamy w Indiach. W ogóle żadnego
komfortu. Jeśli poprosicie jakąś hinduską dziewczynkę, żeby przyszła i została, ona się rozpłacze. Myślę, że nawet prezydent,
prezydent musi umyć swoje naczynia, być może. Co to za komfort. Nie ma podziału pracy. Teraz w naszym kraju mamy
służących, ale "służący" nie oznacza, że ich oszukujemy lub coś takiego. Oni jedzą to samo jedzenie, co jemy my. Żyją w taki sam
sposób jak my. Ale oni wykonują inny rodzaj pracy, bo oni nie mają takich samych zdolności umysłowych, żeby być
prezydentem. Prezydent wykonuje inną pracę. Nie macie żadnego rodzaju komfortu, uwierzcie Mi. Sprawa jedzenia, macie całe
jedzenie przetworzone. Wyobraźcie sobie, w każdej chwili możecie dostać raka, z powodu przetworzonego jedzenia. Jaka więc
jest wasza specjalność? Postarajcie się zrozumieć. Jaki to jest rodzaj żywności: nie jest świeża, Bóg tylko wie, jak ona jest
przetworzona, jak jest konserwowana, skąd to pochodzi. Nagle w Londynie powiedzieli: "Nie jedz tego rodzaju jedzenia", widzicie
"bo jest czymś zanieczyszczone". Więc każdy pędzi, do magazynu, bo musimy przechowywać te wszystkie rzeczy. Nie możecie
dostać ich we właściwym… "Och, to jest tam", wtedy zaczniecie je wyrzucać. To jest szalony wyścig, ponieważ ludzie myślą: "Bóg
wie, co my dzisiaj jemy, czy jest ono dobre czy nie?" Więc pod względem żywności jesteście zerem. Najlepiej jest żyć na wsiach
lub w lasach, aby uzyskać świeże owoce, myć je w czystej bieżącej wodzie lub rzece, zjeść je z przyjemnością i siedzieć ciesząc
się słońcem. Komfort Ducha, jest czymś, co utraciliśmy, a ci, którzy szukają komfortu Ducha to są Sahaja yogini, nie inaczej.
Komfort Ducha przychodzi z dawania. Powiedzmy, że pożyczyłam od was trochę pieniędzy, nie będę czuła się komfortowo,
dopóki wam ich nie oddam. Idąc dalej, załóżmy, że jesteście w coś uwikłani, macie jakieś problemy. W jakiś sposób sprawię, że
gdzieś się do Mnie zbliżycie i wypracujecie to, oczyszczę was, skończone. Do tego czasu nie będę czuła się komfortowo, choć
będę cierpieć, będzie mnie boleć, będę miała to, tamto. Jak tylko tu przyjechałam, lewe Nabhi było takie. Skorygowałam to.
Wzięłam to na siebie, wchłonęłam to w siebie. Więc oni są żądni przygód. "Och, nie będę dotykać, złapię blokadę, on ma
blokady". Skończone. Ale teraz współczucie może działać tylko wtedy, kiedy macie ten rodzaj Ducha, inaczej nie działa. To
stanie się współczuciem. Na przykład, jest jedna osoba, pan A albo pani A, panna A, nieważne. To znaczy, mówię tylko o zwykłej
osobowości i ta osoba łapie blokadę. W ashramie, ta osoba powinna się oczyścić. Ale wszyscy mieszkańcy ashramu będą łapać
od tej osoby, a ta osoba nigdy nie będzie w porządku. Jest bardzo zabawny żart o tym. Była pewna pani, która chciała schudnąć.
Więc była maszyna taka, jak wałek do ciasta. Powiedzieli: "Jeśli będziesz trzeć, to schudniesz". Więc ona kupiła, biedactwo, więc
ona kupiła maszynę i zaczęła się nią wałkować. Odkryła, że po rolling-pin staje się gruba, zamiast schudnąć. Tak samo jest w
Sahaja Yodze. Sahaja yogini zamiast korygować innych, zostają zanieczyszczeni. Dlatego powiedziałam: "Nie trzymajcie w
Ashramie nikogo z powodu współczucia". Nie starajcie się korygować tej osoby, w sposób, w który możecie korygować siebie,
wchłonąć to w siebie, tak jak czyni to Matka i zróbcie to. Robię to dla tysięcy i tysięcy, i tysięcy; możecie to zrobić dla jednej lub
dwóch, więc jest wam wszystko jedno. I w ten sposób stajecie się silni. Nie przez unikanie ich, uciekanie od nich lub potępianie
siebie albo mówienie: "Musimy siebie ratować na łodzi". Nie. Przez przygodę. "Zobaczmy co się stanie", Tamara powiedziała Mi:
"Nic mnie nie łapie, Matko, co się dzieje?" Powiedziałam: "A kto ma cię łapać?" "Ten kto cię złapie, sam ucierpi". Zatem chodzi o
to, że Bhairava ma zostać ustanowiony. "Sidha kala mane Bhairav" - tak jak musicie ustanowić Shri Ganeshę, musicie również
ustanowić Bhairavę i Hanumanę na prawej stronie. Jeśli te trzy Bóstwa są w was ustanowione, nic na tej Ziemi nie może was
złapać. Złapiecie to na chwilę. Ale co odkryłam, poszłam do tego ashramu, u wszystkich lewe Nabhi zablokowane. U wszystkich
lewa Agnya zablokowana. Więc potem Ja mam ból. Wszyscy. Mam na myśli, że wzięłam was do mojego ciała, wiecie o tym?
Jesteście częścią mojego ciała, jesteście komórkami w moim ciele. Więc kiedy wy łapiecie, Ja także łapię; nie łapię, Ja
naprawdę dostaję bólu, ale czyszczę to. W ten sam sposób, dałam wam swoje moce. Każdą moc jaką mam, dałam wam. Ale
musicie to rozwijać i musicie być ryzykantami. Ale jest na odwrót, kiedy mieliśmy ashram, wszyscy osiedli: "Och, teraz jest,
bardzo wygodnie, bardzo tanio". Bardzo ekonomiczne, to jest pierwszy komfort. To jest zaskakujące, dla człowieka z Zachodu, to
jest bardzo ważne, żeby było ekonomicznie. Zaskakujące, że zamożni ludzie częściej myślą o oszczędzaniu pieniędzy niż ludzie
biedni. I Anglicy są niezrównani w oszczędzaniu funtów kosztem innych. Wręcz przeciwnie, jeżeli jedziecie do Indii, gdzie oni są
bardzo szczęśliwi, zaproszą was do swoich domów. Cokolwiek mają, dadzą wam to "jedzcie, jedzcie, jedzcie", będą was
zmuszać. Będą bardzo szczęśliwi, dając. Ale w Anglii to jest bardzo niebezpieczne, widzicie. Czasami w ashramie, mogą dla
Mnie nie mieć nawet jedzenia. Naprawdę. A jeśli im powiecie: "Wiem, wiem". Znacie to. To koniec. Więc co wtedy powiecie? Oni
już to wiedzą, co teraz robić? Oni wiedzą. Tak więc wraz zamożnością rośnie skąpstwo i orientacja na pieniądze. Również w

Indiach widziałam ludzi, którzy mieli trochę więcej pieniędzy niż reszta, stali się bardzo zorientowani na pieniądze. Pieniądze
stają się wszystkim, pieniądze stają się władzą, pieniądze stają się ich życiem. Sahaja yogin nie dba o pieniądze. To jest tylko
pyłkiem u stóp naszej Matki. Czym są pieniądze, czym jest bogactwo? I kiedy oni tak robią, wtedy ich problemy finansowe są
rozwiązane. Jeśli macie problemy z pieniędzmi, wiedzcie, jeśli macie szczególny stosunek do pieniędzy, bo Ja w pewnym sensie
taki mam, ponieważ kiedy muszę komuś dać, pamiętam o tym. Ale widziałam ludzi, którzy są bardzo niespokojni mówiąc Mi:
"Musisz zapłacić temu człowiekowi tyle a tamtemu człowiekowi tyle". To jest złe. To nie jest przedmiotem waszej troski. To jest
bardzo złe, bardzo złe mówić Mi: "Musisz zapłacić temu albo tamtemu człowiekowi". To nie jest ważne. Nawet, jeśli nie płacę,
płacę mu. Tak więc w relacjach ze Mną, nie mówcie do Mnie: "Musisz zapłacić mu tyle pieniędzy, tyle pieniędzy powinno być
zapłacone, to jest to, co należy się mu od Ciebie". Nic z tych rzeczy. Niech osoba przyjdzie i Mi powie: "Dlaczego Mi to mówicie?"
Jeśli przekażecie Mi taki rodzaj wiadomości, jesteście zgubieni. Albo jeśli przyjdziecie i powiecie Mi w czyimś imieniu: "Matko
czas się skończył musimy iść. Ktoś cię pogania". Jeśli ktoś Mnie popędza, powiedzcie mu: "Nie poganiaj Matki". Musicie
wiedzieć, że wasze Kundalini nie zostało podniesione tylko przez wasze własne Kundalini, ale przez coś, co to wypracowuje. Coś
bardzo potężnego, wielka organizacja. Nie możecie tego zobaczyć, to jest mikroskopijne. Musicie wiedzieć, że nikt nie otrzymał
Realizacji w ten sposób, czyż nie? Tysiące dostają Realizację, co się wydarza? Musi być coś… Jak teraz możecie powiedzieć coś
takiej organizacji? Oni tego nie lubią. Oni to wiedzą. Właściwie to oni są jedyni, którzy wiedzą, nie Anglicy. Oni wiedzą, co jest do
zrobienia. Zatem wasz związek ze Mną przejawia się jako wasza kultura, więc to jest kult Matki, możecie to nazwać, kulturą
Matki. W jaki sposób jesteśmy połączeni z naszą Matką. Widziałam ludzi, jeśli ktoś jest dla nich niegrzeczny, oni się bardzo
złoszczą. Ale jeśli ktoś jest niegrzeczny wobec Mnie, to oni złości nie czują. Powinno być odwrotnie. Podam wam teraz przykład.
Mary Griffin była zabawna, i obaj nasi PRO byli bardzo źli. To było naturalne i bardzo… lubiłam to, ale ich uspokoiłam. I Worlikar
oczywiście był na szczycie tego zdarzenia. Ale drugi kolega nie. Dawał argumenty. Ja tylko obserwowałam. To znaczy, jeśli ktoś
powiedziałby to do jego matki… Jest tam jeszcze jeden, on nigdy nie przyszedł powitać Mnie na lotnisku. Więc Worlikar zapytał:
"Gdyby twoja własna matka przyjechała, to nie wyszedłbyś?" Więc jeden wyjaśnił: "Och, ale naszą Matką jest Adi Shakti. Moja
matka, nie jest, ona jest bezsilna". To nie tak. Aby okazać szacunek, okazać miłość musicie przyjść; dla swojej własnej korzyści,
nie dla Jej korzyści. Dla swojej własnej korzyści, Ta relacja jest dla waszego własnego zysku. Zakładając, że natraficie na naftę,
jest to wasz zysk czy zysk nafty? Jeśli dotrzecie do Źródła, czy Źródło coś na tym zyska, czy jest to dla waszej korzyści?
Logiczne, prosta logika. Tak więc w tej kulturze, naprawdę rozkwitacie i stajecie się bardzo szczęśliwą osobą, radosnym
człowiekiem. I ekspresja takiej osoby jest tak różna, bo taka osoba, jak już mówiłam, wznosi się ponad i widzi problemy innych,
upadek społeczeństwa, widzi problemy całego świata. Nie tylko to, ale zna rozwiązania. Nie jesteśmy jak zwykli ludzie, którzy są
rasistami, to… inne choroby, nie wiem jakiego rodzaju choroby mają, zapominam. Rasizm to nic innego jak głupie bzdury. Czym
jest rasizm? Bóg stworzył kogoś takiego koloru i kogoś innego w takim kolorze, i ci sami rasiści próbują opalać swoje twarze.
Tak więc w naszej kulturze nie przejmujemy się powierzchownymi rzeczami. To, czym się przejmujemy, to nasza wewnętrzna
czystość, wewnętrzne piękno, ale to nie oznacza, że powinniście się poruszać jak prymitywni ludzie, nie. Ale jeśli jest
wewnętrzne piękno, to pojawia się również piękno zewnętrzne. Nigdy nie zobaczycie Mnie w nieprzyzwoitym ubraniu. Nigdy nie
zobaczycie Mnie bez założonego sari, nawet gdy śpię mam na sobie sari, ponieważ w nocy również muszę pracować, więc jak
mogę iść w szlafroku do innego świata? Więc osoba, która jest Sahaja yoginem musi być niezwykle schludna i czysta, nie mówić
innym [jak mają wyglądać], ale sama powinna taka być. To jest jedna z rzeczy, która jest bardzo ważna, bo inni będą was
postrzegać, jako cudaka, kto wam wtedy uwierzy? Więc jeden efekt jest od Matki, czerpiecie ze Źródła, po co? Aby być tą
oświeconą jakością, aby inni postrzegali was jako coś wspaniałego i uwielbiali was, czcili was. Tak daleko zaszliśmy, jaka
powinna być wasza osobowość? Ale teraz, kiedy macie do czynienia z innymi, wiedzcie, że oni są ludźmi stworzonymi przez
Boga, a nie przypadkiem przez Sahaja yoginów. I oni będą jutro Sahaja yoginami, być może wyżej rozwiniętymi Sahaja yoginami
niż wy. Więc gdy mamy do czynienia również z innymi, mówcie do nich w łagodny sposób. Bądźcie dla nich mili. Oczywiście
jesteśmy przeciwko guru, przeciwko sektom, przeciwko tym wszystkim ludziom. Ale jak tylko przyjdą, jeśli powiecie: "Och, jesteś
bucem", to ta osoba się odwróci i odejdzie. Więc nie dano wam tej władzy, żebyście byli dosadni albo aroganccy dla innych, nie
dano. Teraz wszyscy tacy ludzie idą w dół, wyciszają się, ponieważ widzą, że to co pomaga, to wasza łagodna, uprzejma,
zdecydowana postawa. Tylko po Sahaja Yodze możecie połączyć te wszystkie cechy. Będziecie zdecydowani, czujni, będziecie
uprzejmi i współczujący, uśmiechnięci, lecz nie będziecie drwić z innych. Następnie stajecie się osobą czujną: zobaczyć, jaka
jest reakcja innych na was, to jest bardzo ważne, żeby to widzieć. Więc teraz zaczynacie obserwować innych. Jaka jest wasza
reakcja na innych? Widziałam wiele razy, jak nowy Sahaja yogin wchodzi. Osoba próbuje coś powiedzieć, a dziewczyna zaczyna
chichotać albo śmiać się. Nie powinno się w tym czasie, ponieważ osoba może sobie pomyśleć: "Robią ze mnie głupka, albo oni
myślą, że jestem idiotą albo coś ze mną jest nie tak". Ta osoba stanie się świadoma siebie, i Ja nie będę mogła dać Realizacji tej

osobie. Ale jeśli ktoś siedzi przede Mną, staram się pomóc tej osobie, wiem, że to jest bardzo ważny moment w życiu tego pana.
Mamy to, co z tego? Kiedy wyciągamy kogoś, kiedy komuś pomagamy, czy się śmiejemy? To jest czas, kiedy musicie być
zatroskani i bardzo poważni, żeby wykonać tę pracę. Każda jakość i nastrój ma swoje własne miejsce, tak jak nos jest na swoim
miejscu, oczy na swoim miejscu. W ten sam sposób, wszystkie te nastroje jakie mamy, mają swoje własne miejsce. I to jest to,
co utraciło współczesne społeczeństwo. Zatem, kiedy staram się komuś pomóc, powinniście być zatroskani tą osobą. Jak to
przychodzi do nas ze Źródła? Jak bardzo troszczycie się o Mnie? Przypuśćmy, że jestem spragniona, wy poczujecie pragnienie.
Natychmiast powiecie: "Matko, przyniosę Ci trochę wody”. Ale możecie nawet Mnie nie zapytać, tylko przyniesiecie. Lub po
prostu zrobicie Mi herbatę i zaopiekujecie się Mną. Zróbcie to czy tamto. W małych, małych sprawach musicie to obserwować.
Troską nie jest mówienie czegoś, pytanie o coś. Nie pytajcie. Nie pytajcie Matki, po prostu to zróbcie. W ten sposób, kiedy
zaczniecie to robić, zrozumiecie, co robicie dla innych. Tak więc refleksja nad innymi, jak oni was odzwierciedlają jest bardzo
ważna, A wy musicie być czujni. Nagle coś powiecie i wszyscy znikają. Musicie wiedzieć, że oni nie są jeszcze Sahaja yoginami,
oni zostaną przyciągnięci, więc musicie bardzo delikatnie ich wprowadzić. Następnie dla Sahaja yoginów niezwykle ważne jest
to, aby inni zobaczyli, jak wy się zachowujecie pomiędzy sobą. Musimy kochać towarzystwo innych, musimy to kochać. Spotkać
gdzieś paru Sahaja yoginów: "Ach, jaka to radość widzieć kogoś, rozmawiać z kimś przez telefon". Ale ponieważ jesteśmy tak
zacofani, tak samolubni, tak chciwi, i czasami bardzo ograniczeni, albo całkowicie pochłonięci nasza przeszłością, czy nie
potrafimy tego robić, nie czujemy z tego radości, nie możemy podziwiać innych Sahaja yoginów, nie możemy się cieszyć innym
Sahaja yoginem, nie możemy lubić jego towarzystwa. To oznacza, że ten palec nie może czuć tego palca. To jest jak rozwój, jak
to nazywacie, choroby zwanej trądem. Nerwy są skończone. Nie ma zakończeń nerwowych. Nie możecie czuć radości z innych
Sahaja yoginów. I to jest możliwe tylko, jeśli wzniesiecie się ponad swoje osobiste interesy. Kiedy ludzie przychodzą do Sahaja
yogi na początku, mają osobiste interesy, np. ktoś próbuje coś sprzedać, więc oni chcą to sprzedać Sahaja yoginom. Albo coś
aranżują, i chcą, żeby Sahaja yogini to robili. Widzicie, osobisty interes, aby wykorzystać Sahaja yoginów do własnych celów. W
wyniku tego widziałam wielu ludzi, którzy stają się tak ograniczeni, że nikt im nie pomaga, żadna praca nie jest przez nich
wykonana; jeśli tam jest telefon, nikt nie powie: "Zajmę się tym". To jest Amerykańska jakość, oni powiedzą: "Zajmę się tym". To
jest uważane za dobre. Nie w Anglii, oni będą wszyscy siedzieć, cicho. Nawet jeśli coś zjedzą i mają zapłacić pieniądze, oni będą
odwracać wzrok i niektórzy biedni indyjscy studenci zapłacą za wszystkich. "Nie będę patrzeć", oni mówią: "Teraz zapłacone".
Teraz oni są normalni. To bardzo niski poziom. To zachowanie jest na wyjątkowo niskim poziomie. I to jest to czego trzeba się
nauczyć, że musicie kochać innych, dawać innym prezenty. "Jedziesz tam; och, teraz ...". Innym razem spotkałam kobietę,
spodobał się jej jeden z moich pierścionków, ze szmaragdem. To jest mój rodzinny pierścionek, więc nie mogę go oddać, będę
musiała zapytać C.P. i jemu może to się nie podobać, ponieważ przede wszystkim nie mam prawa do tego, muszę go dać moim
dzieciom, w porządku? Ale znalazłam gdzieś szmaragd, piękny, więc go zatrzymałam. Na drugi dzień, gdy jej go dałam była
oczarowana. Powiedziałam: "Podobał ci się Mój pierścionek, nie mogłam ci dać Mojego, więc..." Powiedziała Mi: "Chcesz
powiedzieć, że mogłabym wziąć Twój pierścionek?" Odrzekłam: "Zmusiłabym cię do tego, ale nie mogłam ci go dać, więc
myślałam o tym. Zobaczyłam go gdzieś, więc wzięłam go dla ciebie". Powiedziała: "Jaka troska". Ale to wszystko jest w mojej
głowie. Ilekroć mam, szansę, gdy ktoś mówi: "Och, podoba mi się to", zachowuję to w pamięci. Następnym razem to może być
kwiat. Musicie miłować ich towarzystwo, ponieważ to taka wspaniała rzecz mieć kogoś, kto was rozumie, waszego Ducha, i oni
mają Ducha. Taka wielka rzecz. Jak możecie być niemili dla innych? To Mnie rani najbardziej. A pierwszą i najważniejszą rzeczą
jest to, że musicie Mi dać sympatyczną, piękną, kochającą się grupę, w której wszyscy się kochają. Jeśli to osiągnęliście, to
wtedy naprawdę kochacie, ponad względami osobistymi. Mam na myśli, oczywiście, w Sahaja Yodze nie ma teraz wielu ludzi,
którzy starają się zarabiać pieniądze, ale starają się mieć komfort dla samych siebie. Muszą mieć najlepszy pokój, muszą mieć
najlepsze miejsce, muszą mieć… "Nie dostałem tego, a powinienem mieć to, to i tamto". Spróbujcie zrobić coś więcej niż inni.
Wiem, że czasami ludzie wykorzystują was, ale oni odejdą z Sahaja Yogi bardzo szybko. Więc bądźcie pewni, że stajecie się w
tym hojni, bardzo hojni. A hojność powinna się zacząć od waszych własnych braci i sióstr w Sahaja Yodze. W kulturze Sahaja
Yogi musimy całkowicie przyswoić, tryskające poprzez nasze nerwy poczucie czystości To jest konieczność, czy wam się to
podoba czy nie. Nie powinno być złych intencji wobec żadnej innej osoby, czy relacji, które nie są czyste. Absolutnie czyste
relacje, czyste oczy bez żadnego cudzołóstwa, nazwałabym to - bez skażenia. Czyste oczy są podstawą w Sahaja Yodze.
Niezłomnie czyste oczy, ponieważ wasze oczy mają wielką moc. Nawet nie wiecie jak wielką moc mają. Więc, aby w ten sposób
ćwiczyć, przenieście swoją uwagę do wewnątrz i do Sahastrary. Potraficie. Wchłaniacie przez swoje oczy. Nawet patrząc na
Mnie z wiarą, z radością, po prostu wchłaniacie Mój wizerunek do środka. Skierujcie go na swoją Sahastrarę, umieśćcie go w
swoim sercu, umiecie to zrobić. To daje wielką radość. Kiedy umieścicie go w Sahastrarze, otrzymujecie wiedzę. Kiedy
umieścicie go w swoim sercu, otrzymacie radość, a kiedy umieścicie go w swojej wątrobie, wtedy dostaniecie moc akcji. Z

fotografią także możecie to zrobić, wchłonąć, przenieść ją. Ale to jest pokazane w sposób, w jaki wy zachowujecie się w
stosunku do innych, z całkowitym przekonaniem, delikatnie, bez arogancji. Ani podniesionej głowy tak czy tak, ale w centrum, w
bardzo dostojny sposób. Tak więc w kulturze Sahaj, ponieważ Duch jest godnością, jest majestatem, jest chwałą Boga, wy
musicie osądzić siebie samego. "Czy powiedziałem coś, w czym nie ma szacunku do mojego Ducha?" "Czy zrobiłem coś, co nie
jest chwalebne?" Np. widziałam, że kiedy tam jestem, będą zadawali Mi tysiące pytań. "Czy to powinien być biały ręcznik?
Zielony ręcznik? Czy mam zrobić to, czy mam tamto zrobić?" Dlaczego? Ponieważ nasze życie nie składa się z wyborów. Żyjemy
z tym co otrzymujemy i jest w tym godność. Jeśli zaczynacie wybierać, to jest głupie. W grupie Sahaja yoginów, jedzenie "co
będziemy jedli?" Oni będą potrzebowali 45 minut, aby zdecydować, jeśli idziecie do restauracji, bo po pierwsze, świadomość "my
za to płacimy", i ktoś będzie miał to, a ktoś będzie miał tamto. Biedny kelner ucieknie. Ale dlaczego mielibyśmy mieć różne
[dania]? To nie ma znaczenia. Cokolwiek Matka ma, będziemy mieli, koniec. Ale jeśli nie to, przynajmniej to, co każdy ma, "po co
mieć osobne [potrawy]?" W Sahaja Yodze nie ma wybierania, zapamiętajcie to słowo bardzo wyraźnie. Wybieranie tego, czy
owego. Nie lubię tego, lubię to. To nie jest dobre, tamto nie jest dobre. Ponieważ my potrzebujemy wszystkiego na poziomie
wibracji, wtedy wybór przychodzi. Kiedy wibracje nie są dobre, nie powiemy o tym, ale tego nie wybierzemy. Ale nie chodzi o to
czy zielony, czy czerwony, żółty albo biały. I to jest to, że oni robią z was głupców. Oni umieszczą jedną nazwę, Cartier, to koniec.
Ludzie będą płacić każdą sumę za tego Cartiera. To są zwykłe rzeczy, to nie jest nic specjalnego. Ale widzicie to ego: "Mam
Cartiera, zapłaciłem więcej, żeby pokazać, że zapłaciłem więcej, że byłem głupcem". Płacąc więcej za coś, co jest tanie; to jest
to, w co oni grają - zapamiętajcie to. Więc musicie zrozumieć, że kiedy jesteście osobowością Sahaj, macie swoją własną
godność. Te rzeczy nie dają wam godności. To wy dajecie im godność. Ale to nie oznacza, że jutro przyjdziecie jako klaun, albo
jako limbo na swoim nosie. Oczywiście zawsze muszę widzieć inny punkt, ponieważ to się wymyka po tej stronie. Kiedy stajecie
się godni, zawsze będziecie nosili coś, co jest godne. Będziecie robili wszystko, co jest godne. Automatycznie stajecie się
dystyngowani. To nie jest nic sztucznego. Więc godność, jaka [do was] przychodzi, jest taka sama jak u waszej Matki. Cokolwiek
dajecie Mi na Pujy, biorę to, w porządku, ale poza tym, nie możecie dać Mi niczego więcej. Jeśli Mi dacie, Ja to zwrócę, w jakiś
sposób. Jakoś to do was wróci. Osoba, która jest zorientowana na pieniądze, nie może mieć godności, ponieważ postrzegacie
go jako żebraka. Widzicie, jeśli orientacja na pieniądze jest zbyt duża, on schodzi w dół do takiego poziomu, że możecie to
zobaczyć, tam nie może być godności. Człowiek, który jest zorientowany na władzę, jest idiotą. Wygląda jak idiota. Więc nie
możemy się stać idiotami. W porządku. Nie możemy być zorientowani na władzę. Ten, kto jest swego rodzaju romantykiem albo
jest zorientowany na miłość, jest głupim człowiekiem. On zachowuje się jak głupi człowiek. Na ulicy oni idą całując się cały czas.
"Dokąd idziecie?" "Na rozprawę rozwodową, ale na koniec chcieliśmy mieć jeszcze trochę pocałunków". Chodzi o szacunek do
samego siebie. Jaźń jest waszym Duchem. Szacunek dla Ducha, powinien dać wam tę godność. Ale prywatnie jesteście
delikatni wobec swojego męża, delikatni wobec swojej żony. Musicie się nauczyć, jak być delikatnym prywatnie, a nie publicznie.
To straszne. Szczególnie w Indiach. Powiedziano Mi, że ludzie zajmują się tym romantyzmem, i tym wszystkim. Więc proszę, nie
róbcie tych wszystkich romantycznych rzeczy w Indiach, to jest bardzo żenujące dla Mnie, bardzo żenujące. Więc nie możemy
robić rzeczy, które zawstydzają naszą Matkę. Kiedy zaczniecie być świadomi, że "to będzie zawstydzało Matkę, nie możemy
tego robić" automatycznie pomożecie. Więc, kiedy to jest związane ze Mną, natychmiast "co Matka o mnie pomyśli?" Czy to jest
sposób zachowania wobec Matki?" Natychmiast dostaniecie nagrodę, jak to działa przez was, jakbyście stali się tą naturą.
Kultura Sahaja jest naturą Sahaja. Zrobicie to automatycznie. Będziecie mówić w ten sposób, będziecie rozmawiać w ten
sposób, będziecie żyli w ten sposób. Widziałam ludzi, którzy Mnie nigdy nie poznali, ale w telefonicznych rozmowach
międzymiastowych, oni Mnie rozpoznają. Wiedzą, że jestem kimś specjalnym, jeśli są wystarczająco wrażliwi. Z Mojej fotografii,
ze sposobu w jaki siedzę, ze sposobu w jaki mówię, każdy natychmiast zapyta. Kiedyś, tam gdzie pojechałam na spotkanie z
Moim mężem, każdy pytał: "Kim jest ta pani?" "Kim jest ta pani? ", "Kim jest na pani?". Jest coś w tej osobowości. Mówię do
każdego miło, jestem bardzo słodka. Nie możemy być niewolnikami i nie możemy też nikogo zniewolić. Musimy miłować nawet
istoty ludzkie, ponieważ one są nami. Nie gardzić nikim, nie śmiać się z nikogo. W kulturze Sahaj, musicie stać się ekspertem;
ekspertyza. Ekspertyza przychodzi poprzez wasze przylgnięcie do waszej Matki. Ekspertyza - wszyscy musicie być ekspertami, a
tą, która da wam certyfikat, jest tylko wasza Matka - któż inny? Ja mogę tego nie mówić, ale wasz Duch to powie a nie wasze
ego. Kultura jest takim obszernym tematem, że niemożliwe jest zgłębienie go w tak krótkim czasie. Ale mówiłam wam, nie
powiedziałabym, że w bardzo analityczny sposób, ale w bardzo syntetyczny sposób Więc dałam wam syntezę całej sprawy.
"Analitycznie" byłoby: raz, dwa, trzy, cztery, pięć - krótkie cięcie - dwa, trzy, cztery, pięć, w ten sposób. To nie jest tak. I w ten
sposób macie mówić do ludzi. Po pierwsze, to jest tak; po drugie to jest tak; trzy, to jest, więc, po trzecie, to jest tak; skończone.
Nie jesteście Sahaja yoginami. Jeśli przemawiacie w ten sposób, to koniec. Ale zanim coś powiecie lub zrobicie, miejcie trochę
pojęcia o tym, dokąd prowadzicie tych ludzi, aby nie byli rozproszeni i ich uwaga nie była trwoniona, uwaga nie była trwoniona.

Podczas rozmowy doprowadźcie ich do punktu, który jest ważny, aby dotarli do sedna, o które wam chodzi. Więc zbudujcie całe
zdanie tak, żeby wyglądało, że zmierza do określonego punktu, więc Sahaj yogini zawsze muszą uwypuklić to, o czym mówią, a
nie tylko mówić paplając. Jaki jest cel, do którego zmierzacie. Cokolwiek oni robią, muszą wiedzieć "co zamierzamy osiągnąć?"
Teraz małżeństwo. "Co osiągniemy poprzez małżeństwo?" Rodzinę, dom, wszyscy mają, nawet osioł to ma. Co jest w tym
wielkiego? Zamierzamy stworzyć komórkę rodzinną, w której narodzą się Zrealizowane Dusze, będziemy się opiekować nimi w
odpowiedni sposób, a potem wprowadzimy tę jednostkę do tego świata, jak iskrzący diament osadzony w pięknej rodzinie, dając
światło całemu światu. Więc życie człowieka nie powinno być bez sensu, rozmowy nie powinny być pozbawione sensu, i każda
chwila powinna być wypełniona osiągnięciami waszej wizji i marzeń, powoli i systematycznie, co nie jest wcale trudne. Jeśli
możecie pozbyć się ego i superego, gotowe - to wszystko jest takie proste. Niech was wszystkich Bóg błogosławi. Mm…
dobrze… miło… zrelaksowani, ech? Zrelaksowani. Świadek. Każdy się oczyścił, tak myślę. I nic więcej… Jeszcze jedno muszę
powiedzieć na koniec, jak powiedziałam przedtem a czego nie powiedziałam tutaj, nikt nie będzie mówił, że buc to zrobił, bo taka
osoba zostanie odesłana do klanu buców, nie do Sahaja Yogi. Nie zrzucajcie swojej odpowiedzialności na buce. Albo jesteście
bucem albo Sahaja yoginem, jedno z dwóch, nie możecie być oboma.

1985-1027, Mowa do joginów: Ego i jego skutki
View online.
Mowa do joginów: "Ego i jego skutki" 27.10.1985 New Jersey, USA ... wam o kulturze Sahaj, dobrze? Kultura Sahaj, wyjaśnię
wam, czym jest kultura Sahaj, w której musicie wzrastać. Gdzie jest Judy, ona jest tam, wejdź, wejdź, pozwól im usiąść. Wtedy
wczoraj wieczorem rozmawiałam z wami o ego. O tym, jak przejawia się ego i jak ciężko jest wydostać się z ego. To łatwe
wydostać się z uwarunkowań superego, ale bardzo trudno wydostać się z ego, ponieważ ego atakuje innych, ale wam zupełnie
nie sprawia kłopotów a wy lubicie tę agresję. Dziś chcę wam opowiedzieć o tym, jak ego historycznie w tradycji torturuje ludzi
wokół. Więc zobaczycie manifestację tego ego, a wtedy będziecie wiedzieć, że jeśli gracie jakąkolwiek rolę za pomocą waszego
ego, to możecie być nieodłączną częścią tej niszczącej siły. Zacznijmy od tego, zobaczcie teraz, kiedy to ego zaczęło się w
ludziach powiększać. Przede wszystkim zobaczcie, że zaczęło się rozwijać jako ochrona, więc przysadka, która jest w nas,
zaczęła rosnąć, gdy podnieśliśmy głowę, właśnie tak. Kiedy byliśmy zwierzętami, nasza głowa była tak, w tym czasie szyszynka,
jak się ją nazywa, była bardzo silna. Mówią, że w istotach ludzkich szyszynka nie działa. To nieprawda, ona działa, ale oni nie
wiedzą, w jaki sposób ona działa. Więc ta szyszynka w nas była bardzo aktywna, kiedy byliśmy na poziomie zwierzęcia. Ale kiedy
podnieśliśmy głowę, zaszła w nas przemiana chemiczna w tym sensie, że nasz mózg zaczął rosnąć w piramidę, o której wam
mówiłam, jak z równoległobocznymi siłami i wszystkim tym, zaczął rozwijać się w piramidę i kiedy stał się taki, widzicie,
ponieważ najpierw to było tylko ciałem szyszynki opiekującym się superego, aż do królestwa zwierząt, aż do królestwa, w którym
pewien rodzaj zwierząt stał się bardziej zhumanizowany, wtedy ego zaczęło rosnąć... ...tylko ludzie mogą używać materii.
Jedynie ludzie mogą użyć materii, nie zwierzęta. Zwierzęta nie mogą używać materii dla własnych celów. Kiedy zaczęli
wykorzystywać materię, ego zaczęło się rozwijać i rozwinęliśmy to, co nazywacie "piramidą naszego mózgu", zaczynamy tym
sposobem rosnąć, bardziej i bardziej i bardziej. Ale kiedy osiągnęło swój wzrost, zaczęliśmy bardziej używać naszego ego, nie
zatrzymaliśmy się na tym punkcie. Zaczęliśmy przemieszczać się na drugą stronę, więc [ego] przemieściło się w dół i zakryło ją
[szyszynkę], całkowicie ją zakryło w ten sposób. Dlatego mówi się, że szyszynka w ludziach nie działa, [ale ona] działa bez
wątpienia, działa. W wyniku tego, kiedy ego rosło ludzie czuli się niezwykle pewni siebie. Ta ideologia "No i co w tym złego?"
zaczęła się dawno temu, od czasu Kolumba, jak już powiedziałam, gdyby Kolumb przybył do Indii, nie zobaczyłby Mnie tutaj
[mówiącej do was], wykończyłby tam wszystkich Hindusów, nie on, on był bardzo miłym człowiekiem, ale ci, którzy za nim
podążali. W ten sam sposób ego zaczęło niszczyć ludzi i oni [agresorzy] mieli koncepcję zwyciężania, i zabijania ludzi,
okupowania ziem, okupowania terytoriów, gromadzenia bogactw. Kontynuowania wciąż i wciąż i wciąż, na tym poziomie. Od
tego zaczęli. Kiedy system małżeństwa rozpoczął się we właściwy sposób, ponownie agresja zaczęła się na kobietach, a teraz
kobiety są agresorkami mężczyzn, tak jak to, wszystko stało się tak agresywne. Ale kiedy jesteś agresorem, nie widzisz, że
atakujesz, to jest problem egoistycznej osoby. Chociaż może on być poszukiwaczem, choć może być bardzo szczerym
poszukiwaczem, ale jeśli jest w obszarze ego, nigdy nie czuje swoich własnych bloków, ponieważ ego jest pomiędzy, stanowi
rzeczywistość. Więc nie widzi własnych bloków, nie widzi jak atakuje innych, i nie widzi jak krzywdzi innych, sprawia innym
kłopoty, torturując innych i taka osoba może być niezwykle arogancka, ekstremalnie jak to nazywacie "dusząca". To samo dzieje
się również, gdy dostajecie raka, kiedy zachorujecie na raka, co się dzieje, to zaczyna się od lewej strony bez wątpienia. Ale kiedy
przychodzi do osoby, to ona staje się podatna na chorobę lub chorobę, w której osoba jest agresywna. Komórki ciała najpierw
rozwijają agresję; nazywamy je "złośliwymi". Kiedy taka komórka wchodzi w kontakt z innymi, to one również stają się złośliwe.
W ten sposób rozprzestrzenia się złośliwość, i kiedy to się rozprzestrzenia, to co się dzieje? Przypuśćmy, że w nosie są pewne
komórki, które się stają złośliwe; więc zaczynają przeszkadzać we wzroście innym narządom. Nos będzie rosnąć w ten sposób,
nie na zewnątrz, ale wewnątrz. Więc oni atakują, zaczyna się agresja i oni kompletnie tracą kontrolę nad całością, ponieważ tam
nie ma koordynacji z całością, nie widzą, że całość musi rosnąć razem i nie tylko nos, nie tylko oczy, czyż nie? A to zerwanie z
kolektywnością jest pierwszym znakiem, gdy odkrywacie, że Sahaja yogin zachowuje się w dziwny sposób, że jeśli odchodzi od
kolektywności, wtedy jest niczym innym jak egoistą, nie ma co do tego wątpliwości; przez jakąkolwiek sprzeczkę, przez
cokolwiek. Ale osoba, która ma superego, będzie się trzymać kolektywności; będzie próbowała być bardzo blisko ashramu,
będzie bardzo blisko nas, wokół [ashramu], nawet jeśli powiemy "nie chcemy", ona tam będzie, dlaczego? Ponieważ zdaje sobie
sprawę z agresji a także rozumie, że może być przebiegła. Tak więc, gdy lewostronna osoba wchodzi do ashramu, będzie bardzo
miłą, cichą, słodką osobą. Ale [obce] byty, buce w niej, będą atakować ludzi w przebiegły sposób, będą torturować, lecz tych ludzi
można bardzo łatwo wyleczyć, ponieważ sprawiają kłopoty i torturują samych siebie. Ale tym, którzy są egoistyczni, będzie
bardzo ciężko się z tego wydostać. Właśnie dlatego mówiłam o ego wczoraj i dziś. Oni mogą zobaczyć całą agresję, która

manifestuje się przez ideę "co w tym złego?" Mówiłam na temat chemikaliów. Jak odkryliście te chemikalia? To przez wasze
ego, przez waszą naukę. Teraz, jeśli nauka nie jest powiązana z Bogiem lub z całością, wtedy trwacie w takim postępowaniu, a
potem możecie produkować bomby wodorowe, możecie produkować te okropne chemikalia, jak to, co nazywacie
"niebezpieczna głupota". Wkraczacie w każdą sferę, każde miejsce i osiągacie nad tym władzę, ale wtedy nie wiecie do czego
ten [wytwór] jest zdolny. Przypuśćmy, że teraz robicie komputery, przypuśćmy, to jutro te komputery was zjedzą. Muszę wam
teraz powiedzieć o nowej chorobie, którą odkryłam w ludziach, polegającą na tym, że ich świadomy umysł obezwładnia ich. Był
taki człowiek, bardzo egoistyczny, nie wierzył również w Boga, on jest Hindusem i miał wypadek. Jego żona jest lekarzem, ona
jest moją przyjaciółką i przyprowadziła go do Mnie. W mojej obecności wstał i odszedł [bez problemu]. Ale sam, kiedykolwiek
chciał tego świadomie dokonać, nie mógł nawet podnieść nogi. Możecie sobie wyobrazić? Więc dla egoistycznych ludzi
nadchodzi teraz nowa choroba, że świadomie nie są w stanie niczego zrobić. Nie mogą zrobić niczego. W ten sposób to
nadejdzie, obiecuję wam teraz, czy też ostrzegam was teraz. Tak, jak ostrzegałam ludzi, którzy schodzili na lewą stronę, że będą
mieć straszną chorobę, a to jest nowa choroba dla wszystkich egoistów, że świadomie nie będą w stanie się poruszyć, będą
niemi, będą jedynie siedzieć, ich ego przejmie władzę. Urodziliście się w bardzo niebezpiecznej erze, musicie o tym wiedzieć.
Zostaliśmy umieszczeni w niepewnym czasie, albo osiągniecie Boga albo idziecie do piekła, nie ma nic pomiędzy. Tak więc
nowa choroba nadejdzie bardzo szybko, nie ma w tym szaleństwa, niczego, będziecie całkiem czujni, ale nie możecie poruszyć
rękami, cały wasz system nerwowy odmawia działania. To nadejdzie, wkrótce to się zamanifestuje. Widzieliście, że egoistyczni
ludzie zachowują się jak Hitler i jemu podobni, i oni zniszczyli świat i wyrządzili tak wiele szkód naszemu systemowi wartości. W
subtelny sposób mówimy, że wszystkie te przejawy 25-ciu lat całego tego okropnego piekła, które stworzyli dla nas z powodu
wojen, przez wojny. Ale te wojny i temu podobne rzeczy, nawet jeśli unikniecie, przez przypadek unikniecie, wciąż, jeśli jest tam
ego, ono zamanifestuje się samo. Jeśli wy unikacie tego na zewnątrz, zamanifestuje się wewnątrz i wtedy przekonacie się, że po
prostu nie możecie się ruszyć. Nie możecie mrugać, nie możecie spać, nie możecie poruszać rękami, nawet teraz ludzie nie
mogą spać, wielu z nich. A Ja nie chcę, aby Sahaja yogini cierpieli z powodu tej strasznej choroby, bo ludzie z Zachodu są
bardziej podatni na tego typu rzeczy. Sahaja yogini, którzy próbują się wydostać z kolektywności, którzy domagają się uznania
swojego ego w imię buców lub czegokolwiek, powinni zrozumieć, że jest w nas 99% ego i temu ego trzeba stawić czoła. "Och,
mam ego, czuję się winny", wtedy z powrotem wkładacie je tutaj [w lewe Vishuddhi]. Nie tędy droga. To nie jest właściwy sposób
postępowania. Dzisiaj jesteście bardzo aktywni, bardzo ciężko pracujecie, robicie to, jutro odkryjecie, że będziecie po prostu
unieruchomieni. Nie możecie się ruszyć a w tym kraju ludzie nie troszczą się nawet o osoby, które są w porządku, a wy staniecie
się jak starcy, którzy nie mogą się ruszyć. Którzy wszystko widzą, wszystko wiedzą, którzy są świadomi. W bardzo młodym
wieku to się stanie, najmniejszy wypadek, najmniejsze zakłócenia, po prostu sprowadzą was do tego obszaru, w którym
będziecie zupełnie jak siedząca niema osoba. Nie możecie poruszyć palcem, nie możecie czegokolwiek trzymać. Nie będziecie
w śpiączce, śpiączka przytrafia się ludziom, którzy biorą pigułki i środki, aby przejść na lewo, jak narkotyki i takie rzeczy, które
przesuną was na lewo. Ale ci, którzy są prawostronni, nie będą w śpiączce, to jedna rzecz, to klątwa, będziecie widzieć wszystko,
będziecie czujni, będziecie wiedzieć wszystko, ale nie będziecie mogli nawet odwrócić głowy. Uwierzcie Mi. To pojawia się
bardzo szybko. Możecie mówić albo nie mówić, to może przybrać taką formę, powoli, powoli, będziecie odkrywać, że wasze
ciało będzie unieruchomione. Ludzie nie rozumieją, jakie niebezpieczeństwa może nieść ego. To nie jest tak bardzo agresją
manifestującą się na zewnątrz, ponieważ przechodzi w lewe Vishuddhi i to lewe Vishuddhi stworzy tą okropną chorobę. Teraz
jest bardzo ważne, aby zrozumieć, w jaki sposób kontrolować nasze ego. Po pierwsze musicie pisać swoje imię i bić siebie
butem 108 razy. Po drugie, dyscyplinujcie siebie, poprzez dyscyplinę wstawajcie rano, medytujcie z prawą ręką w kierunku
zdjęcia, lewą ręka w tę stronę. W ogóle nie używajcie światła, nie używajcie słońca, wcale nie wychodźcie na słońce. Słońca
należy unikać, trzymajcie się księżyca, czytajcie książki, które opisują moce Mahakali, które są na lewej stronie, nie czytajcie
takich książek jak te Avadhuty. Nigdy nie należy go czytać, ponieważ myślicie, że jesteście Avadhutą, i widzicie, powiedział:
"Jestem wszechobecny, jestem tym", osoba zaczyna się czuć "Jestem tym". Czytałam księgę Avadhuty, powiedziałam, że ta
książka pokazuje, co złego stało się z naszymi inkarnacjami. Co poszło nie tak z naszymi Inkarnacjami to to, że w ogóle nigdy
nie znały ludzi, na jakim są poziomie. Przyjdźcie i powiedzcie im: "Jestem bez formy i formą, jestem tym i tamtym", co z tego?
Jeśli tak, w porządku, jestem współczuciem, jestem miłością, jestem pokojem, jestem tym ... Więc co? Jak wypełniasz te
naczynia, musisz zejść na poziom ludzki, czego oni nie próbowali, i dlatego to wszystko jest zmarnowane, myślę wręcz
przeciwnie. Wszyscy myślą, że jestem Bogiem, jestem Brahmą, Shivo Ham skończone, a potem kłócą się między sobą, ten
wzrost, ta dojrzałość nie nadeszły. To jest bardzo płytkie, cała rzecz staje się bardzo płytka, stajecie się płytką osobą, i żyjecie z
tym, więc pierwsza praktyczna rzecz, o której wam mówię, bijcie siebie butem i "nie jestem tym", od tego musicie zacząć w
pierwszej kolejności, mówiąc sobie, że jeśli jesteście poszukiwaczami, prawdziwymi poszukiwaczami, uczciwymi

poszukiwaczami, doradzam wam ten sposób, abyście obserwowali siebie w lustrze i mówili sobie: "Teraz panie Ego XYZ,
wyniesiesz się stąd, wiem kim jestem, a ty się wynoś". Przegońcie go, śmiejcie się z siebie, uśmiechajcie się do siebie, miejcie z
siebie uciechę. To jest najlepsze, i nigdy nie poczujecie się zranieni, jeśli ktoś powie "jesteście egoistyczni", a następnie powiecie
"wiem, wiem", jeśli wiecie, że jesteście egoistyczni, to dlaczego w tym trwacie? Ego manifestuje się na tak wiele sposobów.
Przez wasze oczy, uszy, usta, przez wasz nos, każdą drogą, ponieważ idziecie przeciwko Bogu, to znaczy działacie przeciwko
kolektywności, ponieważ idziecie przeciwko Shri Krishnie, przeciwko waszej czakrze Vishuddhi. To jest pierwsza rzecz, która się
manifestuje, w dzisiejszych czasach nikt nie bije ludzi w ten sposób, staliśmy się subtelniejsi w przejawianiu naszego ego;
używamy tej część, nie rąk. Możliwe, że okazujecie temperament przez wasze oczy, albo możecie flirtować poprzez wasze oczy.
Stajecie się cudzołożni. Dlatego Chrystus powiedział: "Nie bądźcie cudzołożni". Więc teraz to dobrze, że AIDS może się
przenosić przez łzy. To jest dobre. Mieliście zwyczaj całować ludzi, w porządku, całujcie teraz. Nikt teraz nie będzie całować. Do
tej pory używaliście całej swojej czakry Vishuddhi, by wyrazić cały brud. Teraz brud się uzewnętrznia. Tak więc, w drugim etapie,
kiedy rozumiemy, że dzieje się to za pośrednictwem Vishuddhi, którym jest ta Ameryka, wyrażamy siebie, nasze ego, więc co
powinniśmy zrobić? Po pierwsze, przestańcie mówić w sposób, w jaki ludzie tutaj mówią, Widzicie, właśnie zaczęliście otwierać
usta w ten sposób, i trwacie w tym, a drugi mówi, kiedy tylko im coś powiecie to oni wyskakują z całą wiedzą im dostępną, oni
wszystko wiedzieli, od A do Z i nie wiecie, gdzie jesteście. Jak przestać mówić? Powiedziałam coś praktycznego, przyniosę wam
orzechy betelu, które nawibruje, włóżcie je do ust i wyjmijcie, gdy będziecie musieli mówić, inaczej trzymajcie je tam, to Shri
Ganesha, nie wyjmujcie tego. Przestańcie gadać. Jeśli przestaniecie mówić, wasza obłuda odejdzie. Jesteśmy hipokrytami
poprzez naszą twarz, wszystko działa przez Vishuddhi. Teraz zobaczcie, osoba, która jest niezwykle agresywna, może grać
kogoś bardzo, bardzo słodkiego, jeśli mają was wykorzystać lub zarobić na was. Oni mogą grać, działać; całe aktorstwo
przychodzi poprzez Vishuddhi. Wtedy gracie, "ty jesteś bardzo łagodną osobą, jesteś bardzo dobra", ale nie jesteście, jesteście
agresywni. Więc w tym celu musicie wiedzieć, że mówienie mniej zmniejszy o 50% waszą hipokryzję i aktorstwo o 50%. Teraz
wciąż pozostało 50%, co teraz zrobić z tymi 50%? 50% to punkt, w którym musimy wiedzieć, jakie inne czakry są odpowiedzialne
za przejawianie się ego. Jedną z nich jest Hamsa, Hamsa jest bardzo ważna. Używamy jej, gdy chcemy pokazać nasz
temperament, obojętność. Wtedy człowiek myśli: "O Boże, co ja zrobiłem tej osobie?" Oto jak pokazujemy nasz temperament,
przez cały czas robimy to w ten sposób. To jest Hamsa i właśnie dlatego mamy używać prostej rzeczy nazywanej ghee lub coś
oleistego do uszu, do nosa, do oczu ‘kajal’ i dla tej części również. Musimy umieścić trochę ghee w gorącej wodzie lub mleku i
spożywać, aby uspokoić nerwy i zmiękczyć wasze Vishuddhi, a także zmiękczyć to, co nazywacie otrzewną, bo ona jest
wyściółką. Wyściela, tak jak my zmiękczamy nasze palce i dłonie, kiedy są wysuszone, musimy je zmiękczyć. Nacierajcie ghee
tutaj, i tutaj, olej tutaj, olej tam, na głowie. We współczesnym stylu jest, aby nie nacierać głowy olejem, staniecie się łysi.
Wyłysiały gentleman, oczywiście możecie wciąż zachowywać się jak Yull Brinner, ale on zmarł na raka. Jego siostra jest naszym
uczniem, a wy będziecie rozwijać zabawny styl fryzur, wszystko to i z tej nowoczesnej mody zaczęło się to, aby nie używać
żadnego oleju, nie wiem skąd to przyszło. Oni również mówią dzieciom "nie zakraplajcie żadnego oleju do uszu", to lekarze, oni
chcą tworzyć pacjentów, nie słuchajcie ich. Przed wyruszeniem w podróż lub gdziekolwiek, zakraplajcie olej do uszu, a do nosa
nie olej, ale ghee, i kontrolujcie swoją otrzewną poprzez waszą czakrę Hamsa, to jest bardzo istotne. Ta czakra naprawdę bardzo
wam pomaga, aby się uspokoić. Teraz w Sanskrycie, a także w wielu językach potocznych, ghee nazywane jest "mir" a "sneha" to
miłość. Neha to także miłość. Musicie więc nałożyć tam olej tak, żeby tarcia były mniejsze. Wiemy, że w naturze, aby zmniejszyć
tarcie, aplikujemy olej. Powiedzmy, że mamy wodować statek, Ja wodowałam, więc wiem jak to jest, musieli natłuścić element, i
jak tylko to dotknęło statku, statek spłynął tak gładko do morza. Pięknie się rusza. W Indiach podkładają banany, ponieważ
banany są bardzo łatwo dostępne, więc podkładają banany. Tutaj oni używają smaru, na przykład w Anglii używają smaru. W ten
sam sposób musimy smarować samych siebie. Nasz język, nasz ton, nasza mowa musi być nasmarowana, nasmarowana
miłością a miłość jest czymś tak potężnym, że może przyciągnąć każdego, nawet Hitlera. Kiedy rozmawiacie z kimś lub coś
mówicie, to powinno być powleczone czekoladą Miłości, wtedy możecie zaaplikować nawet olej rycynowy, Ja tak robię. Tak
więc wszystkie te rzeczy należy rozumieć [Vedy] mówią, że nie powinniśmy stać się głupcami, tak jak inni ludzie. Jesteśmy
yoginami i musimy mieć idealne życie, które samo manifestuje się we wszelkiego rodzaju dynamice i nie marnujemy tego
wielkiego błogosławieństwa, które otrzymaliśmy. Teraz kolejną czakrą, która zawsze się blokuje jest Agnya, czakra Agnya. W
czakrze Agnya musimy stać się świadomi bez myśli, ale nie możemy. Jeśli obserwujecie swoje myśli, będziecie wiedzieć, że
myślimy głównie o ludziach, którzy nas skrzywdzili, którzy sprawiali nam kłopoty, czasami mamy również przebłysk czegoś
dobrego. Czasami myślimy także o dobrych ludziach, czasami, ale zwykle myślimy o ludziach, którzy nas skrzywdzili, krzywdzą
nas, to, tamto. Chrystus, który jest Shri Ganeshą i który ma wszystkie moce by nas zabić i aby z nami skończyć, i całkowicie nas
zniszczyć, dał nam najpotężniejszą broń, którą jest wybaczenie. Więc tutaj mantrą jest "wybaczam" i musicie dopilnować tego,

żeby wybaczać innym. Ktoś coś mówi, wybacz. Kiedy przebaczacie, Bóg przejmuje [ten problem]. I On wie, jak sobie z tym
poradzić lub zaprzepaścić, aby robić z tą osobą cokolwiek zechce. To nie wasza praca, wy po prostu wybaczcie, więc musicie
dać mu bilet; idź do Boga, wybaczam ci i musicie wybaczyć, i to jest coś, czym możecie bardzo uradować waszą czakrę Agnya i
podnieście swoją Kundalini ponad nią mówiąc: "Wybaczam, wybaczam, wybaczam", trzy razy i musicie powiedzieć mantrę
Nirvichara, brak myśli. Agnya to ta, która przynosi wam myśli, to dlatego Chrystus był taki wrażliwy szczególnie w kwestii oczu:
"Nie będziesz miał cudzołożnych oczu", spróbujcie koncentrować swoje oczy na Matce Ziemi przez jakiś czas, Ona będzie
wchłaniać, więc wasza uwaga nie stanie się tak chwiejna, stanie się skoncentrowana, wyrównana i zrównoważona. Kiedy to się
stanie wasze oczy stają się tak potężne, nawet jeśli patrzycie na kogoś, możecie wyleczyć tę osobę, a niewinność będzie
pojawiać się w waszych oczach, nie będziecie mieć pożądania i chciwości. To bardzo niebezpieczne, jak ludzie się tutaj bawią,
nie znałam tego wszystkiego co ludzie robią, ale widziałam to na Zachodzie, to znaczy, każdy patrzy na każdą dziewczyną, czym
jest ta niekończąca się pogoń za radością? Po co kierować wzrok na coś, co nie przynosi wam radości. Każda dziewczyna szuka
mężczyzny, dziewczyna patrzy na każdego mężczyznę, co to za nonsens? Po co marnować swoją energię. Zawsze patrzę do
wysokości ok 3 stóp, widzicie tam wszystkie kwiaty, wszystkie dzieci. Któregoś dnia ktoś zapytał Mnie: "Nie masz ochoty
patrzeć na przystojnego mężczyznę?" Odrzekłam: "Nie jestem głupia, patrzę na najprzystojniejsze rzeczy, na wysokości 3 stóp".
Powiedział: "Musisz być głupia, aby na to patrzeć". Nie jestem, to właśnie to. Więc to wam da ogromną ilość energii, ponieważ
zachowujecie całą swoją energię poprzez swoje oczy. Oczy są oknami tej Mocy. Jeśli spróbujecie to zachować, wszystko będzie
w porządku, w przeciwnym razie, jak teraz mówią "oszczędzaj wodę, bo zmarnowałeś swoją wodę, więc teraz oszczędzaj wodę".
Ale kiedy wasze oczy są niewinne w tej obfitości błogości, radujecie się tą błogością, nie musicie patrzeć na każdego, nie
musicie nic mówić, po prostu się radujecie, po prostu czujecie radość hojnie na was spływającą. Ponieważ ego zniknęło,
widzicie, że agresją jest patrzeć na wszystkich w tamten sposób, to agresja. Znałam ludzi, którzy hipnotyzują kobiety,
hipnotyzują mężczyzn. Znałam takie kobiety, widziałam na imprezach, widziałem buce wychodzące z tych kobiet i one patrzą na
mężczyzn, i on zostaje całkowicie oczarowany, zakochuje się w tej kobiecie, dopóki nie stanie się jak żebrak, ona go po prostu
linczuje. To jest prostytucja, mężczyzn lub kobiet, to okropna rzecz, to brud w waszych oczach, więc utrzymujcie swoje oczy
stabilne, próbujcie je uspokoić, jeśli próbują iść tu i tam powiedzcie im: "Patrzcie tam, tam jest Matka Ziemia, Ona jest tą, która
daje nam wszystkie piękne rzeczy, patrzcie na nią", a wtedy piękno tej Matki Ziemi pojawi się w waszych oczach. A czystość i
niewinność oczyści innych, oto jak powinno być. Aby więc walczyć z tym ego, trzeba być przygotowanym i trzeba mieć
odpowiednią siłę woli, ponieważ ego całkowicie zabija moc woli człowieka. A człowiek, który jest egoistą, pozostaje bez mocy
woli. Robi to, co podpowiada mu ego. Może mordować ludzi, może być bardzo gwałtowny, cała przemoc w Ameryce pochodzi z
manifestacji ego. Ponieważ nie ma szacunku dla prawa, dla praw człowieka, również prawa Boskiego, tak zachowują się ludzie
narażając się na nieuleczalne choroby, coś strasznego. Osoba, która nie jest egoistyczna, nie zachoruje na raka. Musicie być
egoistyczni, aby zachorować na raka, chociaż jest to choroba lewostronna, ale musicie mieć ego, podatność przychodzi przez
ego i wtedy działa. Jeśli jesteście egoistyczni, jesteście podatni na raka, więc w pierwszej kolejności, jeśli przeżyjecie raka,
będzie na was czyhało coś innego, zostaniecie sparaliżowani przez buce. Staniecie się jak niektórzy z tych, których widuję w
telewizji, gdzie ludziom dano pewien rodzaj protezy i są po prostu niczym innym jak maszynami i poruszają rękami jak maszyny,
chodzą tak, wyglądają jak istota ludzka i idą prosto w ten sposób, nic nie czują, staniecie się tacy, ponieważ ego odciąga was od
emocji, i od lewej strony, a wy się stajecie naprawdę osobą taką jak maszyna, stajecie się jak maszyna. Spotkałam pewnego
dentystę, przyszedł do Mnie i powiedział Mi: "Matko, teraz nie mogę płakać, nie mogę czuć i nie czuję się źle, kiedy ktoś umiera".
Zapytałam: "Więc co robisz?" "Biegam", to znaczy bieganie oznacza uciekanie przed samym sobą. Przez ile godzin biegasz? "5
godzin" z 10-ciu godzin, kiedy nie śpi traci 5 godzin, on biega, co jeszcze się stanie? A więc wszystkie te sztuczne rzeczy przyszły
do nas, ponieważ to jest przejaw czyjegoś ego, nawet narkotyki przyszły do nas, ponieważ ktoś chciał zarabiać na nas. Wszyscy
ci guru chcieli zrobić na nas pieniądze, widzicie, że są bardziej zainteresowani zarabianiem pieniędzy. Wszyscy egoistyczni
ludzie są bardzo zorientowani na pieniądze, nie mogą się z tego wydostać, każdą kwotą jaką im dacie, cokolwiek. Mam na myśli,
że pobłogosławiłam ludzi tysiącami i tysiącami rupii, miliardem i miliardami rzeczy, ale nadal ich orientacja na pieniądze nie
odchodzi, a potem tracą to w mgnieniu oka, tracą tak po prostu, właśnie tak, naturalnie. Ponieważ nie rozpoznają, że to jest
błogosławieństwo, które otrzymali, teraz macie się tym podzielić. Był pewien pan, który gdy przyszedł do Sahaja yogi, był
naprawdę absolutnie na skraju załamania, bez pieniędzy. Z dnia na dzień stał się takim bogatym człowiekiem, i z dnia na dzień
stał się taki sam. To jest przykład, przyszedł do Mnie, przyszedł do Sahaja Yogi, stał się bardzo bogaty, stał się tym wszystkim, i
potem nagle stracił wszystko, a nawet Sahaja yogini zaczęli mówić: "Matko, my przyszliśmy do Ciebie na krótko", a potem oni
odchodzą i stają się bardzo bogaci. Powiedziałam: "W porządku". Zobaczymy po roku, przed i po, gdzie oni teraz są? Ten
człowiek stał się tak biedny, że nawet nie ma pieniędzy na autobus, więc nieszczęścia przychodzą w ten sposób i wtedy oni nie

rozumieją, ale mówię wam, dopóki nie mówicie o klęskach, ludzie się nie uczą. Oni potrzebują szoku, w przeciwnym razie nie
chcą wydostać się ze swojego ego, nie mogą, oni żyją z tym, nie chcą zrozumieć, że to się wydarzy, więc lepiej żeby to zrobili,
kiedy widzą, że to się dzieje. W tym wypadku, przypadek pewnego pana dał wszystkim indyjskim Sahaja yoginom wielką lekcję.
Mówili: "Powinieneś przyjść do Sahaja Yogi na krótki czas i wyjść z niej, wtedy staniesz się bardzo bogaty", oto do jakiego
wniosku doszli. A teraz tak nie mówią, ponieważ medium, przez które otrzymaliście Bożą łaskę, jeśli to straciliście, to straciliście.
Więc nie żyjcie z pełną pewnością siebie z tym waszym straszliwym ego, bo to będzie was obezwładniać. I tak jak widzieliście,
że buce się łączą, także egoistyczni ludzie zawsze będą się łączyć. Jeśli są dwoma egoistami, zawsze będą zaprzyjaźnieni,
ponieważ połączyli się, bo są dokładnie tacy sami, ale kiedy są unieruchomieni, to co się stanie? Siedzieli jak posągi, możecie
zrobić z nich posągi, jaki będzie z nich potem pożytek. Nie wiem, ponieważ nie są martwi, żyją, ale nie mogą jeść, mogą patrzeć
na jedzenie, ale nie mogą go jeść, ale jeśli wstrzykniecie w…, ponieważ parasympatyczny układ może działać albo sympatyczny
może działać lub autonomiczny może działać, ale reszta jest skończona. Centralny układ nerwowy jest skończony. Może się to
nagle komuś przydarzyć. Zapiszcie to, dzisiaj opowiadałam wam o tej chorobie. Starajcie się trzymać w grupie, starajcie się
dzielić wszystkim i nie próbujcie swoich przebiegłych, sprytnych metod. Przebiegłość to oszukiwanie samego siebie, Gregoire
powiedział Mi: "Matko ta inteligencja, ludzka inteligencja jest tak inteligentna, że może oszukiwać siebie". To właśnie widzę.
Dlaczego chcecie oszukiwać siebie, czy jesteście szaleni? To jest to, co trzeba zrozumieć, kiedy już to zrozumiecie, to
zobaczycie, że większość problemów tego świat ustąpi. W jaki sposób stworzyliście bombę atomową, w jaki sposób
stworzyliście te wszystkie rzeczy? Nauka nigdy nie powiedziała "zrób bombę atomową", nauka została wam dana dla
konstruktywnej pracy, dla zaoszczędzenia czasu na medytację, a nie po to, aby stworzyć bomby atomowe, żeby was zabiły, nie,
ale w pewien sposób to działa, ponieważ Ameryka robi jakieś bomby, Rosja robi jakieś bomby, jak dwa diabły będą siedzieć im
na głowach, teraz nie mogą położyć rąk na przyciskach. To dobry pomysł, oni boją się diabłów, które sami stworzyli, ponieważ to
jest tak przytłaczające, więc jeśli chcecie uniknąć własnego zniszczenia, wtedy uważajcie, bądźcie świadomi siebie, nie chwalcie
się "ja wiem, ja wiem", nie. Jak się zachowujecie? Niektórzy ludzie są tacy, że mówią: "Nie możemy żyć w pospolitym miejscu, nie
możemy spać w zwykłym miejscu i temu podobne", to oznacza, że są żebrakami, to właśnie czuję w stosunku do takich ludzi, bo
jeśli jesteście królem, tak jak Ja jestem Królową, nie chcę niczego, jeśli każecie Mi spać pod tym drzewem, mogę spać, mogę
spać gdziekolwiek, mogę żyć tak, jak lubię i wiecie, że żyję w pałacu, rzeczywiście w pałacu, co z tego, pałac nie jest dla Mnie
ważny, gdziekolwiek idę, zrobię z tego pałac dla siebie, ponieważ nie dbam i wygody, brak wygód nie może na Mnie wpływać, nic
nie może Mnie zdominować, nic nie może Mnie dotknąć, nic nie jest dla Mnie ważne, ponieważ jestem Królową, jeśli jestem
żebrakiem, wtedy chcę wygody, chcę tego, chcę tamtego. Nie zostało już żadne pragnienie. Niczego nie chcę. Kiedy wejdziecie
w ten stan, wtedy będziecie się radować Sahaja Yogą, waszym Duchem, i to jest to, co się dzieje, gdy ludzie przyjeżdżają do Indii.
Byłam zdumiona widząc tych ludzi, którzy przybyli, za pierwszym razem, gdy przyjechali wydaliśmy 40 tys. dolarów i 5
Amerykanów tutaj przybyło, 4 lub 5, 4 i 1 Kanadyjczyk, więc 5, a 4 z nich uciekło, wyobraźcie sobie, jak drogie to było, 4 uciekło,
próbowaliśmy. Oni przyszli spotkać się ze Mną i tak dalej: "Nie, Matko nie możemy znieść tej niewygody, nie możemy znieść
tego dyskomfortu", jaki komfort chcecie tutaj mieć? Nie dostrzegam żadnego komfortu, było okropnie gdy tu przyjechałam,
spójrzcie na moją głowę, chorowałam w tym okropnym miejscu, a jaki komfort wy chcecie mieć? A tam oni tak się chełpili, że się
nie udało. Więc wszyscy zrozumcie, że ci ludzie, którzy przez cały czas proszą o rzeczy, żebrząc o rzeczy, nie osiągnęli w życiu
niczego. Teraz, kiedy przyjeżdżacie w tym czasie do Indii, będziemy mieli znacznie bardziej spartańskie życie, ponieważ nie
zamierzamy zostać w żadnym budynku, w miarę możliwości, z wyjątkiem Rahuri, może tam również, zamierzamy umieścić was
na zewnątrz pendalu [świątyni], całkowicie w lesie, gdzie będą tygrysy, węże będą pełzać po was i będziecie musieli kąpać się w
rzekach, które płyną z dużą prędkością. A potem także będziecie mieć piękną muzykę porannych ptaków i piękny zapach, co jest
tak piękne i kojące. Tam, gdzie rośnie esencja życia i tak zadecydowaliśmy. Uważam, że jeśli Ja mogę tam żyć, dlaczego wy nie
możecie? Nie mogę zrozumieć, co jest w tym tak nadzwyczajnego? Jestem starą kobietą teraz mam 63 lata i całe moje życie,
mój ojciec lub mój mąż wyjątkowo lubią nadmierny komfort. Uważam, że żyją w luksusie. Nigdy, przez całe moje życie nie
wiedziałam jak wezwać taksówkę lub jechać autobusem, nigdy nie wiedziałam jak kupić bilet, żeby pojechać pociągiem, nigdy
nie podróżowałam sama samolotem, nie wiem jak podróżować samotnie samolotem, zawsze taka byłam, bo niczego nie
potrzebuję, mogę podróżować sama, mogę iść gdziekolwiek, mogę robić wszystko bez odczuwania strachu, bez odczuwania
problemu, ponieważ tak długo, jak jestem ze sobą, o co się martwić? I właśnie to musimy osiągnąć, to jest to, co musimy zrobić.
Kiedy osiągniemy ten rodzaj temperamentu, to jest takie piękne, będziecie siebie szanować, pokochacie siebie i tak jak kochamy
innych i szanujemy innych, ci, którzy nie szanują samych siebie nie mogą szanować [innych]. Egotyczni ludzie nie szanują
samych siebie, jeśli by szanowali samych siebie, nie byliby egoistyczni, bo to takie haniebne być egoistycznym. Jeśli powiecie
"jesteś bardzo egoistyczny" ta osoba was uderzy, nawet jeśli powiecie coś inneg… Ale jeśli mówicie: "Jesteś egoistą", oni was

uderzą, to znaczy, że czują się zranieni. Jeśli tego nie lubią, to dlaczego to mają? Bardzo ciężko jest ruszyć to ego z waszych
głów, a wy łapiecie od jednych od drugich tak szybko, że czasami nie rozumiem. Ale klimat indyjski i indyjskie wychowanie jest
takie, że ludzie nie stają się egoistyczni, nie znałam nikogo, kto jest dzisiaj dobry a jutro czeka, by was uderzyć, nie spotkałam
nikogo takiego w Indiach, to bardzo stabilni ludzie, zobaczcie, tutaj siedzi pewien doktor i on pragnął nagrody Nobla, człowiek
tego typu. Czy możecie uwierzyć, że taki człowiek tu siedzi? On jest kolejnym. Nie znajdziecie tego zachowania u nikogo z Indii,
oni mają ego, bardzo subtelne ego, muszę powiedzieć, że biurokraci mają i inni politycy mają, ale jak wyjadą za granicę, to oni
stają się nawet jeszcze gorsi. Ale zwykle status osoby w Indiach jest znany dzięki temu, że jest ona skromna, w przeciwnym
razie nie uwierzą, że pochodzicie z królewskiej rodziny, jeśli pochodzicie z rodziny królewskiej, jesteście wyjątkowo pokorni, to
jest znak, jak.... Zamieniłam z nią pięć zdań i ona powiedziała: "Ta pani jest bardzo czcigodna, musi być z rodziny królewskiej"
jestem, jestem, ale myślę, że nigdy jej tego nie powiedziałam, niewielu ludzi o tym wie, ale ona powiedziała: "Ona musi być z
królewskiej rodziny". Jaka jest potrzeba, aby obrażać innych, jaka jest potrzeba, aby krzyczeć na innych i mówić w taki sposób?
Nie ma potrzeby, musicie mówić w sposób słodki i miły, to wygląda dobrze i prezentuje się lepiej. Wasza osobowość jest lepiej
odbierana przez innych, choćby ze względu na stosowną zgodę z innymi ludźmi, proszę postarajcie się pozbyć waszego
bezsensownego ego. Ono utrzymuje was poza zasięgiem radości, poza oceanem radości, który powinniście mieć. Jesteście
nieszczęśliwymi istotami zupełnie bez powodu, czyniąc wszystkich nieszczęśliwymi. Ale stawcie temu czoła, nie wkładajcie
tego w lewe Vishuddhi "Och, jestem egoistyczny, jestem bardzo nieszczęśliwy", jesteście skończeni, nie mogę tego wyleczyć. Ja
już cierpię, widzicie, przez cały czas czuję tutaj ból, ból tu, nie wiem co mam robić, odkąd przyjechałam na Zachód, rozwinął się u
Mnie tutaj ten problem, ponieważ wy wszyscy macie to lewe Vishuddhi i ja umieściłam was wewnątrz Mojego ciała. Nie wiecie
jak wielki ból Mi sprawiacie, chociaż to nie jest dla Mnie istotne, mogę to widzieć. Muszę od was teraz żądać, abyście
zaopiekowali się sobą i zachowywali w taki sposób, żeby to amerykańskie ego znikło, ponieważ tu jest inny sposób, którym jest
czas Shri Krishny, którego nie chcę teraz używać. Destrukcja najpierw zacznie się w Ameryce, potem zacznie się budowa.
Destrukcja jest niemożliwa, chmury destrukcji znikną, znikną zupełnie, rozwieje je chłodny wiatr, ale wy musicie być szczerzy i
rozumiejący, bez żadnego ego, to jest wasza odpowiedzialność, dla waszych dzieci, dla waszego potomstwa, dla waszego kraju,
to jest wasza odpowiedzialność. Dobrze? Niech was Bóg błogosławi! Więc teraz będę szła gdzie indziej i wieczorem mogę was
już ponownie nie spotkać. Ale mam nadzieję, że wy ludzie dacie teraz pełną listę osób, które chcą się pobrać. Ci, którzy jeszcze
nie zadecydowali, powinni zdecydować, nawet jeśli jeszcze nie zdecydowaliście się co do ludzi, dajcie Mi listę osób, które chcą
wziąć ślub w Indiach, jeśli nie w tym, to w przyszłym roku, coś w tym stylu, wszyscy powinniście dać swoje imiona, ci którzy chcą
się pobrać, to jest bardzo ważne, ponieważ nie da się tego zrobić bez spisania wszystkich tutaj, o to chodzi. Po drugie musimy
zdecydować, jak wielu się wybiera, w jaki sposób i wszystko to musi zostać zrobione we właściwy, systematyczny sposób i
Babet musi zostać o tym poinformowana, każdy powinien powiedzieć, że tylu jedzie z Los Angeles w ten sposób, oni jadą w ten
sposób i Babet musi być w stanie zorganizować to, nie powinno być współzawodnictwa, niczego. A wy powinniście widzieć, że
uzyskujecie najniższą cenę, ale nie kosztem martwienia się o to, cokolwiek chcecie łatwo uzyskać, po prostu to miejcie, to nie
jest takie istotne. Trzecią sprawą, o której powiedziałam jest to, że nie potrzebujecie zabierać ze sobą zbyt wielu bagaży,
szczególnie panie, nie ma potrzeby zabierać do Indii kosmetyków do makijażu czy czegokolwiek, zupełnie nie ma potrzeby, to
jest kraj, w którym wasza skóra poprawi się sama, nie musicie zbyt wiele się malować. To jest bardzo łagodny kraj, w którym
wasza skóra odżywi się sama i będziecie się czuć bardzo dobrze, i nawet jeśli musicie kupować, możecie kupić w Indiach takie,
które nie są zrobione z chemikaliów czy czegokolwiek, ale są naturalne. Nawet pasta do zębów i wszystko to, lepiej jest używać
indyjskiej pasty do zębów, więc myślę, że teraz doszłam do konkluzji, że wszystkie te okropne pasty do zębów tutaj, które
zawierają środki chemiczne, nie wiem co stanie się z zębami, jak dotąd moje zęby są nienaruszone, nigdy nie byłam u dentysty,
ale czuję, czuję, że one są pełne okropnych chemikaliów. Więc nie psujcie sobie skóry tymi okropnymi makijażami i tym
podobnymi rzeczami, myślę, że znalezienie tutaj właściwego szamponu jest niemożliwe, ponieważ czasami niektóre szampony
mogą po prostu pozbawić was włosów, więc postarajcie się nabrać nawyków, które są proste, naturalnych nawyków, w żywy, nie
prymitywny, znów mówię nie prymitywny, ale nie bardzo skomplikowany [sposób] i nie przywiązujcie tak wiele uwagi do swojego
ciała, tak jak to teraz robicie, nie ma potrzeby, to jest dobre cokolwiek Bóg dał ciału, to jest w porządku, nie musicie się zbytnio
tym martwić. Róbcie trochę ćwiczeń rano albo coś takiego, medytujcie właściwie, bądźcie normalnymi ludźmi nie musicie
przesadzać z robieniem czegokolwiek, ‘trochę’ jest wystarczające, ale utrzymujcie się w centrum, nie idźcie w niczym w
ekstrema. Teraz musicie przywieźć sweter i rzeczy w tym stylu, i tak jak wam powiedziałam, odpowiednie rzeczy do spania. W
Indiach oni dostarczą wam pościel i wszystko, z ładnymi bawełnianymi prześcieradłami, ponieważ musicie używać wszędzie
gdzie to możliwe - bawełny i jedwabiu albo bawełny, naturalnych rzeczy, nie sztucznych, bo będziecie mieli kłopoty, jeśli
będziecie używać plastików i takich rzeczy. Więc postarajcie się w możliwie największym stopniu nie przywozić wielu ubrań,

ponieważ my wam wszystko damy. Teraz przejdźmy do części praktycznej. Chciałabym mieć wszystkie potrzebne - jak wy to
nazywacie - rozmiary, spisane odpowiednio, ale pogrupujcie je w 4 rozmiary. Posortujcie je, możecie to zrobić, utwórzcie 4
rozmiary, dla kurtas i dla pań również bluzki w 4 rozmiarach, więc utwórzcie 4 rozmiary A, B, C, D dla panów i pań, i to będzie
gotowe dla was, gdy przyjedziecie. Wyobraźcie sobie jak wiele Hindusi pracują w tym celu i jak wiele Ja ofiarowuję. To wszystko
co daję jest darowizną, pozostaje tak niewiele pieniędzy i oni zamierzają ofiarować tak wiele pieniędzy na waszą szkołę, dla
waszych dzieci, wyobraźcie sobie, że Hindusi to robią, to nie jest zbyt dobre. Mamy tak niewiele pieniędzy, które zostały dane,
szczerze mówiąc, więc naprawdę wstydzę się brać te pieniądze do Indii, więc zatrzymam je teraz u Arneau, wszystkie pieniądze
są tutaj przechowywane, trzymacie je tutaj, ale jeśli macie mieć szkołę, musicie mieć dobrą szkołę i w tym celu potrzebujemy
pieniędzy, ale na razie nie myślicie o darowiznach, ponieważ myślicie, że jesteście bogatymi ludźmi, jesteście teraz niezdolni do
darowizn. Widzę to jasno, ponieważ musicie podróżować musicie wydawać pieniądze na swoje podróże, Hindusi nie muszą tego
robić, więc to jest w porządku, cokolwiek powiedzieli o darowiznach. A wy przybywacie tutaj z miłością, ale ludzie wracają jak
handlowcy, naprawdę jak handlowcy, ponieważ Indie są miejscem, gdzie można kupić wiele rzeczy, chcecie kupić to chcecie
kupić tamto, to niedobrze. Ale troszkę rzeczy o symbolicznej wartości, cokolwiek potrzebujecie powinniście kupić, nie możecie
przywieźć z Indii wszystkich rzeczy, które potrzebujecie, ale ludzie, kiedy podróżują w ten sposób, to jest bardzo haniebne, myślę,
że ludzie czasem nie rozumieją, w jaki sposób yogini muszą dźwigać tak wiele rzeczy, teraz powinniście nosić rzeczy, które są
dla was użyteczne, które są dla was dobre, ale nie za wiele. [koniec transkrypcji]

1985-1106, Prawe Serce i Cechy Przywódcze. Artykuł dr Rustoma. (Nirmala Yoga Vol.5 No. 30, 11/12.
1985)
View online.
Prawe Serce i Cechy Przywódcze Artykuł dr Rustoma (Nirmala Yoga Vol.5 No. 30, Nov-Dec. 1985) "Pan Bóg Wszechmogący jest
Absolutnym Władcą Wszechświata". Amen. Ruch w nieświadomości jest zawsze od lewej do prawej do środka. Czakra serca,
zarówno lewa, jak i środkowa, reprezentuje boską ochronę i poczucie bezpieczeństwa, które po ludzku przekłada się na ochronę
rodziców. W prawym sercu; staje się ona ochroną Ojca i Króla, lub w nowoczesnym ujęciu Przywódcy. Jego bóstwem rządzącym
jest Pan Rama jako Inkarnacja Pana Vishnu, podtrzymującego i przenikającego Wszechświat. Powszechnie wiadomo, że we
wszystkich swoich wcieleniach i w swoim stanie poza wcieleniami, Shri Vishnu służy wiecznie potrzebom Wszechświata i swojej
Matki, Shri Adishakti, bez wahania i bezinteresownie. Nigdy nie można znaleźć ani jednej próby samouwielbienia dokonanej
przez Pana; tylko szczodre oddanie, służbę, poświęcenie się i poddanie Shri Adishakti i Panu Absolutu. Ten, który jest Panem
potęgi bogactwa - zasady Lakshmi - nie bierze niczego dla siebie, ale bezinteresownie rozprowadza wszystko po całym
Wszechświecie. W całkowitym odwiązaniu reguluje linie Wszechświata bez osobistego przywiązania. W Sahastrarze, jego
Sahasrara jest Sahastrarą Viraty, podobnie w Mooladharze. W Agnyi jest On Shri Mahavishnu, Panem Chrystusem, który
rozporządza wszystkimi rzeczamii we Wszechświecie. Pan Rama jako król zawsze służył i nie szukał dla siebie ani bogactwa,
ani chwały, ani komfortu. Jako Maryada Purushottama był przykładem dla swojego ludu i świadomy tego. Dobrowolnie przyjął
14-letnie wygnanie w lesie jak też wygnanie swojej żony - forma i aspekt Shri Adi Shakti. Poddał się [na polu bitwy] swoim
dzieciom, i dzięki temu stał się Ojcem Narodów. Gdyby ktoś przejrzał całą Ramayanę, nie byłby w stanie znaleźć nawet jednego
przykładu, w którym Pan stał się samolubny lub zachowywał się samolubnie, bo całe jego życie było służbą i obowiązkiem, a
wspierali Go w tym jego bracia oraz Shri Ganesha tattva [zasada] - której dewizą jest również służba, obowiązek, czystość i
wsparcie. Znaczenie tego jest takie, że jeśli ktoś jest Sahaja yoginem, a jego prawe serce się blokuje, to nie dlatego, że wszystko
jest służbą, obowiązkiem, bezinteresownością i oddaniem dla Sanghi - kolektywu: nie "my", ale raczej trzymanie się "ja".
Prawostronna negatywność zawsze kończy się w ego: "Mogę to zrobić, ’ja’ jestem tym. Spójrzcie, jaki jestem wspaniały" ale tak
naprawdę to Virata jest najwspanialszy, Akbar - porównawcza forma Kabira (wspaniały) - tj. wspanialszy (najwspanialszy jest
Absolutem, jest Tym poza wszystkim). Oba są określeniami Boga jako Viraty w Koranie. Dlatego ten, kto mówi "ja", jestem wielki,
bez żadnego odniesienia do Viraty, jest w swej istocie przeciw Bogu i jest bluźnierczy w swojej mowie. Ale ten, kto mówi:
"Jesteśmy wspaniali" lub "Jestem wielki tylko dlatego, że jestem częścią Viraty i Boga Wszechmogącego, i dlatego służę Mu, nie
biorąc niczego dla siebie" - jest wielki. Bo wielkość leży tylko w Oczach Boga, nie człowieka, i tylko On może nadać ten tytuł, w
przeciwnym razie jest to daremne, puste, wyimaginowane. Łatwo jest teraz zobaczyć, czym jest blokada w prawym sercu,
szczególnie u Sahaja yogina, jeśli jest on liderem. Sahaja yogin musi być bardzo czysty. W średniowiecznej Europie istniała
opowieść, że Pan Chrystus był jak pelikan, ponieważ wierzono, że Matka Pelikan karmiła swoje dzieci, pobierając krew z
własnego serca. Jest to piękna opowieść zrodzona z Nieświadomości, pokazująca, jak na poziomie Centralnego Serca, Omkara
przyjmuje cnoty i cechy swojej Matki, Shri Adi Shakti i z "najgłębszej" miłości do Niej karmi Jej dzieci, miłością i krwią własnego
Serca. Przywódca Sahaja Yogi również musi taki być - ponieważ przywództwo nie prowadzi, ale służy krwią serca, a nieczyste
serce nie może przewodzić, ponieważ jest jak maszyna bez zasilania i mocy. Istotą Sahaja Yogi jest bycie narzędziem do
przekazywania całej ludzkości i całemu stworzeniu Miłości naszej najświętszej i Boskiej Matki, bez której wszyscy i wszystko
traci swój sens. Prawostronna i nadświadoma negatywność musi zniszczyć Miłość, ponieważ nie może przetrwać z Miłością,
ale jest przez nią powalana, niszczona i zdławiona; istotą prawostronnej negatywności jest władza, nienawiść i kontrola wszystkie działania skierowane przeciwko Bogu. Miłość jest esencją Boga Ojca Wszechmogącego i promieniowaniem Jego
Łaski w całym Wszechświecie. Powszechnie wiadomo, że Pan Rama był głęboko kochany w całym Wszechświecie, podobnie
jak Matka Shri Sita i Pan Hanumana: szczerze oddani. Podobnie jak Panowie Lakshmana, Bharata i Shatru-ghna. Poddani
Ayodhyi ich kochali i byli również kochani - cała historia to przedstawienie i mieszanie się różnych form czystej miłości i ataków
negatywności. Powyżej prawego serca znajduje się prawe Vishuddhi, a poniżej wątroba - i powszechnie wiadomo, że
nadświadoma negatywność uwielbia atakować te dwie czakry. Więc tylko Miłość i oddanie w prawym sercu, moc Shiva Tattvy w
Panu Ramie, może ją przezwyciężyć. Bądźmy tego świadomi i pracujmy, aby oczyścić siebie i Shri Holy Sangha [świętą
kolektywność] u stóp naszej Matki, tak jak Pan Chrystus mył stopy swoich uczniów. Amen Dr. Rustom

1985-1117, Diwali Puja (fragment)
View online.
Objawem życia jest to, że działa w sprzeczności do materii,a jednym z nich jest jara.
Tak jak drzewo porusza się wbrew grawitacji, jak wspaniałe ludzkie istoty, które uniosły swoje ciała wbrew grawitacji do prostej
postawy. W taki sam sposób płomień kieruje się wbrew grawitacji. Nikt nie słyszał o ogniu, który kieruje się z górnego piętra do
parteru. Rozpoczyna na górnym piętrze i podążą w górę. Ale ogień także pochodzi z materii, która się pali. Tak więc materia musi
zostać spalona, jeśli chcecie wzrosnąć.
Gdy wasza uwaga wciąż podąża w kierunku niższych, materialistycznych rzeczy, przyjemności fizycznych, nie możecie
wzrastać. Nie możecie zrobić żadnej medytacji, używacie moje Zdjęcia, przychodzicie na Puje, ale jeśli wasza uwaga jest
umiejscowiona gdzieś niżej, to jest to jak stanie na krokodylu i próbowanie wejść do łodzi. To nie oznacza, że gdy płomień się
pali, porzuca się materię, ale jest się odwiązanym i pali się płomień. Tak więc, to ciało, ten mózg, to ego, superego, muszą zostać
spalone, aby płomień palił się cały czas. Nie musicie niczego porzucać, ale te same rzeczy używajcie dla wznioślejszego życia. i
to jest to co powinno być celem Sahaja Yogi.

1985-1217, Puja, Czystość Wewnątrz (przed poprawkami)
View online.
Pudża w ogrodzie dr Sanghve, Nasik, stan Maharasztra (Indie) 17 grudnia 1985
Nasik, skoro przybyliście tu... [do kogoś:] Myślę, że powinniście teraz przestać. Od pół godziny to robią. Nie powinniście robić
żadnych hałasów.
To miejsce, Nasik, ma szczególne znaczenie, dawno temu, powiedzmy około osiem tysięcy lat wstecz, kiedy Śri Rama odszedł
na swoje wygnanie, On przyszedł do Maharasztry i przeszedł przez różne miejsca i osiadł w Nasik, w tym miejscu, ze swoją
żoną. A tutaj kobieta, która tak właściwie była żoną, była siostrą Rawany, zwaną Śurpanakha, ona próbowała uwieść Śri Ramę.
Otóż ta cecha uwodzenia mężczyzn lub uwodzenia kobiet jest naprawdę demoniczna i dlatego ludzie nazywają ich rakszasami.
Bo ci, którzy są demonicznymi ludźmi, są ludźmi z natury agresywnymi, pełnymi ego, chcą zdominować każdego. I czują się
bardzo zadowoleni, jeśli ich ego jest usatysfakcjonowane. Zatem wszystkich ludzi, którzy tacy byli, nazywano w tym kraju
rakszasami. Nie było to normalne ludzkie zachowanie, według nich.
Więc te rakszasy raczej mieszkały w północnej części, najbardziej północnej części Indii i mają różne kategorie, jak opisano.
Zatem ci, którzy uganiali się za kobietami byli zwani innym mianem, a gdy kobiety starały się ich zdominować zwane są innym
imieniem. Gdy mężczyźni próbowali upodobnić się do kobiet, to inna nazwa. Ale oni nigdy nie byli nazywani istotami ludzkimi.
Zwano ich "rakszasami" lub "wetalami" [odmiana upiora-wampira; przypomina nasze zmory, topielce, chochliki, koboldy] i
wszelkimi innymi imionami. Ale w dzisiejszych czasach znajdujecie takie zamieszanie, że nie wiecie, jak kogo nazwać. [śmiech]
Ale istoty ludzkie w owych czasach były rozsądnymi, dojrzałymi ludźmi, którzy z wiekiem dojrzewali. Otóż musieliście zauważyć
na ulicach Maharasztry - właśnie wracałam pociągiem. Nie widziałam mężczyzn, nie było nikogo, kto byłby zainteresowany
kobietami, ani kobiet zainteresowanych facetami. Niektórzy panowie obejmowali się wzajemnie, spacerując bardzo niewinnie.
To znaczy, cała sprawa polegała na tym, że życie jest niewinnością. I to jest to, co było tutaj, kiedy była siostra rakszasy,
Śurpanakha. Więc w dzisiejszych czasach, jeśli jest kobieta w Indiach, która tak postępuje, stara się uwodzić mężczyzn, zwana
jest Śurpanakhą.
Więc ta kobieta przyszła i próbowała uwieść Śri Ramę. Wyobraźcie sobie! Co za zuchwałość! [śmiech] Więc, Śri Rama będąc
sankoczi [sanskryt: nie raniącym innych], znaczy był człowiekiem pełnym wdzięku, Rzekł jej: "Zobacz teraz, jaki jest pożytek z
uganiania się za mną? Już mam piękną żonę. Więc dlaczego uganiasz się za mną? Lepiej spróbuj z moim bratem, który nie ma
żony." Ponieważ wiedział... Bo wiedział, że jego brat jest Śeszanagą [wężem Śesza - królem Nagów, wężokształtnych bóstw
wodnych], on jest wężem na którym, bardzo dużym wężem zwanym Śeszanaga, Śesza. A on jest człowiekiem o gwałtownym
usposobieniu i dokładnie będzie wiedział, jak radzić sobie z tą kobietą. "Ja nie mogę podołać temu widowisku!" Bo nie mógłby
źle traktować kobiety, to było za wiele dla niego. Choć była Śurpanakhą, i nie tylko tym, ale była też kobietą.
Więc kiedy przyszedł,,, Nie, On poprosił ją: "Idź i zobacz go." Lakszmana siedział na zewnątrz. Lakszmana ślubował być
brahmaćari, mężczyzną w celibacie przez czternaście lat pokuty, choć był żonaty. Musiał to zrobić i jest to jedyny sposób, by
zabić innego demona, którego imię było Meghanada, który uciekł z jego córką, zwaną Suloćana. To długa historia! Więc, w
skrócie, ten gość stał się owym brahmaćari, Lakszmana - choć miał on żonę w Ajodhji, prowadził życie brahmaćari. To jest
bardzo powszechne w Indiach. To znaczy, jeśli twoja żona jest daleko, tylko myślisz o niej, i jesteś w separacji, nadal cieszysz się
swoją żoną myśląc o niej i myśląc o dobrych rzeczach jakie zrobiła dla ciebie. A jeśli robiła cały czas złe rzeczy, nie chcesz też
myśleć o niej, a wtedy wszystkie te demoniczne rzeczy się zaczynają.
Dobrze.
Więc, kiedy poszła zaczęło się. Ubrała się bardzo dobrze, w bardzo atrakcyjny sposób, starała się pokazać swoje ciało i
wszystko to w bardzo zabawny sposób, a nie w tradycyjny, przyzwoity sposób, ale bardzo nieprzyzwoity, niestosowny sposób,

tylko by zwabić faceta. Był tak zły na nią, że po prostu odciął jej nos, by tego nie robiła z kimkolwiek innym i pozbyła się swojej
nonsensownej dumy. Aby zabić jej ego. Bo nos jest tym, który faktycznie wyraża część ego.
Więc gdy odciął jej nos - nos nazywa się "nasika", w sanskrycie nazwany jest nasika. Było to miejsce, gdzie nos został odcięty i
dlatego miejsce to było nazwane mianem "Nasik".
Więc teraz musimy pamiętać, doszliśmy do obszaru, gdzie mogą być odcięte nosy! [śmiech] Więc trzeba być ostrożnym i
obserwować, czy nie wykazujemy żadnych, żadnych symptomów, które Śurpanakha robiła, od tej pory. Powinniśmy zachowywać
się w taki sposób, jaki przystoi Sahadża joginom i Sahadża joginkom. I musimy mieć ten odpowiedni rodzaj postępowania, które
pochodzi od czystości wewnątrz.
Jako że jest to już faktycznie początek tury w prawdziwym tego słowa znaczeniu, muszę poczynić pewne sugestie dla was
wszystkich, aby nasze zachowanie było bardzo przyzwoite i stosowne tak aby wszystkie wibracje, które przepływają przez nas,
które są świętymi wibracjami, pomyślnymi wibracjami, nie zostały zepsute przez nasze ego lub nasze pomysły Śurpanakhi, lub
jakiegokolwiek nonsensu, które nie ma znaczenia dla waszego wzrostu. Wszystkie one pochodzą z dekadencji, dekadencję
przeżyliśmy. A ponieważ wspięliście się możecie zobaczyć dekadencję społeczeństwa.
Więc tutaj musicie pokazać poprzez swoje dobre zachowanie, dobry ubiór i dobre obyczaje, piękno, które rozwinęliście w sobie. I
że teraz należycie do społeczeństwa, które wzniosło się i dekadencja jest już skończona. To jest tylko dla was, by to
zaobserwować i pomóc innym wyjść z tego.
Początek tury w Nasik jest bardzo świętą i pomyślną rzeczą, która się wam wszystkim przydarzyła, bo tutejsza rzeka Godawari
jest nazywana "Gangesem Południa". Ale jak do każdej czystej rzeczy cały brud jest wtrącany, ta wielka tzw. kszetra, pielgrzymka
[sanskryt: miejsce pielgrzymek], jest zniszczona przez wielu ludzi, którzy chcą to wykorzystać. Nazywamy ich "bhatdżi" [obłudni
kapłani]. Oni są tymi, którzy zarabiają pieniądze ze świątyń, na świętości tego miejsca. Dla nich Sahadża Joga jest wyzwaniem,
bo możecie to robić bez pieniędzy, bez pracy, bez dodatkowych wyrzeczeń. Tego nie mogą zrozumieć. Według teorii tych
wszystkich ludzi na całym świecie, jeśli zobaczycie, to, że wszyscy, którzy poszukują powinni oddać sakiewkę ludziom, którzy są
upoważnieni, to po pierwsze.
Po drugie, ci, którzy poszukują powinni stać się absolutnie nieszczęśliwi w swych poszukiwaniach. Powinni cierpieć, cierpieć i
cierpieć, aż staną się tylko kośćmi i umrą. Mają poświęcić wszystko, przechodząc przez tortury, aż dotrą do Boga.
To nie jest sposób wzrostu jaki musi być osiągnięty, jak się tego nauczyliście. Ta prawda dotyczy nie tylko hindusów, także
dźinistów także chrześcijaństwa, również islamu. Sposób, w jaki jest ona głoszona dziś, cały jest adharmą. Nie ma Dharmy w
nim. Dlatego ustanowienie naszej Dharmy jest bardzo ważne, która jest czystą religią, która daje wam wzrost, radość, pokój i
błogosławieństwa Boga. To jest to, czym jest "Wiszwa Nirmala Dharma".
Teraz muszę też powiedzieć, że to miejsce ma inne znaczenie, że mamy bardzo mocnego dźinistę [dr Sanghve], pana, który
doszedł do tej dharmy. Teraz dźinizm znowu podąża w tym samym stylu, same wypaczenia jak widzieliśmy. Podobnie z
dźinistami, gdy wam opowiem, będziecie się śmiać i śmiać, aż was brzuch rozboli. Więc nie chcę się za to zabierać - sposób w
jaki dźiniści szaleją na punkcie wegetarianizmu. Chcą ratować wszystkie komary, robaki, wszystko i zabijać ludzi - w porządku - z
pieniędzmi. Są Żydami naszego kraju i mają naprawdę wyciągających ludzi, ich pieniądze i wszystko - bardzo bogaci ludzie tutaj
- ale nie zabijają komara lub robaka. Tacy właśnie oni są.
Zatem teraz jest coś takiego. A doktor Sanghve, który jest bardzo wykształconym człowiekiem, jego żona jest kolejną bardzo
czułą i oddaną Sahadża joginką, syn, synowa, wszyscy zrozumieli, że religia nie może być takim szaleństwem, że zaczniecie
ratować komary, a nie istoty ludzkie. Uwaga jest z drugiego końca, co, oczywiście, jest przeciw zasadzie Mahawiry. Mahawira
przeciwnie - opisał piekło najlepiej. On jest tym, który jest inkarnacją istoty Bhajrawy i opisał piekło bardzo dobrze. A w Anglii
mamy Williama Blake'a, który też to zrobił w ten sam sposób, bo jest w tym samym stylu. On jest tym samym. Czym jest piekło,
które opisał: są tam robaki, są tam komary, to i tamto. I zgoła naprzeciw tego jest ratowanie komarów i robaków - pokazuje, jak

idziemy właśnie na odwrót, jak przeciwstawiamy się religijnym osiągnięciom tych wielkich ludzi, którzy próbowali nauczyć
czegoś sensownego. Jak robimy z tego nonsens.
W ten sposób, tutaj widzimy, że dźiniści powinni zobaczyć, jak Śri Mahawira jest błędnie interpretowany i znieważany w wielu
miejscach. Jest to bardzo duże osiągnięcie, czuję, że niektórzy ludzie zaczęli widzieć to światło i zaczną widzieć to coraz
bardziej.
Mamy też tutaj kilku bardzo dobrych muzyków, jak słyszeliście ich. I cała impreza była tak piękna. Słyszałam o nim, że śpiewał
piękne pieśni dla was a wy cieszyliście się całym programem muzycznym. I zaśpiewał też kilka bardzo ładych angielskich
piosenek. To dobry początek. Ponieważ gdy śpiewacie pieśni Marathi i pieśni Hindi, nasi Hindusi też powinni śpiewać. Ale oni
robią melodię ze wszystkiego. Więc musicie ich trochę poprowadzić, bo są, widzicie, są muzykami zorientowanymi na melodię.
Więc staramy się zrobić melodię ze wszystkiego, w przeciwnym razie nie wychodzi z naszymi umysłami dobrze. Więc musicie
dać pewne wskazówki i trzeba im wybaczyć, jeśli uważacie, że nie jest absolutnie w porządku.
Więc musimy podziękować wszystkim ludziom tutaj, że są tak mili i bardzo uprzejmi dla nas i za przyjęcie. I mam nadzieję, że
jest wam bardzo wygodnie w tym miejscu. Jedynym problemem było to, że nie mogliśmy znaleźć odpowiedniego miejsca, jak
doktor Sanghve się martwił. Bo, widzicie, Hindusi są zbyt gościnni. I on rzekł: "będę musiał przykryć wszystkie boki, nie chcę aby
się przeziębili, to, tamto. Wstawię tam trochę grzejników." Ale przez łaskę Bożą, nie ma takiej potrzeby! [śmiech] I tak
sympatyczny. Ja tylko uśmiechałam się do niego, powiedziałam: "Nie martw się, wszystko się ułoży!" [śmiech] I się ułożyło,
wiecie. Nie potrzebujemy żadnych grzejników. Jeśli czegoś by brakowało, to możemy potrzebować wentylatorów! [śmiech]
Podobnie jak w Madrasie mówili: "Nie mamy wody, musimy kupić wodę teraz z innych miejsc. Będziemy wszyscy umierać."
Powiedziałam: "No dobra, będziecie mieć wodę." Więc padał deszcz, padało, padało tyle że mieli powodzie! [śmiech]
Zatem nie należy mieć poczucia, że jest problem z naturą. Natura jest zawsze z wami, zawsze pomoże, będzie miła. Ale my
musimy być dla siebie mili, dla własnej natury. Naturą jaką mamy jest to, że jesteśmy istotami ludzkimi, nie jesteśmy
rakszasami, nie jesteśmy diabłami, nie możemy robić wszystkich tych rzeczy, które są diabelskie, które są bezsensowne.
A kiedy zrozumiemy, że jesteśmy świętymi, będziemy wiedzieli, że musimy utrzymać naszą świętość w taki sposób, aby inni
mogli zobaczyć ją przez nasze zachowanie.
Nasik ma inne wielkie dziedzictwo, że wielu świętych przybyło i robiło tapas [typ ascezy], tapobhumi. Rejon Nasiku jest
tapobhumi - jest ziemią tapas [asceza wzniecenia wewnętrznego ognia], tapasji. I dlatego jest to bardzo, bardzo pomyślna
ziemia. I tutaj jest. Zobaczycie w drodze do Dhulia [miasto Dhule], Inkarnację Adi Śakti, która jest trzema mocami Kundalini
całkowicie zintegrowanymi, wyrażoną tutaj jako Saptaśringi, czyli siedem... [sanskryt: śringa - róg, szczyt]
[do kogoś:] Jak powiedzieć na śikharę? [sanskryt]
[jogini:] "Wierzchołek góry, szczyt, szczyt."
Szczytów, szczytów, siedem szczytów.
Otóż siedem szczytów jest siedmioma centrami w mózgu. A Kundalini, choć ma siedem centrów do przejścia, pithy
zarządzające, miejsca spoczywania [mocy bóstwa], są na szczycie, w głowie i w ten sposób Adi Śakti ma miejsce w Sahasrarze.
Ona inkarnuje się w Sahasrarze. Można więc powiedzieć, że jest to Sahasrara Maharasztry, albo Wszechświata w pewien
sposób, chociaż Himalaje są uważane za prawdziwą siedzibę Sadaśiwy, która jest na szczycie. Ale część Sahasrary, która jest
obszarem limbicznym, powinna być tutaj, bo mamy trzy i pół zwojów osiadłych tutaj. Dlatego Kundalini Wszechświata jest tutaj.
Ale skoro Saptaśringi wyszły z Matki Ziemi, jest to miejsce, w którym, możemy powiedzieć, rezyduje Sahasrara.
Chociaż na szczycie są Himalaje. A Himalaje, możemy powiedzieć, są ponad Sahasrarą. Trzy moce Bogini, nie wiem, czy

będziecie widzieć wszystkie te trzy, wyrażone w trzech różnych miejscach w Maharasztrze, ale to jest ardha-matra [sanskryt], pół
jednego, która jest samą Adi Śakti. I to jest to, co możecie zobaczyć w tym miejscu i jestem pewna, że będziecie cieszyć się
jutro, kiedy pojedziecie po drodze do Dhulia.
Z tym zrozumieniem, że w subtelny sposób jesteśmy w bardzo ważnym miejscu, mam nadzieję, że wszyscy się wzniesiecie
ponad przyziemną grubiańską uwagę w subtelniejszą uwagę, do wyższej uwagi i będziecie się cieszyć błogosławieństwem
Boga.
Niech Bóg was błogosławi.
Komentarz o Półksiężycu i Gwieździe podczas Pudży w ogrodzie dr Sanghve,
Nasik, stan Maharasztra (Indie) 17 grudnia 1985
[min. 50:33]
Godłem Adi Śakti, oczywiście wiecie, jest coś takiego, widzicie. Nazwane jest to eliptyczne, prawda. To jest eliptyczne,
eliptyczne. Wszyscy to wiecie. Ale znakiem Adi Śakti jest półksiężyc i gwiazda. Można umieścić półksiężyc i bindu [sanskryt] - to
jest kropkę. Ta kropka jest gwiazdą. Zobaczcie Islam podąża za gwiazdą, wewnątrz, a poniżej jest to, co nazywacie, nazywają to
księżycem. Ale to jest pół Mudra [sanskryt: pieczęć, znak, gest], lub możemy nazwać to połową... połową,,, połową zwoju. Ale
pół, zgodnie z zachodnim umysłem, pół oznacza, że to jest złe! Ale pół jest tym, które bierze wszystko do wnętrza siebie.
Widzicie to, niczym dno morza. Dno morza jest zawsze większe niż samo morze. Więc to pół Śakti bierze wszystkie Śakti do
siebie. A Bindu reprezentuje serce lub możemy powiedzieć, Atmę [Ducha]. Zatem jest kompletna rzecz, jest Adi Śakti i Bindu. To
był znak Islamu. I w ten sam sposób jest to siedziba, jest to siedziba Adi Śakti, jest połowa okręgu. Nie jest to nawet połowa.
Powinniśmy powiedzieć: księżyc pierwszej nocy [po nowiu] i gwiazda. I to dlatego jest stosowany, bo jest czymś pochodzącym z
kreacji, z natury.
Więc również to, co nazywamy islamem jest niczym innym jak kreacją Adi Śakti.

1985-1227, Devi Puja
View online.
Devi Puja. Brahmapuri (Indie), 27 grudnia 1985.
Poproś ją. Natalie, podejdź tu. Weźcie się za ręce z Danyą. Już w porządku Ray? Nałóż wszystkim kumkum. Po prostu to weźcie,
możecie to tutaj zostawić. Niech wszystkie panie to nałożą. Wczoraj pewien chłopiec wstał i zadał Mi pytanie: "Jeżeli jesteśmy
tacy yoga bhoomi, jesteśmy takim świętym krajem, to dlaczego tak się dzieje, że wszystkie naukowe odkrycia mają miejsce na
Zachodzie?" "Bardzo dobre pytanie", odpowiedziałam. Powiedziałam: "To jest wiedza o drzewie, tak jak wam mówiłam; to jest
wiedza o drzewie. Oni dobrnęli do jej końca a teraz chcą poznać wiedzę o korzeniach. To dlatego tutaj są". Aby poznać wiedzę o
korzeniach, najpierw musimy być pokorni wobec tego. Jak dotąd nie poznaliśmy tej wiedzy, nigdy nie poznaliśmy tego, co jest w
Królestwie Boga. Tak jak to wyraźnie powiedział Krishna, drzewo rośnie do dołu a korzenie są w mózgu. Wzrastając dochodzimy
do korzeni, to jest inny sposób. Kundalini musi wznieść się do góry, żeby dotrzeć do korzeni i aby wejść w korzenie, musimy mieć
wiedzę o tym. Wszystkie te rzeczy, tak jak powiedziałam wczoraj, abyście nakładali bindi. O tym jest też w Biblii, dzięki Bogu,
pomimo wszystkich zmian w Biblii, jest tam napisane, że będziecie rozpoznawani poprzez znak, który będziecie nosić.
Więc zobaczmy, ilu ma odwagę, aby nosić ten znak, nawet w Indiach. To dlatego, wy ludzie tak szybko łapiecie negatywności, to
jeden z powodów łapania negatywności. Przede wszystkim oczy nie są stabilne. Nie jesteście przyzwyczajeni do stabilnych
oczu, a Hindusi mają bardzo stabilne oczy. Od wczesnego dzieciństwa poucza się ich: "Gdzie jest twoja uwaga?" Przez cały czas
pyta się ich: "Gdzie jest twoja uwaga?" Tam z tyłu stoi kilku Sahaja yoginów. Proszę, dajcie im krzesła, bo oni nie mogą siedzieć
na ziemi.
Więc gdzie jest twoja uwaga? Obecnie uwaga jest ciągle tak rozproszona, dlatego, bardzo szybko łapiecie negatywności a kiedy
łapiecie je poprzez wasze oczy, to idzie przez waszą Agnya czakrę.
Więc to jest ochrona Agnya czakry, to w rzeczywistości jest krew Chrystusa, którą nosicie. Ale ludzie muszą mieć tę odwagę. Oni
będą nosić krzyż, ale nie to. Na Zachodzie jest bardzo trudno ludziom mieć tyle odwagi, aby to nosić. Będą mieć wymówki:
"Matko, stracimy nasze posady" i takie tam. Każda wymówka jest dobra. Ale jeśli jesteście odważnymi ludźmi, to musicie zacząć
to kiedyś nosić. Może najpierw zaczniecie w nocy, a potem w ciągu dnia. Powoli, powoli możecie przyzwyczajać się do tego.
Myślę, że to jedyna rzecz, którą wy ludzie musicie nosić – to jest ważne. To byłby dobry pomysł, bo nie będziecie łapać
negatywności. Dlatego, że wychodzicie wasza uwaga jest na zewnątrz, widzicie co się dzieje na zewnątrz, atmosfera jest zła. Co
więcej, jeśli to nałożycie, to nie tylko ochroni was, ale również ochroni innych. To podsunie im pomysł. W końcu ubieracie się tak
jak oni, jesteście po prostu tacy sami jak oni – musicie być. Ale musicie chronić i dla ochrony musicie nosić coś takiego.
Zauważyłam, że jak po raz pierwszy pojechałam do Anglii, śmiali się ze Mnie patrząc na Mój czerwony znak. Ale jak używają
szminek, to jest w porządku, nawet jeśli są jak klauni, są hipisami, są punkami, to jest w porządku, ale nie, jeśli nosicie właściwą
rzecz, uzasadnioną naukowo najbardziej naukowo.
Więc, aby zrozumieć naukę o korzeniach musicie zrozumieć, co to oznacza, dlaczego ta kultura taka jest; ponieważ jest
zwrócona bardziej w kierunku korzeni, nie jest to ruch w kierunku drzewa. A drzewo, gdzie ono ma koniec? Poza Mooladhara
czakrą.
Więc teraz oni wracają. Bardzo trudno jest podążać od liścia do korzeni, ale łatwiej jest podążać od korzeni do liści. Tak więc dla
tego wzrostu musimy być pokorni, aby posiąść tę wiedzę – wiedzę o korzeniach. A powodem, dla którego oni wszyscy to
nakładają jest ochrona Agnyi. Przede wszystkim nie ma dostępu. Właśnie dlatego, kiedy Hindus dostaje Realizację, on wzrasta.
On już więcej nie złapie negatywności; chodzi Mi o to, że to tutaj się nie zdarza. To jest jedna z rzeczy, którą trzeba robić. Drugą
rzeczą jest puja. Puja wywiera efekt na wszystkich, ale zależy to od waszej głębi i dlatego musicie mieć shraddha, wiarę. Jeśli
wasz umysł ciągle myśli, nie osiągniecie wiele podczas pujy. Podczas gdy dla Hindusów, udział w pujy jest czymś najwyższym.
Nie zajmuje ich Mój wykład, nic; jeśli przegapią program, to nie ma znaczenia, dowolny program muzyczny, jest to w porządku,
jakakolwiek niewygoda jest w porządku – tak długo, jak mogą brać udział w pujy. Dzisiaj ludzie przejechali od dwustu do trzystu

mil, całą tę drogę, aby być na tej pujy, ponieważ oni wiedzą, że to jest wiedza o korzeniach. Dlatego musicie spełniać puję. Jeśli
macie wzrastać, musicie ją robić. Ale wy ciągle jesteście na tym samym poziomie; jeśli wciąż myślicie o wyglądzie drzewa, to
będziecie schodzić w dół. Aby kierować się do wnętrza, musicie mieć te wszystkie instrumenty. Jednym z nich jest puja. Czy do
pujy jesteśmy przygotowani? Czy mamy takie nastawienie, że to zacznie się wtedy, kiedy ma się zacząć? Przede wszystkim,
nastawiliśmy nasze zegarki bardzo dokładnie. Dzięki Bogu, ostatniej nocy zgubiłam Mój zegarek! Teraz zegarki tak bardzo nas
zniewoliły, że teraz puja o jedenastej oznacza jedenastą. To nie jest tak – to zależy. To jest naturalny wzrost naszej istoty, to jest
naturalna praca naszego wzrostu. Będziecie zaskoczeni tym, że kiedy tu przybyłam, cała Moja prawa strona była sparaliżowana,
całkiem sparaliżowana. Prawa stopa była sparaliżowana, po prostu nie mogłam poruszać nogami i całe stopy stały się jakby
skamieniałe, nie wiedziałam, co się dzieje. Powodem jest to, że wszyscy za dużo myślicie. Uwaga powinna być na tym, jacy
jesteśmy, co robimy sami ze sobą, to bardzo ważne; jak daleko zaszliśmy. Ale jest wręcz przeciwnie, uwaga jest zakłócana przez
wiele rzeczy. Jedną z nich mogą być śluby, to, że śluby będą miały miejsce, to co się wydarzy i tym podobne. Ale w czasie pujy to
nie ma znaczenia. Nic nie jest ważniejsze od tego, abyśmy się rozwijali i to jest tak, że w tym czasie musicie rozwijać swoje
korzenie. I do tego, aby rozwijać swoje korzenie, istnieje zupełnie inna nauka. Inną rzeczą jest to, że możecie osiągnąć wzrost
drzewa, poprzez agresję, poprzez atakowanie. Ale kiedy w ludzkim umyśle macie agresję, wtedy jesteście ściągani bardziej w
kierunku Mooladhary, w kierunku siły grawitacji i schodzicie w stronę czegoś martwego; zaczyna się pojawiać materializm.
Ponieważ to jest do góry nogami, wzrost człowieka jest do góry nogami. Wiecie, że mózg jest tutaj a nie w stopach. To zaczyna
się od mózgu, wzrost zaczyna się od mózgu. Tak jak lekarze wiecie, że wszystko jest tutaj, zaś nerwy idą w dół, one nie
zaczynają się od stóp.
Więc, kiedy kierujecie swoją uwagę na zewnętrzny wzrost, automatycznie idziecie w kierunku materializmu. Potem odkrywacie,
że materia nie ma z tym nic wspólnego, zamieniliście siebie w kamień. I wtedy wracacie. Teraz musicie całkowicie zmienić
swoje nastawienie do tej nowej nauki, a ta nowa nauka polega na tym, że przede wszystkim musicie rozwinąć pokorne
nastawienie. A po drugie, tym, co osiągniemy w naszym wzroście poprzez naukę innej tantry, mechanizmu, boskiego
mechanizmu – jest to, jak to wypracować. Osoba, która jest wyjątkowo efektywna w innej dziedzinie, może stać się zupełnie
nieefektywna w tej dziedzinie, kompletnie bezużyteczna: opętana, agresywna, do niczego, porywcza, porywcza a także
pozbawiona jakiejkolwiek miłości, czułości, współczucia. Tak jak oni byli zaszokowani, słysząc, że ludzie w Anglii zabijają swoje
dzieci, oni nie mogli w to uwierzyć. Nie mogą uwierzyć, że można choć jedno dziecko tak zabić. Oni myślą, że Anglicy to
doskonali ludzie, więc jak mogliby zabić swoje dzieci? Według Hindusów, są nieskazitelni. Hindusi nie mają pojęcia, jakiego
rodzaju życie się tam prowadzi.
Więc kiedy im powiedziałam: "Niezwykle się mylicie, to są bardzo nieszczęśliwi ludzie. Nie myślcie, że poprzez wynalezienie
radia i wszystkich tego typu rzeczy, oni są szczęśliwi. Oni wszyscy są szaleni. Siedzą przed telewizorem, potem nie mogą
funkcjonować bez tego, stają się tacy jak w telewizji. A telewizja wysysa ich, wkłada im do głów złe idee i mają wyprane mózgi,
są bardzo uwarunkowani" – oni nie mogą w to uwierzyć. Nie mogą uwierzyć, że ludzie na Zachodzie mogą być tak okrutni;
ponieważ wzrost jest nastawiony na materializm, dlatego oni stają się wulgarni, niewrażliwi, niemoralni i również są pozbawieni
jakiegokolwiek współczucia i miłości. Przede wszystkim, tak jak mówiłam wczoraj, powinniście powiedzieć: "Nie jestem
Francuzem", "Nie jestem człowiekiem Zachodu". Zobaczmy, to może się wypracować, lepiej wypracować: "Nie jestem
człowiekiem Zachodu". Kiedy wstępujecie na uniwersytet – powiedzmy, jesteście na Uniwersytecie w Oxfordzie a potem idziecie
na Uniwersytet w Cambridge, musicie nosić symbol Uniwersytetu w Cambridge. W ten sam sposób zmieniliście teraz wasze
obywatelstwo i myślę, że powinniście powiedzieć: "Już nie jestem człowiekiem Zachodu". Paszport może mówić co innego, to
nie ma znaczenia. Ale wiecie, że jako Sahaja yogini w Indiach macie specjalne przywileje. Rząd zaakceptował was jako Sahaja
yoginów. Jeśli chcecie zostać tutaj na zawsze, oni nie będą się sprzeciwiać.
Więc to, o czymkolwiek teraz myślimy, że się wypracowuje na poziomie drzewa, musi się zmienić. Tutaj wszystko staje się
zjednoczone, scalone. Całe drzewo jest scalone w nasionku.
Więc jeśli macie stać się korzeniem, musicie zejść na dół do punktu, gdzie następuje scalenie. Dobieranie się w grupy jest rzeczą
złą. Jeśli zaliczacie siebie do Anglików, tych, tamtych, czy Hindusów lub innych, to źle. W Sahaja Yodze nie wierzymy w takie
rzeczy. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy jednym Sahaja yoginem a drugim Sahaja yoginem, ponieważ to jest Vishwa Dharma.
Mimo że mówimy, że jest to Vishwa Dharma, to jeszcze do tego nie doszliśmy, jeszcze nie jesteśmy w tym samym miejscu, tam

gdzie powinniśmy być. Ciągle jesteśmy osobno, ciągle się różnimy, wciąż musimy się mieszać z innymi krajami. Wszyscy
musimy stać się jednością, rozumieć siebie nawzajem, dopiero wtedy odejdą problemy Zachodu. Czuję, że w wyniku tego
prawostronnego ruchu, ludzie naprawdę stają się idiotyczni. Zaliczam ich do idiotów albo głupców. Chodzi mi o to, nie wiem, do
jakich kategorii potem ich zaliczać, bo jeszcze nie było takich kategorii. Sądzę, że oni mogą stworzyć nowy wymiar głupoty.
Czuję, że tak będzie dopóki nie zaczniecie się teraz uczyć tej nowej yantry, nowej metody, w której nie szukacie fizycznego
komfortu, nie szukacie tak zwanej emocjonalnej przyjemności. Wy nie szukacie tych wszystkich rzeczy, ale dokąd zmierzacie –
w niewinność. Jakość materii jako takiej, to niewinność, esencja.
Więc jakość, powiedziałabym, lub esencja wszystkiego, czym się stajecie. Stajecie się esencją. Ale w tym celu, musicie iść do
wewnątrz, a ruch do wewnątrz jest możliwy tylko wtedy, kiedy rozumiecie i szanujecie, i myślicie, że jesteście uprzywilejowani,
aby tego wszystkiego dokonać. Ale musicie zrozumieć, dlaczego wam to mówię. Nie chcę od was nic uzyskać. Nie powinno się
myśleć, że próbuję zrobić z was Hindusów, ale przypuśćmy, że nosilibyście tutaj trzyczęściowy garnitur i krawat, co by się z
wami stało? Myślę, że wszyscy dostalibyście pęcherzy na całym ciele. Musicie się przebrać stosownie do klimatu a wy czujecie
się bardzo dobrze w tych ubraniach, ponieważ są bardzo wygodne. Lubicie kąpiele w rzece, to takie przyjemne. W tym kraju to
wam bardziej pasuje. W ten sam sposób, wkraczamy w to nowe życie, musimy zrozumieć, że nieważne jest to, co jest na
zewnątrz – ważne jest wnętrze. I w tym celu, jeśli cokolwiek musi być zrobione na zewnątrz, musimy to zrobić, musimy to zrobić.
Musimy się tego nauczyć, musimy to zrozumieć, czym jest to, czym jest tamto. Ponieważ jesteście naukowcami, jesteście
ludźmi z Zachodu, mogłabym powiedzieć, że w nauce macie przewagę nad Hindusami, w porządku. W tej nauce oni mają
przewagę nad wami. To nie ma znaczenia, to jest w porządku. Oni wybrali to miejsce, aby przyjść, wy wybraliście tamto miejsce,
aby przyjść, ponieważ po pierwsze, jesteście odważnymi ludźmi, tak myślę, a po drugie, może chcieliście uczynić tam coś
dobrego. Ale w tym celu musicie się uczyć. Tak jak mówimy, że tutejsi naukowcy są odważnymi ludźmi, ponieważ próbują
zdobywać wiedzę, chcą jeździć za granicę, uczyć się o tym i przywozić do nas naukę. W ten sam sposób, wy jesteście
ambasadorami Boskości z tych wszystkich krajów, ambasadorami Boskości. Musicie rozprzestrzeniać Boskość, ponieważ Ona
się wypracowała w tym kraju. Jasno to widzicie, że tak jest, zaakceptujcie to; nie ma co źle się czuć z tego powodu. Dlatego, że
przywiązaliście się do określonej narodowości i takiego myślenia, nie ma powodu, żeby czuć się źle. W Indiach ludzie są bardzo
dumni, jeśli mają jechać za granicę, aby zgłębiać naukę. Nawet jeśli są wegetarianami, nie mają nic przeciwko sekcji w biologii,
ponieważ jest to nauka, jest to wiedza.
Więc w imię wiedzy, musie robić te wszystkie rzeczy. I kiedy uświadomicie sobie, że wypracowujecie to w imię wiedzy, bardzo
wam to pomoże. Ta dzisiejsza puja ma specjalne znaczenie, ponieważ wczoraj było Datta Jayanti, to znaczy urodziny Dattatreyi.
Wy znacie historię Dattatreyi, większość z was zna historię o Dattatreyi, w której Brahma, Vishnu, Mahesha próbowali
przetestować Adi Shakti, zwaną Anasuya. Przyszli do Niej i poprosili Ją o jałmużnę. W Indiach jest uważane za przywilej,
dawanie jałmużny innym. Mam na myśli, dbanie o gości to wielki przywilej, bycie szczodrym, to wielki przywilej, rozdawanie
rzeczy innym, to wielki przywilej. To jest wielki przywilej. Tak jak wczoraj, widzicie, pozostawiono gdzieś Moje sari na tę puję.
Wcześniej kupiłam sari dla jednej kobiety tutaj a ona powiedziała: "Chciałabym, aby to sari było ofiarowane na tę puję". Ale Ja
powiedziałam: "Zwrócę ci je". Ona powiedziała: "To jest jeszcze większy przywilej". Nie przejęli się tym, że sari zostało
zostawione, powiedzieli, że to jeszcze większy przywilej – cóż za nastawienie.
Więc nastawienie ma się zmienić, jak dotąd idziemy w dół, teraz nastawienie powinno być do góry. I w tym celu, musimy
zrozumieć metodę, którą zastosujemy do wspinania się. Tak samo, kiedy idziecie w góry, musicie wiedzieć, jak się wspinać. Nie
możecie tak po prostu powiedzieć sobie: "Teraz idę w Himalaje" – nikt wam nie pozwoli.
Więc trzeba zdobyć kwalifikacje i przy zdobywaniu ich musicie mieć tę pokorę, w przeciwnym razie to się nie wypracuje.
Więc muszę jasno oświadczyć, zmieńcie waszą narodowość ze światowej narodowości na niebiańską narodowość. W tym celu,
cokolwiek będzie konieczne, będziemy to robić, będziemy to akceptować, będziemy sobie z tym radzić. Do tego, nie musicie
niczego zmieniać, ale musicie przetransformować siebie w nową osobowość; nową osobowość, w której będziecie bezpieczni.
Spójrzcie, skupiając się na tym, jak bardzo Agnya się polepszyła – po prostu zobaczcie. Moja stopa była sparaliżowana, kiedy tu
weszłam, całkiem sparaliżowana. Nie mogłam chodzić. Nie wiedziałam, jak będę mogła się wykąpać. Musiałam ją wymasować,
wtedy się polepszyło. Tylko spójrzcie, skupiając się na tym, zobaczcie, jakie to jest potężne. Zobaczcie – zaczęły płynąć

wibracje. Ale ludzie na Zachodzie są tym bardzo przerażeni, że stracą swoją narodowość. Myślę, czuję, że to przez sposób, w
jaki oni wszyscy poszli na całość, aby zniszczyć cały świat, zniszczyć ich i wymusić swoją narodowość na innych. Jeśli
pojedziecie do Ameryki – tak jak wczoraj powiedziałam: "Dzięki Bogu Kolumb nie popłynął do Indii, on...". Powiedziałam: "Dzięki
Bogu, Hanumana popchnął go na drugą stronę. W przeciwnym razie, wszyscy tutaj bylibyśmy straceni, to...". Widzicie, biedak, on
nie chciał zrobić tego wszystkiego, ale ci, którzy poszli za nim, po prostu dokończyli dzieła. Nie znajdziecie jednego rdzennego
mieszkańca, jednego rdzennego Indianina w Argentynie. Pojechałam do Argentyny a oni powiedzieli: "Możesz ich znaleźć w
muzeum" – wyobraźcie sobie. Nie tylko w Argentynie, ale również w innych miejscach, tak, jak gdy pojechałam do Chile; nawet
jednej osoby. Tylko w Boliwii znalazłam kilku z nich, to wszystko. Ale tam też jest niezłe zamieszanie, ponieważ myślę, że ludzie
uciekli w góry i poradzili sobie. I zawsze, kiedy ich przedstawiano, pokazywano ich jako okrutnych. Biedactwa, oni wszyscy
zostali całkowicie wybici przez białych ludzi, bez wątpienia. To potworność, żeby iść i zabijać innych, zajmować ich ziemię,
okupować ją, tylko dlatego, że ma się maszyny, wszystko, można zabić ich wszystkich. To wszystko miało miejsce. Teraz
wchodzimy w nową erę, w której musimy kochać. Nie musimy napadać, musimy brać w objęcia. To jest zupełnie nowa era. Ta
agresja Napoleona już się skończyła. To jest nowa sprawa, którą rozpoczęliśmy, dla kolejnego świata, kiedy musimy zebrać
więcej ludzi, musimy wszystko scalić. A kiedy napadacie, zaczynacie analizować – nie ma czego analizować. Czy już lepiej się
czujesz? Nałóż trochę większe. Widzisz, masz duże czoło, więc nałóż większe, bardzo duże – dlaczego nakładasz malutkie? Na
jej czoło. W tych sprawach nie powinno się dbać o modę. Nie powinno się dbać o modę, tak długo, jak to dotyczy religijnych
powinności, nie powinno. Nie ma czegoś takiego jak moda. Moda jest ludzkim wymysłem, nie Boskim. Spójrzcie na te drzewa, w
jaki sposób one się stroją? W kierunku słońca. Każdy liść jest wystawiony do słońca, każdy liść; dlatego, że musi otrzymać
chlorofil, musi wchłonąć w siebie siłę słońca, więc każdy liść jest skierowany ku słońcu. One nie dbają o modę, nieprawdaż?
Jeszcze inną kwestią jest indywidualizm, nonsens, który rozpoczął się na Zachodzie. Popisując się, "ja jestem czymś innym",
stajecie się głupi. Ale prawdziwy indywidualizm to być jednością z każdym, tak myślę. Najlepiej jest być takim jak wszyscy. To
jest bardzo trudne, bardzo trudno jest stać się jednością z każdym, ponieważ za dużo jest ego. Niektórzy ludzie mają ego, które
rani innych, zaś inni mają zranione ego – oba są po prostu tym samym.
Więc, aby przezwyciężyć te wszystkie rzeczy, zapomnijcie o takim nastawieniu na schodzenie w dół. Ale to, co jest potrzebne do
wzrostu, to to, abyście patrzyli w górę ku Bogu, patrzyli w górę ku Niemu z całkowitą wiarą – shraddha. Wtedy nie muszę cię
dotykać, nie musisz Mnie widzieć. To istnieje wszędzie, wszędzie możecie otrzymać błogosławieństwa. Do tego nie musicie
robić niczego specjalnego – tylko ta shraddha. Ale w tym celu trzeba naprawić pewne mechanizmy, szczególnie Agnya wymaga
wielu napraw. To koło się rozregulowało i musi zostać naprawione. Pan Patankar był wczoraj nieco zły na tak zwanych
wykształconych ludzi. Oni są wykształceni w języku angielskim, w tym jest problem, ten język taki jest. Oni bez końca myślą o
sobie. On powiedział: "Nie dotknęli Twoich stóp". Jeśli uczą się języka angielskiego, oni nie dotkną Moich stóp, ponieważ myślę,
że w języku angielskim dotykanie stóp jest uważane za coś okropnego. I to dlatego, był tym bardzo zmartwiony. Ale ta cała
architektura przyszła z Anglii, wszystko przyszło z Niemiec albo z Francji. Nasze telefony przyszły z Francji. Nic dziwnego, że tak
działają! Wszystko to przywieźli Francuzi i znowu mają jakieś wielkie... Nie wiem, jeśli spotkam Rajiva Gandhiego powiem mu,
żeby chociaż nie zamawiał telefonów u Francuzów. Złożyli duże, bardzo duże zamówienie u Francuzów. A teraz kupują
helikoptery z Anglii, dzięki Bogu, że z tym skończyli. Bóg raczy wiedzieć, co stanie się z helikopterami, przylatującymi z Anglii do
Indii. Widzicie, jak oni teraz uzależniają swój postęp od Trzeciego Świata, ponieważ oni nie wiedzą, gdzie mają wysyłać swoje
rzeczy, które zostały zrobione przez ich maszyny. Ale sposób, w jaki oni to robią; chodzi o to, wyobraźcie sobie, jakie telefony
mamy tutaj, wszystkie zrobione przez Francuzów, nie przez Hindusów. Dlaczego obwiniać za to Hindusów? One zostały
zrobione przez Francuzów, okropieństwo, od zawsze takie były i nadal takie są. A teraz znowu złożyliśmy zamówienie u
Francuzów, ponieważ myśleliśmy, że tylko Francuzi mogą wyleczyć francuskie telefony. Nie wiem, czy oni nam oddadzą
sprawiedliwość czy nie.
Więc, tak jak tamta maszyna musi zadziałać, tak i nasza własna maszyna musi zadziałać; a tamta maszyna idzie w dół.
Podnieśmy ją do góry, w kierunku Boga z oddaniem, ze zrozumieniem, ponieważ jesteście specjalnie wybranymi ludźmi do tego
celu. Tak jak lotosy, musicie wydostać się z błota a nie pogrążać się w błocie coraz to bardziej i bardziej. Spróbujcie wypchnąć
siebie z tego tak, aby woń Boskości rozprzestrzeniła się w tym błocie i uczyniła cały ten Zachodni świat pięknym miejscem,
pięknym miejscem. Co się stało, to się nie odstanie. Wiem jedno: bez przebaczenia nic się nie wypracuje. Stało się i koniec.
Błądzić jest rzeczą ludzką, to nie ma znaczenia; co było, to było. Cokolwiek oni uczynili, to się nie odstanie. W porządku,
wybaczcie im. Przebaczenie to jedyny sposób, aby oni się podnieśli. A kiedy im się przebaczy, oni także muszą uświadomić

sobie, że teraz musimy powstać, ponieważ świat, który stworzyli naprawdę ich zrujnował. Jeśli teraz powstaną, całe miejsce
może stać się pachnące, tak jak wam mówiłam, jak lotos, który wyłania się z błota. Ludzie tutaj mają bardzo mylne pojęcie o
Zachodzie, że jesteście najszczęśliwszymi ludźmi na ziemi.
Więc będzie lepiej, gdy im powiemy: "Nie, nie jesteśmy tam szczęśliwi. To, co wy macie, jest czymś cennym". Oni także próbują
was naśladować i to naśladownictwo posuwa się tak daleko, że może pewnego dnia będziecie musieli przyjść i uczyć ich Sahaja
Yogi. Ponieważ oni są po drugiej stronie; oni teraz próbują uczyć się angielskiego, opanować język angielski i stają się sahibami.
Oni zaczną chodzić w smokingach i będziecie musieli im powiedzieć, że lepiej jest nosić swoje ubrania!
Więc powinniśmy być mądrzy, powinniśmy być rozsądni i powinniśmy porzucić głupotę i to głupie usposobienie, które
rozwinęliśmy. Widzę, że nagle w ludziach zaczyna wrzeć. Widzicie, nie ma równowagi. Dojrzałość przejawia się, kiedy macie
równowagę. Powinniście być szczęśliwi, wiem; ale uśmiechanie się przez cały czas, udawanie, albo nagłe wyskakiwanie ze
śmiesznymi uwagami, z głupimi uwagami, pokazuje, że nie jesteście wystarczająco dojrzali. Musicie dojrzeć. W Sahaja Yodze
dojrzewacie a jeśli nie dojrzewacie to oznacza, że Sahaja Yoga nic wam nie pomogła.
Więc musicie być bardzo, bardzo ostrożni w tej kwestii. Mam nadzieję, że byłam w stanie wam o tym wszystkim opowiedzieć. Co
mam wam powiedzieć? Tylko was chwaliłam, po prostu chwaliłam was przed innymi. Mówię im, żeby się nie zachowywali jak
głupcy a wam muszę powiedzieć, abyście ich ślepo nie naśladowali. Cokolwiek mamy jest wspaniałym dziedzictwem. Ono
powinno być troskliwie podtrzymywane. Patrząc na tych ludzi, jeśli spróbujemy ich naśladować, to będzie głupie zachowanie z
naszej strony. Ich życie nie jest w równowadze, lecz idzie w skrajności. Przebywałam tam dwanaście lat. Spędziłam tam TUP
(dwanaście lat), więc tylko chciałam wam powiedzieć, że nie powinniście ich ślepo naśladować. Choć stare jest złoto, to
cokolwiek jest przestarzałe, jest niedobre.
Więc przestarzałe nie jest dobre. Ta idea czegoś przestarzałego, także się ostatnio pojawiła. Na przykład, nauczyliśmy się od
Muzułmanów, jak dręczyć kobiety a od Anglików nauczyliśmy się jak dawać posag. Teraz zaczęliśmy żyć według nowych zasad i
według tych nowych zasad, nie musimy dawać posagu (naszym córkom, które wychodzą za mąż). Córki otrzymywały połowę
majątku. To dobry system, aby córki brały połowę majątku. Ale tutaj córki nie wezmą, ani nie dadzą.
Więc nie powinniśmy się od nich uczyć tych rzeczy. Powinniśmy trwać przy naszym sposobie zachowania, pozostając
pokornymi, wieść zrównoważone życie tak, jak uczyli nas przodkowie i odrzucić cokolwiek jest przestarzałe. Jest dużo
przestarzałych zwyczajów, utrzymujących się w nas. Na przykład, dominacja Braminów w świątyniach, musi zostać porzucona.
Oni wszyscy nas sprytnie ogłupili. Po drugie, zwyczaj poszczenia musi zostać porzucony. Mówiłam wam setki razy, abyście nie
pościli i abyście jedli to, co jest potrzebne ciału, ale ludzie mówią Mi: "My nie możemy przestać pościć". Ale najgorszym
przestarzałym, bardzo brudnym nałogiem, jaki nabyliśmy, jest zażywanie tytoniu. Nie jesteśmy w stanie rzucić tytoniu, ponieważ
nie jesteśmy wystarczająco silni. Tytoń, mishri (żucie tytoniu z limonką), kto sprowadził te rzeczy do naszego kraju? Skąd się
wzięło słowo "tytoń"? W sanskrycie nie występowało słowo tambakou. Wcześniej nie uprawialiśmy tytoniu. To Anglicy
sprowadzili to do naszego kraju. To Anglicy go tutaj sprowadzili. To dlatego nazywamy to tambakou, ponieważ to słowo
pochodzi od słowa tobacco. Gdzie znajduje się słowo tambakou w naszym języku Marathi? Zostało sprowadzone tutaj z
zewnątrz. Początkowo, w pewnym zakresie Muzułmanie uprawiali go w naszym kraju, ale ci ludzie (Anglicy) sprowadzili tutaj na
wielką skalę papierosy i inne rzeczy. Oni używają tego w swoim kraju na masową skalę. Oni również eksportowali tytoń i ganję
(rodzaj narkotyku) do Chin. W naszym języku Marathi nigdy nie słyszałam słowa ganja i charras (inny rodzaj narkotyku). Jeśli
spróbujecie zażyć ganję i charras staniecie się tacy jak Anglicy. Decyzja należy do was. Dostaniecie to, o co poprosicie.
Będziecie zaskoczeni, ale my nigdy nie mieliśmy tytoniu w naszym kraju. Nie ma określenia na tytoń w sanskrycie. To zostało
sprowadzone częściowo, oczywiście powinnam powiedzieć częściowo, przez Muzułmanów i potem przez...– palenia nauczyli
nas tylko Anglicy. Wcześniej nie wiedzieliśmy, czym jest palenie, nie znaliśmy przemysłu tytoniowego. Muzułmanie trochę się do
tego przyczynili, ale to się zaczęło dość późno. A w rzeczywistości te papierosy i to, wszystko to, widzicie, zaczęło się po
przybyciu, Anglików, którzy "uczynili to wygodnym". Wcześniej mieli fajki wodne. To było dość trudne do zrobienia, więc mogli
brać tego tylko trochę. Tak było dawno temu w kulturze Islamu. Ale prawdziwy tytoniowy biznes, ten ego biznes, przyszedł od
Anglików, co do tego nie ma wątpliwości. Również Portugalczycy, Portugalczycy i Francuzi, oni nauczyli nas tych wszystkich
rzeczy.

Więc usiłuję im powiedzieć, że to, co jest przestarzałe, powinno być odrzucone. To, co jest stare, jest cenne jak złoto, ale to, co
przestarzałe, co my nazywamy junnat, powinno być odrzucone. Mamy zwyczaj noszenia sari z grubymi brzegami. To bardzo
dobry zwyczaj. Grube brzegi symbolizują maryadas a kiedy nosimy sari z grubymi brzegami, pozostajemy w naszych maryadas.
Młode dziewczęta mogą się ubierać jak chcą, ale młode kobiety, szczególnie zamężne kobiety, powinny nosić sari z grubymi
brzegami. Jeśli przestaniecie nosić sari z grubymi brzegami, wtedy utracicie całą tę sztukę, całą tę sztukę. Tkacze utracą całą
sztukę tkania. Jeśli nie będziemy budować naszych domów w starym stylu, wtedy stracimy całą starożytną sztukę budowania
pięknych domów. Tym ludziom podobają się nasze domy zbudowane w starym stylu, nie zaś w nowym stylu. Powód jest taki, że
stary styl ma w sobie piękno, które może zostać utracone, jeśli będziemy budować domy byle jak. Nawet wcześniejsze chaty
były o wiele lepsze. Zamiast tego, gdy później, w przyszłości utracimy całą sztukę, będzie za późno. Dlatego to, co jest naszą
starodawną sztuką musi być zachowane, ponieważ ma w sobie piękno. Na przykład mamy rodzaj sari, które nazywa się bugdya,
w dzisiejszych czasach kobiety nawet nie znają nazw tych sari. To dlatego, powinnyśmy zawsze nosić sari, które zostały utkane
przez nas. One są dobre. Myślę, że sari z grubymi brzegami bardziej pasują zamężnym kobietom. Jeśli ich sari nie mają grubych
brzegów, to do nich nie pasują. Zamężne kobiety powinny zawsze nosić sari z grubymi brzegami. To nie jest przestarzały
zwyczaj, ale jest to bardzo piękny zwyczaj. To ładnie wygląda, pasuje kobietom, jest pełne gracji, sprawia, że kobieta wygląda na
dobrze wychowaną. To jest nasza kultura, której nie powinniśmy porzucać i stawać się takimi jak oni (Anglicy). Nie powinniśmy
próbować przejąć ich kultury, ponieważ nasza kultura jest wspaniała. Jeśli zbudujemy naszą drogę poprzez zrozumienie tego, co
złego stało się z ich kulturą, wtedy będziemy mogli prawidłowo się rozwijać. Możemy zaakceptować ich postęp w nauce, ale jeśli
przy tym utracimy nasze kulturalne dziedzictwo, wtedy staniemy się tacy jak oni. Oni zabijają swoje dzieci. Mąż i żona nie mogą
ze sobą wytrzymać nawet przez dwa lata. Oni wszyscy przebywają w sierocińcach, czekając na nadejście śmierci. W naszym
społeczeństwie, musimy zachować nasze dobro i życzliwość. Zamiast tego, przejęliśmy od innych wszystko to, co najgorsze.
Najpierw uczyliśmy się od Muzułmanów a teraz uczymy się od tych ludzi. Jeśli wchłoniemy od nich brud, to jak nasze domy będą
mogły pozostać czyste? Mieliśmy być czystymi i dobrze wychowanymi ludźmi, a teraz przejęliśmy od innych wiele złych rzeczy.
Dlatego musimy porzucić te rzeczy i wyczyścić siebie. Powiedziałam im, jakie jest znaczenie pujy, ale wy o tym wiecie, więc wam
nie tłumaczyłam. Ale podczas pujy powinno się mieć shraddhę i nie powinniśmy się kłócić w czasie pujy. To nieważne, kto
spełnia puję, i tak wszyscy w jednakowy sposób z niej korzystacie, w zależności od tego, jaka jest wasza shraddha. w zależności
od tego, jaka jest wasza shraddha. Wasze dzbany zostaną wypełnione tak bardzo, jak duża jest wasza shraddha. Zalecałabym
paniom, aby przyszły i usiadły tutaj, trochę po tej stronie. Tutaj jest bardzo gorąco dla was. Przejdźcie do przodu. Zwłaszcza
rozgrzani ludzie nie powinni siedzieć po tej stronie. Lepiej usiądźcie... Proszę pozwólcie tym paniom usiąść po tej stronie. One
nie mogą wytrzymać na słońcu. Pozwólcie im tu usiąść. One są naszymi gośćmi. Przyjdźcie tutaj, na tę stronę. Jeśli coś byście
tam umieścili, to moglibyście sobie z tym poradzić. Trzeba też trochę zrozumieć, że to oni robią wszystko. My też musimy coś z
tym robić. Oni wszystko organizują a my tylko przychodzimy i zasiadamy jak bogowie; to nic dobrego, nieprawdaż? Mogliście –
tyle było czasu, dlaczego nie umieściliście tam czegoś, aby się ochronić? To nie jest trudne. Teraz wy. Wy również przejdźcie na
tę stronę. Wy też możecie przejść na tę stronę. Chodźcie. Proszę zróbcie im miejsce do siedzenia. Chodźcie. Wstańcie stamtąd.
Halo – wstańcie, wasza trójka. Chodźcie na tę stronę. Panie, które są w – nie, jest w porządku, tak myślę. Wszystko w porządku?
Dobrze, za wami. Ci ludzie za wami mogą przejść na tę stronę, przesuńcie się trochę w tę stronę. Nie na słońce, oni już są na
słońcu. Jeśli zrobimy trochę cienia po tej stronie... W porządku? Pozwólcie im usiąść. Po drugiej stronie jest cień, tam jest cień.
Usiądźcie z przodu tam, gdzie jest cień. Proszę usiądźcie. Halo – przejdźcie na tę stronę. Jest tu dla was miejsce. Chodźcie tu,
na tę stronę. Na tę stronę, chodźcie. Panie nie muszą tam iść, więc przejdźcie na tę stronę. Niech usiądą. Panowie mogą przejść
na tę stronę. Tak, panowie mogą przejść na tę stronę. Nie, nie, wy lepiej chodźcie na tę stronę. Dlaczego nie przesuniecie się
trochę na tę stronę? Musimy też pomyśleć, co możemy zorganizować i w czym możemy im pomóc. Tak jak wczoraj, jak oni
sobie poradzili, jak wszystko zorganizowali – kiedy tam poszłam, oni nie wiedzieli, że przyjdę. Kiedy wróciłam, jak wszystko dla
Mnie zorganizowali, jak się uwijali. Chodzi o to, że jestem też waszą Matką, nieprawdaż?
Więc powinniśmy pomyśleć o tych rzeczach, o tym, co możemy, jak możemy im pomóc; każdy powinien. Zostawcie to,
zostawcie tak jak jest. Skoro oni tego nie przygotowali, cóż można zrobić, niech już tak siedzą. Możecie się trochę przesunąć w
tę stronę. Halo – trochę się przesuńcie w tę stronę. Wy też możecie się trochę przesunąć. Nie chcę, abyście byli na słońcu,
ponieważ będziecie mieć kłopoty. Nie, ale mogą przesunąć aparaturę dźwiękową trochę na tę stronę. Po prostu to przesuńcie,
troszkę... Kiedy słońce się przesunie, zobaczycie, będzie w porządku, ale nadal... Po prostu usiądźcie w cieniu, na ile tylko się da,

usiądźcie w cieniu. Jeśli nie ma cienia, możecie usiąść z przodu. W czasie pujy lepiej jest siedzieć w cieniu. Ja zawsze stoję tu
nad wami. Nie martwcie się. Proszę usiądźcie tu przede Mną. Lepiej jest siedzieć w cieniu. Czy jest tu ktoś, aby recytować
mantry? Proszę zawołajcie Gavina. Wczoraj nie przyszliście do Moich stóp – a powinniście. Proszę zostawcie to teraz, bo
inaczej będzie za późno. Niech siedzą na słońcu. Są bloki na lewym Sercu i lewym Swadishthanie. Wczoraj powinniście byli
przyjść; chodzi Mi o to, że będziecie wszystko robić podczas pujy, więc... Czy jest tu ktoś, aby recytować mantry? Czy przyszedł
pan Gholab? Proszę zawołajcie go. Czy on to zna? Duże bloki – Serce, lewy Swadishthan. Powiedzcie Atharva Sheersha. Pan
Gholap nie przyszedł. Gdzie się podział Pan Gholap? Nie przyszedł? Proszę zawołajcie go, aby poprowadził puję. Proszę
zacznijcie puję od Atharva Sheersha. Proszę zacznijcie teraz.
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Jesteśmy tutaj na seminarium, wszyscy jesteśmy Sahaja yoginami i wszyscy dobrze się bawimy, żartujemy, dyskutujemy, itp. To
wszystko jest w porządku, mam na myśli, że można cieszyć się sobą, faktycznie powinniśmy się sobą cieszyć, ponieważ całe
stworzenie zostało utworzone w taki sposób, aby się sobą cieszyć.
Od początku stworzenia Shri Adi Shakti Wszechświata odgrywała spektakl używając Jej Bóstw, używając wszystkich mocy,
które stworzyła do tworzenia tak pięknego Wszechświata, który umożliwia nam życie w całkowitej radości i odczuwanie pełnej
przyjemności z naszego istnienia.
Weźmy taki przykład… Wczoraj siedzieliśmy i słuchaliśmy rag. Te ragi zostały zainspirowane przez Shri Adi Shakti w
Zrealizowanych Duszach tych, którzy dali je światu. Całość została przez Nią stworzona w różnych aspektach, abyśmy się
cieszyli i nie byli nieszczęśliwi. A dlaczego Ona chce, abyśmy byli szczęśliwi? Dlatego, że jeżeli jesteście szczęśliwi i
zrelaksowani, wtedy moc Boga może w was pracować, aby wznieść was na wielką wysokość, do której zostaliście przeznaczeni.
Ten cały spektakl, który ma nadal miejsce, nie jest spektaklem bez celu. Wewnątrz niego leży coś, co jest niezwykle ważne, i to
co jest niezwykle ważne, jest świadomością Boga, Absolutu, Wszechmogącego. I to jest cały cel Sahaja Yogi.
Różne techniki, których używamy są do tego pomostem. Musicie zrozumieć kim jest Shri Mataji na tej Ziemi. Ona jest Shri Adi
Shakti. Teraz, ilu ludzi wie, kim jest Shri Adi Shakti? Adi Shakti jest mocą Boga Wszechmogącego. To jest najbardziej oczywista
rzecz we Wszechświecie. Kiedy Ona po raz pierwszy przybiera formę avatara we Wszechświecie, musi się za tym kryć głębokie
znaczenie. I to głębokie znaczenie musi być świadomością Pana Wszechmogącego. W waszym ciele umieszczone są różne
czakry tantry. Narzędzie. Tantra oznacza narzędzie.
Po co są te czakry? I ludzie spędzają dużo czasu na czyszczeniu ich, wyjmowaniu, wkładaniu ich do wody z solą, ponownym
wkładaniu ich na miejsce. Ale w jakim celu? Widzicie, musicie zastanowić się, w jakim celu. Spróbujcie pomyśleć, dlaczego tu
jesteście, zamiast wykonywać rzeczy rutynowo. Czakry podnoszą świadomość jednostki ludzkiej krok po kroku, coraz wyżej i
wyżej, aż dotrze ona do tronu samego Wszechmogącego. To jest ich cel. Więc ci, którzy ich nie używają do tego celu są jak
człowiek, który posiada Rolls Royce’a, rozbiera go na części, oliwi, składa części ponownie, uruchamia silnik, ale nigdzie nie
jedzie. Widzicie, że wszystkie tantry zostały wam dane, aby podnieść waszą uwagę do Absolutu, Wszechmogącego.
Cała Sahaja Yoga została wam dana, aby podnieść waszą uwagę do Absolutu, Wszechmogącego. Wasi przyjaciele są wam dani
do tego celu. A Shri Adi Shakti osobiście pojawiła się przed wami, aby wam to umożliwić. Nie ma wątpliwości, że Shri Adi Shakti
jest Mahamayą. Co oznacza Mahamaya? I dlaczego Ona jest Mahamayą? Widzicie, powinniście pytać o te podstawowe zasady.
Ostatecznie Bóg jest Głównym Architektem Wszechświata. Nie ma niczego co On robi, a co jest pozbawione sensu. Musicie to
zrozumieć.
Jeśli my mamy cel w tym co robimy przy naszych ograniczeniach, jak o wiele większy jest Jego cel? Dawno temu, ponad 1400
lat temu, Shri Adi Shankaracharya powiedział istotom ludzkim, że "jesteście Absolutem, nie ma różnicy pomiędzy wami a
Bogiem Wszechmogącym, Advaita". Otóż, jeżeli jesteście Absolutem, Atmą, chyba że jesteście osłabieni, to nie może być
żadnego tworzenia, prawda? Ponieważ jeśli jesteście zawsze świadomi, że jesteście Atma Tattwą, jak możecie być
zaangażowani w tworzenie? Zawsze będziecie zagubieni w medytacji nad własnym życiem. Musicie zrozumieć ten podstawowy
fakt. Tak więc Mahamaya była niezbędna do tworzenia. Była niezbędna do ewolucji tworzenia. Ponieważ rozgrywając dla was
spektakle, Ona was rozwija. I dopiero wtedy, kiedy osiągniecie pewien poziom Ona może was od Siebie uwolnić. Tak, że widzicie
poza Mayą, Absolutem.

W jednej z Puran jest powiedziane, że "Devi może być czczona tylko przez tych, którzy są zarówno inteligentni jak i odważni". I
nie może być czczona przez głupców i tchórzy. To bardzo ważne, dostaliśmy umysły. Nie dostaliśmy umysłów, aby
porządkować banały życia. Dostaliśmy umysły, aby wytyczyć naszą drogę ku Wszechmogącemu, Absolutowi. Ona nie ma
zamiaru prowadzić was za rękę. W pewnym momencie musicie wytyczyć dla siebie kierunek. Powodem tego jest to, że jeśli tego
nie uczynicie, nie jesteście godni, aby was zaprezentować przed Wszechmogącym. Tylko ci, którzy używają swojej odwagi i
inteligencji, siły swego pragnienia mogą odnaleźć kierunek, są naprawdę godni, aby przed Nim stanąć. To wszystko jest częścią
ewolucji ludzkości. Aby zrozumieć i docenić Wszechmogącego, musicie mieć świadomość, która jest w stanie Go przyjąć.
Około dwóch lat temu Shri Mataji przybyła do Rijadu a ja napisałem wiersz sanskrycki, który Jej ofiarowałem. I Ona zaczęła go
dla mnie uzupełniać, ponieważ nie był skończony. A jeden z wersetów brzmiał: "…Jak mogę przelać to wszystko do tak małych
pucharów?…" Ponieważ świadomość, umysł nie jest jeszcze rozwinięty do tego stopnia, aby przyjąć promieniowanie, pełny
ciężar promieniowania Wszechmogącego. Jak więc macie zamiar rozwinąć umysł? Przede wszystkim, umysł jest czakrą Agnya.
Rozwijacie umysł skupiając się na naturze Wszechmogącego, Absolutu. Kontemplując Go każdego dnia swojego istnienia. W
ten sposób uwaga wznosi się do Niego.
A nerwy w mózgu stają się bardziej wyrafinowane. Płatki Sahasrary stają się bardziej subtelne do tego stopnia, że mogą
otrzymać łaskę Absolutu i Jego świadomości. Shri Adi Shakti jest Jego Shakti. Jest mocą, dzięki której wszystko się dokonuje.
Ona jest Tą, która dla was udoskonala wasz umysł. Ale wy sami musicie zwrócić na to uwagę. W Sahaja Yodze jest bardzo
łatwo, ponieważ często pozostaje się samemu, aby móc dostrzec banały. Czakra może blokować się. Ale co to za różnica?
Blokada może puścić w ciągu pięciu lub dziesięciu minut. Więc po co się tym przejmować? Wiemy o tym, że blokady przenoszą
się z czakry do czakry. Że ruch Kundalini przesuwa się z czakry do czakry. Więc jaki jest cel koncentrowania się na rzeczach,
które są nieistotne?
W przeszłości, jak widzicie, wielu wielkich poszukiwaczy przybyło na tę Ziemię, aby szukać Boga. Więc czego jeszcze szukacie?
Co oznacza szukanie? To oznacza szukanie Boga. Oni nie mieli Shri Adi Shakti, aby im pomóc. Wy macie Ją tutaj przed sobą.
Więc powinniście z tego skorzystać. I postarajcie się ustabilizować w tym punkcie, który jest Absolutem. I wszyscy możecie
przebywać tutaj w kolektywie, ale relacja między wami i Absolutem musi by indywidualna, między wami i Nim samym. A kiedy
Go zobaczycie, nie będziecie widzieć nikogo innego.
Widzicie. Dobrze jest być w kolektywie, bardzo dobrze jest przebywać ze sobą, aby cieszyć się swoim towarzystwem, ale wasze
wzajemne relacje powinny sprzyjać wznoszeniu się do Boskiego Absolutu. Musicie to zrozumieć. Całkowitym celem Sahaja Yogi
jest ten wzrost. Wielka Bogini, sama Shri Adi Shakti przejawia oddanie dla naszego Pana, które jest nie do opisania na poziomie
ludzkim. Cała gra pomiędzy Wszechmogącym a Shakti jest czymś, co jest jedną z najgłębszych tajemnic ludzkości i Stworzenia.
A najgłębszym pragnieniem Shri Adi Shakti jest wstąpienie Jej Tworzenia i Jej dzieci na tron Wszechmocnego, jako dar dla Jej
Pana. Podobnie jak my, kiedy ofiarowujemy dary dla Shri Mataji, jeśli to są kwiaty, usuwamy najgorsze kwiaty, ofiarowujemy
tylko najlepsze, najdoskonalsze. Tak więc, kiedy Shri Adi Shakti ofiarowuje Panu Jej dzieło, jest to coś na poziomie dalekim od
tego. I tylko to najdoskonalsze może być Jemu zaprezentowane.
Widzicie. Musicie to zrozumieć. Jako istoty ludzkie, nie mamy znaczenia, z wyjątkiem tego, na ile odgrywamy rolę w tej grze
pomiędzy Panem a Jego Shakti. Całe tworzenie można odrzucić, jeżeli nie służy ono temu celowi. Ponieważ jest tylko ich dwoje,
którzy są istotni we Wszechświecie, jest to Pan i Jego Shakti. Wszystko inne jest zbędne i bez znaczenia.
Pod koniec tworzenia pozostaną tylko Oni we dwoje. Więc nie wolno wam lekceważyć tego, co się dzieje. Jesteście istotnymi
częściami tego spektaklu, tego bardzo głębokiego dramatu, który jest podstawą i wewnętrznym korzeniem Wszechświata.
Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego czakra Mooladhara ma cztery płatki? Co to znaczy? Dlaczego cztery? Jest ich cztery,
ponieważ jeżeli połączycie Pana i Shakti w Sushumnie, gdzie Ich stopy się opierają, znajdziecie tam cztery spoczywające stopy.
Jest to… to dlatego to jest najwyższa czystość, ponieważ reprezentuje ona połączone stopy Pana i Jego Shakti, i ona jest dana

jako tron dla syna, Ganeshy, Pana, Omkary, aby na nim zasiadł. Te rzeczy są bardzo ważne, bardzo głębokie. Aby być siedzibą
gry Pana i Shakti potrzebna jest skrajna czystość, skrajna mądrość i skrajna świadomość tego, co się dzieje.
Cały cel tego tworzenia jest tym i tylko tym. Tworzenie nie zostało przeznaczone do prasowania sari. Ani do martwienia się o
dhobi [praczki]. Są one całkowicie nieistotne. Nie przetrwają nawet stulecia, opuszczą samotnie wieczność. Nie ma tam też
organizacji. Możecie organizować do utraty tchu, ale jeśli nie działa pragnienie Absolutu, nie otrzymacie kolejnego Sahaja
yogina. Widzieliście to. Wielu z was widziało. Mieliśmy wiele wspaniałych doświadczeń wcześniej, kiedy pojawialiśmy się w
pustych salach pomimo ogromnego rozgłosu.
Widzicie, wy nic nie robicie. Pan Krishna, kiedy przyszedł, powiedział: "Ty nic nie robisz. Ja robię to wszystko". Tak więc istota
ludzka zwodzi samą siebie na myślenie o tym, że ona coś robi. Ona nic nie robi. [Shri Krishna] powiedział: "Działaj! Musisz
działać. Ale pozostaw Mi rezultaty swoich działań". Więc działanie bez oczekiwań, jest tym, o czym On mówi.
Teraz, jak macie zamiar się obudzić? Co zamierzacie zrobić? Kiedy się działa, każdy wie, co jest lewą stroną, co jest prawą
stroną. Działamy poprzez prawą stronę używając siły pragnienia lewej strony. Jest to coś, co jest wszystkim dobrze znane. Za
pomocą której czakry się działa? Która jest czakrą aktywności? Kto na to odpowie? Czakrą tworzenia? Wszyscy musicie to
wiedzieć, to podstawowe rzeczy. Swadishthana.
W porządku. Swadishthana jest po prawej stronie, prawda? A Shuddha Ichha jest po lewej. A więc, co jest pomostem między
pragnieniem Boga Wszechmogącego a działaniem? Jest nim lewa czakra Swadishthana. Zgadza się? I dlatego wszystkie buce
tam idą i osiadają. Aby odłączyć wasze działanie od waszego pragnienia. Bardzo proste, widzicie. Gdziekolwiek buce uderzają
mocno, musicie wiedzieć, że to jest ważna czakra.
Teraz widzicie, że chociaż jesteśmy istotami ludzkimi, jesteśmy dzięki łasce Boga, Oświeconymi Duszami. Oznacza to, że cała
tantra Wszechświata jest obecna w nas w miniaturze. To uczyniła Shri Mataji i powiedziała: "Ja was tam umieściłam. Teraz to,
co zrobicie ze sobą to wasza sprawa". Teraz jako Shuddha Ichha Wszechświata… Czy wszyscy wiedzą, czym jest Shuddha
Ichha? Shuddha Ichha jest czystym pragnieniem Wszechświata. A jakie jest czyste pragnienie Wszechświata? Czystym
pragnieniem Wszechświata jest Bóg, pragnienie samego Boga Wszechmogącego. Jako że ono przepływa przez Ida Nadi
Wszechświata i jest przenoszone przez Boginię Shri Mahakali, aby być umieszczone, zdeponowane w Kundalini. Więc ono
przepływa po waszej lewej stronie lub może płynąć po waszej lewej stronie, jeżeli tego chcecie.
Aby poinformować wasze działania. Dopóki nie jesteście połączeni, wasze działania nie mają znaczenia. Jak w przypadku
mrówek, które biegając dookoła, nie wiedzą co robią. Tak więc najpierw trzeba ustanowić w sobie czyste pragnienie. Pozwólcie
mu płynąć w waszej Ida Nadi. Jak to zrobicie? To jest bardzo proste. Modlicie się do Shri Mataji i mówicie: "Ty jesteś Shuddha
Ichha Wszechświata i ja wielbię Cię taką". Jeśli tylko to zrobicie, pomodlicie się do Niej, pomodlicie się do Niej, to Ona będzie
płynęła z taką siłą w waszych Ida Nadi, że zniszczy wszystko, co jest w waszym lewym Swadishthanie i popłynie na prawo. Aby
poinformować wasze działanie.
Nie możecie mieć blokad po prawej stronie, jeśli wasza lewa strona jest silna. Widzicie. Więc to jest pierwszy etap. Jeżeli to
zrobicie to Shuddha Ichha… nie musicie robić nic więcej, Shuddha Ichha będzie płynąć przez wszystkie wasze czakry,
ostatecznie przełamie bariery, w waszym mózgu. które są w waszym umyśle i napełni oświeceniem i nektarem każde włókno
nerwowe i każdą komórkę w waszym mózgu. Kiedy to się stanie, to zmieni się cała wasza przytomność umysłu i świadomość.
Kiedy one się zmienią to wasza świadomość zostanie napełniona świadomością Absolutu. Kiedy ona zostanie napełniona
świadomością Absolutu ujrzycie wyraźnie Shri Mataji, kim Ona jest, że jest Shakti samego Boga Wszechmogącego. Nie
powiemy: "Shri Mataji zrobiła to, Shri Mataji zrobiła tamto”, znacie całą tę Mayę i grę. Niektórzy ludzie czują się przez moment
tragicznie, a za chwilę są szczęśliwi… To wszystko nie ma sensu.
Jeśli polegacie na sobie pozostaniecie całkowicie stabilni w zasięgu wzroku waszych Rodziców, w zasięgu wzroku
Wszechmogącego. Nie zmieniacie się z dnia na dzień. Nie wątpicie w siebie. Nie możecie stać się Nirvikalpa, dopóki się o tym
nie dowiecie. Ponieważ częścią Nirvikalpy nie jest tylko wątpienie w Boga lub Shri Mataji. Bardzo łatwo tego nie robić. To jest

niewątpienie w samego siebie jako Ich przedłużenie. Ponieważ, jak powiedziała Shri Mataji, Ona sprawiła, że każdy z nas stał się
częścią Jej ciała. Tak więc, wątpić w samego siebie, to w pewnym sensie wątpić w Nią.
Teraz ludzie starają się unikać rozpoznania, co zostało dla nich zrobione przez otrzymanie Realizacji w Sahaja Yodze. Nie
chcecie dostrzec, że oni zostali uczynieni częścią ciała samego Boga Wszechmogącego w znaczeniu Jego Shakti. Ponieważ
oznacza to, że nie możecie zachowywać się w taki sam stary sposób, w jaki zwykle zachowywaliście się. Nie możecie być
przywiązani do tych samych starych rzeczy, do których kiedyś byliście przywiązani. Musicie to zmienić. Gotowi? Ok. I to jest coś,
czego ludzie nie rozumieją. I to jest unikanie Sahaja Yogi, to jest ucieczka od niej. Istotą Sahaja Yogi jest fakt, że ludzie zostali…
ludzie zostali wzięci, dostąpili Realiazcji, zostali częścią ciała Bogini i otrzymali możliwość podniesienia swojej świadomości na
najwyższy poziom, aby osiągnąć Realizację Boga. To jest to.
To jest bardzo proste. Wszystko inne to strata czasu. I trzeba uznać, że chociaż możemy być Sahaja yoginami, to nie
zarządzamy Wszechświatem; Wszechświat jest zarządzany przez nas. Mam na myśli, jest zarządzany dla nas przez
Wszechmogącego. I kierowany przez nas dla Wszechmogącego. Nie możemy zdecydować, że tak się stanie, to musi się stać,
musimy mieć dwadzieścia osób w przyszłym tygodniu. To nie może się zdarzyć. Bóg decyduje, ilu ludzi chce, decyduje, gdzie i
kiedy, po prostu musicie być narzędziami. Nikt z nas nie może nawet o tyle zmienić Wszechświata. Dopóki nie zrobimy tego… na
grzbiecie fali, która poprzedza Wszechmogącego i dopóki nie działamy jak narzędzia.
Dawne dni yoginów siddhi, którzy jeżdżą na chmurach, przemieniają góry i ciskają piorunami skończyły się. To było
przeznaczone dla osób prawostronnych. Dla tego, kto chciał sam robić rzeczy. To nie my. Jesteśmy częścią ciała Bogini. I każdy
z nas musi być jak komórka nerwowa. Kiedy mózg mówi nam co robić, musimy to zrobić. Jako tacy wszyscy jesteśmy
kolektywni. To jest prawdziwa kolektywność. I jeśli my, każdy z nas rozpozna, że jest komórką nerwową w mózgu Bogini,
przenikając Jej całą istotę, potem całe granice między narodowościami i to, co utrzymuje Sahaja yoginów osobno, rozpuści się.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy jednością, jesteśmy tacy sami, że każdy z nas jest indywidualny i każdy z nas ma
indywidualną relację z Wszechmogącym, wszystkie rodzaje błędnych identyfikacji znikają. Teraz mówimy wspólnym językiem,
bez wątpienia, to jest prawdziwe. I to jest wspólny język wibracji. Jeżeli gdzieś jesteście, nie wiecie jak, ale komunikujecie się z
ludźmi, którzy mówią odrębnym językiem. To naprawdę proste. Tak więc naprawdę chciałbym, abyście uświadomili sobie
poprzez ten wykład, co zostało dane w Sahaja Yodze. Co zrobiła Wielka Bogini w Jej absolutnej naturze i w jakim celu. Abyście
nie tracili ani czasu ani energii na inne rzeczy. Nie ma nic większego niż to. A ponieważ sama Bogini jest Wszechpotężna, poza
czasem, poza wszystkim.
Tak więc wasza świadomość musi być takiej natury, która może to zrozumieć, i która jest jednością z tą świadomością. Bez
wątpienia możecie stać się jednością z Nią w świadomości. I widzieć rzeczy tak, jak Ona je postrzega. Ale do tego wasz umysł
musi się rozwinąć. Więc to jest to, co trzeba zrobić. I naprawdę reszta nie jest ważna. Na tym poziomie nie ma znaczenia, jak
upływa czas. Na tym poziomie nie ma znaczenia, czy istnieją cuda czy nie, ponieważ cała koncepcja cudu nie istnieje. Wszystko
podąża za pragnieniem Absolutu. Kto tworzy reguły rozstrzygające co jest cudem, a co nie? Istoty ludzkie. Nie Bóg. Dla Boga nie
istnieje coś takiego jak cud. Wszystko jest dla Niego możliwe.
Więc to o czym mówię: unieście waszą świadomość wyżej, uczepcie ją na wyższym poziomie, zatrzymajcie ją tam. Tak, że
zobaczycie, co naprawdę się dzieje. I nie starajcie się, pomimo wszystkiego co zostało dane, kontynuować poruszania się w tych
samych kręgach, niskich kręgach, w których się przebywało przed Realizacją. To jest bardzo ważne. Jest to tak ważne, że nie
wiem, jak to powiedzieć. Pracujcie nad zwiększeniem struktury i pojemności umysłu tak, że będziecie mogli pojąć to, co jest
Absolutem.
Nie wiem, czy jest coś więcej do powiedzenia. Pamiętam, że dawno temu, kiedy po raz pierwszy spotkałem Shri Mataji, był tam
Gregoire, wielu innych chłopaków kręciło się razem ze mną. Pamiętam, pewnego wczesnego ranka, po tym jak spaliśmy w Jej
mieszkaniu w Londynie, rozmawiałem z Nią a Ona powiedziała… widzicie, mówiliśmy o Mayi. I ja powiedziałem: "Matko, pragnę,
abym mógł wyjść poza Mayę". A Ona powiedziała mi, to było siedem czy osiem lat temu, Ona powiedziała mi: "Pewnego dnia
Mnie dogonisz". Powiedziała: "Dogonisz Mnie". A to, co próbuję wam powiedzieć to to, do czego wszyscy powinniśmy dążyć.

Spróbujcie wyjść poza.
A możecie wyjść poza tylko wtedy, kiedy możecie dotknąć stóp Absolutu. Absolut jest jak górski szczyt, który unosi się nad
chmurami.
Nie możecie wznieść się ponad chmury, dopóki nie wesprzecie się na szczycie góry. Tak więc nie możecie wznieść się ponad
Mayę, to nie jest możliwe, dopóki wasza świadomość nie dotknie stóp Absolutu. Ponieważ ponad Mayą nie ma nic oprócz
Absolutu, Atma Tattwa. Wiecie, że Atma Tattwa spoczywa w sercu Boga Wszechmogącego i unosi się, aby tańczyć w
Sahasrarze jako Sadashiva. Więc serce jest bardzo ważnym organem. Rajabhai powiedział, że kiedy Shri Mataji dała mu
Realizację, powiedziała: "Wy młodzi mężczyźni macie tak twarde serca". I nie myliła się. Większość ludzi posiada twarde serca.
To nie ich wina. To może być wynikiem ich doświadczeń na tym świecie. Ale serce powinno być, jak lotos. Nie wiem, ilu z was
dotykało lotosu. Płatki są tak miękkie, jak jedwab. Serce człowieka powinno być tak miękkie, jak one.
Widzicie, otrzymaliśmy naszą Realizację bez względu na to, co zrobiliśmy. Dzięki łasce Boga Wszechmogącego, przez Jego
współczucie, głębokie współczucie, głęboką miłość do ludzkości, do dzieci Jego Shakti. On przyznał - On mówi, zapomnijcie o
wszystkim, zapomnijcie o tym, zapomnijcie o tym. Wybaczcie, widzicie, wybaczam im. Wybaczam im. Musimy być tacy sami w
naszych sercach dla reszty ludzkości.
Kiedy uczeń Chrystusa, myślę, że to był Piotr, przyszedł pewnego dnia do Chrystusa i zapytał: "Jak często powinienem wybaczać
moim braciom, siedem razy?" A On odpowiedział: "Nie, siedemdziesiąt razy siedem". A to, co miał na myśli, to nieskończenie
wiele razy. Widzicie, nie można być dobrym Sahaja yoginem, o tym jestem przekonany, dopóki nie jest się życzliwym i nie jest się
delikatnym. Życzliwość i delikatność nie oznaczają słabości. Oznaczają bycie łagodnym, próbując popierać drugą osobę z serca,
troszcząc się o to, co Shri Mataji nazwała w swoim wykładzie, troszcząc się o jej hitę [dobro].
Postarajcie się dostrzec, jak zrobić to, co jest dla niej [drugiej osoby] najlepsze, jak nią pokierować w taki sposób, że ona
wzrośnie. To znaczy, kiedy ktoś jest wobec was niemiły, wychodząc z siebie, czy jest wobec was niemiły? Jeżeli jesteście Atmą,
jak on może być wobec was niemiły? Jeśli jesteście Atmą możecie znieść to wszystko.
I pomimo tego próbujcie i rozwiązujcie. Jedyne, czego naprawdę nie można oczekiwać to to, że będziemy tolerować jakąkolwiek
zniewagę samej Bogini. Wtedy musimy być silni i stanowczy. Ale to nie oznacza, że weźmiemy sprawiedliwość w swoje ręce.
Sprawiedliwość jest... należy do Wszechmogącego, nie do nas. Chrystus powiedział także: "Nie sądźcie, byście nie byli sądzeni".
Wyjaśniłem bardzo wyraźnie, że nie mamy prawa osądzać. Nie będziemy tam siedzieć, na końcu wypisując, kto powinien pójść
do piekła a kto iść do nieba. To zrobi ktoś inny. Więc nie możemy osądzać. Musimy pozostawić Bogu osądzanie, a dla nas
wykonywanie. Nie możemy negować żadnych cech Wszechmogącego, takich jak sprawiedliwość, osąd, zdecydowanie,
planowanie. To należy do Niego. My tylko to wykonujemy. Ale kiedy jesteśmy dobrzy dla bliźniego, dla każdej żywej istoty, która
się porusza, w kontekście jej dharmy na tym świecie, uszczęśliwiamy Pana. Nie chcę przez to powiedzieć, że ktoś krąży jak
dźiniści starając się nie zabijać owadów, ponieważ w dharmie owadów jest to, że mają zostać zmiażdżone pod stopami
człowieka. Zarówno my jak i one zostaliśmy stworzeni w ten sposób, że ma to… jest to nieunikniony wynik normalnego życia. Nie
powinniśmy dać się zwariować. Musimy jeść. Kurczaki… chodzi mi o to, nie oznacza to, że nie zabijecie kurczaka, żeby być
łaskawym dla niego. Musimy żyć w granicach zdrowego rozsądku.
Ale na tym świecie nie ma miejsca na niepotrzebne okrucieństwo. Pan nie jest okrutny. A jeśli mamy brać udział w Jego esencji i
Jego naturze, musimy być tacy jak On. Tak więc przesłaniem, które próbuję wam przekazać jest to, że pomimo całej świetności,
która otacza Boginię i musi być, ponieważ Ona jest w końcu Shri Adi Shakti, nie zapominajcie, że najgłębszym pragnieniem w
naszym sercu, Shuddha Ichha jest wzniesienie was do stóp Jej Pana, jako dary Jego godne.
I w całym swoim dramacie Ona nieustannie próbuje w swoim ruchu doprowadzić was do tego punktu. I powiadam wam, że nie
ma nic poza tym we Wszechświecie, czym warto się martwić z wyjątkiem tego faktu.
Jeśli kochacie swoją Matkę postarajcie się być godnymi ofiarowania przez Nią dla Jej Małżonka. A jeżeli kochacie swojego Ojca,

postarajcie się być godnymi tego, aby być Jemu ofiarowanym. A jeśli kochacie Ich oboje to się nieuchronnie spełni, ponieważ Ich
miłość będzie działać przez wasze serce i Oni będą się łączyć, a wy nie możecie pomóc, ale możecie wznieść się. Żyjcie waszym
sercem, nie waszym umysłem. I nie przez wasze ego i superego, i kwestionowanie wewnętrznych pragnień waszego serca. Nie
kwestionujcie ich. Nie możecie ich kwestionować. One są poza logiką.
Żyjcie sercem. Jeśli wyrazicie swoje serce, doprowadzicie do takiego poczucia zadowolenia z życia, że nie będziecie mogli być
źli na nikogo. Będziecie tak szczęśliwi przez cały czas, że bez wysiłku wasi Rodzice uniosą was do poziomu, który był waszym
przeznaczeniem w momencie waszego stworzenia. To wszystko, co miałem do powiedzenia.
Jay Shri Mataji!
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Mowa Do Yoginów, "Niewinność Dziecka", 31.12.1985 Ganapatipule. Indie
Miałam specjalny cel w przybyciu do Ganapatipule, poza tym to miejsce było bardzo piękne i bardzo relaksujące dla was
wszystkich.
Po pierwsze odkryłam, że to miejsce miało wibracje, które bardzo łatwo was oczyszczą.
Ale musicie naprawdę żarliwie tego pragnąć. Powinniście mieć to pragnienie, w przeciwnym razie Kundalini się nie uniesie. To
jest bardzo istotny punkt, że musicie pragnąć swojego wzrostu, niczego więcej. Nie przybyliście w to miejsce na wakacje albo po
jakiś rodzaj relaksu, albo po pewne przyjemności albo po spanie czy cokolwiek, ale przybyliście tu dla pokuty, dla tapasyi, aby
całkowicie się oczyścić. To miejsce jest świątynią Shri Ganeshy, która jest sporadycznie odwiedzana przez ludzi i wciąż jest
bardzo, bardzo czysta. I myślałam, że zasada Ganeshy, która jest źródłem wszystkiego, będzie w was obudzona. Jak wiecie,
zasadę Shri Ganeshy nazywamy w bardzo wielki albo okazały sposób niewinnością, ale nie znamy zawiłości i szczegółów tego,
jak ona może pojawić się i to wypracować.
Niewinność Shri Ganeshy ma potężną moc oczyszczania ludzi, uczynienia was świętymi, uczynienia was pomyślnymi. Osoba,
która ma obudzoną zasadę Shri Ganeshy jest pomyślna w jego obecności. Taka osoba, ilekroć się porusza - rzeczy idą w takim
kierunku, że działa zwielokrotnienie i wszystko staje się całkowicie pomyślne; to jest pomyślność, której nie można by osiągnąć
bez pomocy Shri Ganeshy. My Sahaja yogini wierzymy teraz w tą pomyślność, że jest coś takiego jak pomyślność, poprzez którą
wszystko jest płynnie wypracowywane. Wszystko to, co czujemy jest robione przez Boską siłę tak, że przez cały czas jesteśmy
poszukiwani przez naturę, wielbieni przez otoczenie i atmosferę. Ale to zrozumienie może przyjść tylko wtedy, gdy posiadacie
wewnątrz siebie to czyste pragnienie, że musicie wzrastać. Przybyliście tu dla wzrostu, nie po to by radować się sobą, albo dla
miejsca, dla ośrodka wczasowego czy czegokolwiek takiego. Jak widzicie, ta zasada jest tutaj bardzo mocno obudzona w
miejscowej ludności. Jak oni są spartańscy, jak ciężko pracują. Wszyscy razem nie spali dzień i noc, ale wciąż są bardzo, bardzo
zrelaksowani i nie potrzebują żadnej pomocy. Wypracowują to z takim entuzjazmem!
Więc drugim błogosławieństwem Shri Ganeshy jest to, że On nieustannie płata figle, On jest prasanna, On zawsze jest przyjemną
osobowością. Tańczy. Sprawia wam przyjemność. Ma metody i sposoby zadowalania was. I w ten sam sposób osoba, która ma
wewnątrz siebie obudzonego Shri Ganeshę, jest przez cały czas bardzo miłą osobowością, nie ma smętnej twarzy, twarzy która
was odpycha, twarzy która sprawia, że czujecie się nieszczęśliwi, ale jest osobowością, która bardzo łatwo czyni was
zrozumiałymi, sympatycznymi - rozwijacie taki rodzaj osobowości.
Ale dotychczas, gdy życie toczyło się zagranicą, widziałam, że sytuacja była zupełnie inna. Agresywność i kłótliwość, można
powiedzieć zdolność do krzywdzenia są rozwinięte tak bardzo, że musicie w ten czy inny sposób całkowicie podporządkować
się pomyślności Shri Ganeshy. Z powodu wszystkich instrumentów, które miały być użyte do szerzenia Sahaja Yogi lub do
rozprzestrzeniania miłości Boga, szerzenia pomyślności Boga, wypracowywania Jego projektów i planów i dostosowania się do
praw Boskich pragnień - to było bardzo istotne, że my powinniśmy stworzyć nasze instrumenty tak, aby były całkowicie
użyteczne. A my przeciwnie, źle je wykorzystaliśmy, zepsuliśmy je i uczyniliśmy je całkowicie bezbożnymi.
Więc to jest inny punkt: musimy tutaj spojrzeć na siebie, co sobie robiliśmy, jaka jest potrzeba, żeby czynić siebie bezbożnym i
dlaczego mamy być bezbożni. Gdy jest tu Shri Ganesha, możemy uczynić siebie bardzo świętymi, pomyślnymi.
Nie ma potrzeby wierzyć, że jesteśmy idealni! Ci, którzy tak myślą, nie mogą wzrosnąć. Każdy musi wiedzieć, że jest wiele
niedoskonałości i "te niedoskonałości, które są we mnie, powinny zostać pokonane i odnalezione". Możecie widzieć tylko w
świetle niewinności Shri Ganeshy. Małe dziecko może wam pokazać, jacy jesteśmy głupi i niemądrzy, i jak się zachowujemy. Tak
wiele razy musieliście widzieć, że dzieci wypowiadają się w taki sposób, iż dorośli są zawstydzeni! Więc dziecięcy temperament
może zostać rozwinięty, gdy obudzimy wewnątrz nas zasadę Shri Ganeshy, który jest bardzo, bardzo potężnym, bardzo, bardzo

potężnym Bóstwem. Bardzo potężnym Bóstwem. Ponieważ dziecko… przypuśćmy, że dziecko się zagubiło, powiedzmy, że
dziecko uciekło albo wisi gdzieś na drzewie - cała społeczność pospieszy, żeby je zdjąć. Będzie tam troska.
Widziałam, że nawet w Zachodnich krajach, jeżeli jedna mała dziewczynka jest torturowana, wszyscy się martwią o to dziecko,
każdy się temu sprzeciwia. Może tam są jacyś okropni ludzie, bez wątpienia, może tam jest ich więcej niż tu, ale ktoś się martwi.
Więc dziecko samo w sobie jest źródłem wszelkiej ochrony zewsząd. Ponieważ dziecko rośnie, dziecko rośnie. Każdy chce
pomóc dziecku. Więc w ten sam sposób, kiedy ta zasada Shri Ganeshy jest rozwinięta wewnątrz was, zdajecie sobie sprawę, że
musicie rosnąć, że wciąż rośniecie. Małe dziecko uczy się tak wielu słów w tak krótkim czasie, że my nie jesteśmy w stanie tego
uczynić kiedy dorośniemy. Po sześćdziesiątce, jeśli macie nauczyć się powiedzmy trzech zdań, to jest niemożliwe!
Więc dziecko rośnie i ciekawość oraz zdolność do poznania większej ilości rzeczy jest także bardzo wyraźna i ono zaczyna się
uczyć więcej. Ono nie myśli, że wie wszystko.
Ten, kto myśli w ten sposób nie jest jeszcze poprawnie narodzony. "Ja nic nie wiem! Muszę to wiedzieć, muszę wiedzieć tamto,
muszę wiedzieć tamto. Na razie nic nie wiem." Dzieci robią to z taką łatwością, że musielibyście to zobaczyć. Robicie trochę w
ten sposób lub w tamten sposób, one natychmiast za wami podążają.
Więc to, co musicie wiedzieć to to, że wciąż jesteście na etapie dziecka, rośniecie. Musimy spokornieć i musimy dużo wiedzieć. I
skądkolwiek musimy to wiedzieć, musimy to wiedzieć. Arogancja, pomysł, że dużo wiemy jest bardzo, bardzo niebezpieczny dla
wzrostu, bardzo niebezpieczny. I to jest to, co musimy porzucić, i trzeba wiedzieć, że my nic nie wiemy, ale musimy wiedzieć.
Wielu ludzi, którzy przyszli do Sahaja Yogi uspokaja się "jesteśmy Sahaja yoginami", ale nie wiedzą ani słowa o Sahaja Yodze.
Tak wielu z nich! Szczególnie panie, jestem zdumiona. One wiedzą bardzo niewiele o Sahaja Yodze. To jest raczej zaskakujące.
Teraz w Sahaja Yodze nie ma czegoś takiego jak kobiety czy mężczyźni, każdy ma równe prawa. Zadaniem kobiet nie jest
jedynie śpiewanie piosenek. Nie! Nie jest!
One muszą wiedzieć wszystko o Sahaja Yodze. Muszą wiedzieć jakie są choroby, jak je leczyć, jakie są choroby psychiczne, jak
te czakry zostały zrobione. Muszą wiedzieć wszystko. Muszą znać leki, psychologię. Muszą znać Boskie moce. Wszystko muszą
wiedzieć, jak to działa. I ta ignorancja nigdy nie zostanie wybaczona, ponieważ jesteście tymi, którzy muszą innym mówić o tym.
Trzecią rzeczą jest to, że dziecko nigdy nie jest głupią osobą, nigdy nie jest głupie. Nigdy nie robi czegoś w głupi sposób.
Podczas gdy widzicie wielu ludzi wychowanych w bardzo rygorystyczny sposób, którzy nagle stają się na starość bardzo głupi.
Bardzo głupi. Dostrzegam to zjawisko znacznie silniej na Zachodzie. Nagle oni stają się… starają się być bardzo młodzieńczy i
oni po prostu będą tak klaskać, i zaczną zachowywać się w bardzo zabawny sposób. Kiedyś się zastanawiałam: "Co jest z nimi
nie tak? Dlaczego tak się zachowują?" Ale to jest, myślę, że oni są zamknięci w sobie. I wtedy, nagle oni starają się zachowywać.
Ale one nie. Dziecko nigdy nie jest głupią osobą. Przeciwnie, jeśli tam jest ktoś głupi, one powiedzą: "On jest klaunem". One
przyjdą do Mnie i powiedzą: "Wiesz, on jest klaunem. On nie jest w porządku" albo "On jest bufonem!" Bez względu na słowa,
które znają, będą się wypowiadać.
One [tego] nie lubią. Zaczynają się zastanawiać: "Co się dzieje z tą osobą?"
Więc wszystkie te rzeczy przychodzą do nas, ponieważ nie mamy pojęcia, że musimy stale wzrastać w świadomym zrozumieniu,
w świadomości. Nie chodzi o to, jak wyrażacie siebie w Sahaja Yodze, jak coś robicie w Sahaja Yodze. Chodzi o to, jak jesteście
świadomi tego wewnątrz siebie. W ten sam sposób, emocjonalnie; kiedy coś mówię, nie zastanawiam się, czy ludzie zrozumieją
co mam na myśli. Teraz powiedziałam: "Zróbcie bindi". Ponownie dostrzegam, że jesteście tacy sami! Przynajmniej tutaj
powinniście. To jest znak Ganeshy. Nie zrobili tego.
Tak wiele razy to mówiłam. Mam na myśli, jak wiele czasu zajmuje zrobienie go?
Teraz dzieją się bardzo zwyczajne rzeczy. Inną rzeczą jest to, że dziecko wcale nie chce być rozczochrane. Dziś jedno dziecko
poszło wziąć kąpiel i wracało. Jego ojciec chciał, żeby spotkało się ze Mną, powiedziało: "Nie, moje ubrania nie są w porządku.
Moje włosy są całkiem rozczochrane. Jak mogę spotkać się z Matką?" Więc wróciło, nałożyło trochę oleju na włosy, ubrało się
odpowiednio, elegancko. Kiedy byliśmy młodzi, zawsze wiedzieliśmy, że wszyscy ludzie z Zachodu byli bardzo elegancko ubrani,

odpowiednio zadbani. Nigdy nie przyszliby z rozczochranymi włosami. Ale ono powiedziało: "Nie, moje włosy są rozczochrane,
jak mogę iść na spotkanie z Matką?"
Więc musimy porzucić te zabawne idee na temat mody i tym podobne, ponieważ to odejdzie, stracicie włosy, wszyscy staniecie
się łysi, żeby wyglądać bardzo zabawnie. Nie ma w tym mądrości. Ale dziecko posiada mądrość! Ono nie chciało przyjść. Ubrało
się poprawnie, później przyszło i stanęło przede Mną. I to jest to, co musimy zrozumieć, że nasz wygląd jest wyrazem naszej
wewnętrznej istoty i musimy tak postępować, ponieważ nie wiemy jak zaakceptować rzeczywistość i jak działać w sposób, w
jaki zazwyczaj robią to dzieci. Jeśli powiecie coś dziecku, ono jest posłuszne i słucha. W przeciwnym razie, ono nie jest
normalnym dzieckiem. Jeśli w Indiach jest dziecko, które jest nieposłuszne, oni po prostu porządnie je spiorą, zamkną je w
pokoju na trzy dni, przegłodzą i skorygują je, bez dwóch zdań! To nie oznacza, że ludzie są surowi w stosunku do dzieci. Nikt nie
zabija dzieci ani nic takiego. Ale musicie być bardzo, bardzo ostrożni w stosunku do swoich dzieci, nie powinniście pozwalać,
żeby były zawszone, zaniedbane, leniwe, tak jak lotoso-żercy albo ludzie, którzy nie mają w sobie elegancji. Wszyscy jesteście
Sahaja yoginami i powinniście być właśnie tacy.
Kolejną cechą dziecka jest to, że ono zawsze trafia w zasadę wszystkiego. Zawsze w zasadę. Dziecko widzi zasadę
wszystkiego. I pytania, które zadają są czasem tak niezwykle kolektywne, że jestem zdumiona, jak one trafiają w sedno. One
nigdy nie tracą czasu na bzdurne rzeczy, nigdy. Nigdy nie tracą czasu na bzdurne rzeczy, rozmowy o frywolnych sprawach. Nic w
tym stylu.
Nie widziałam dzieci rozmawiających o swoich ubraniach albo o statusach które mają, albo o domach - nic z tych rzeczy. One są
zajęte robieniem jakiejś konstrukcji! Bardzo zajęte, widzicie. Pytacie je: "Co robicie?" "Próbujemy powiązać całe lotnisko" albo
cały Bombaj, owam coś takiego. One są bardzo zajętymi ludźmi.
Jeśli widzicie Zrealizowane Dusze, które są dziećmi, to one zawsze martwią się o kolektyw. I taka powinna być wasza postawa,
że powinniście przez cały czas martwić się o kolektyw tak jak dziecko: "Jak pomogę kolektywowi?" A nie martwić się o siebie:
"Jaki jest mój wizerunek, czy jest on imponujący? Czy jeśli pójdę do ludzi to oni uwierzą, że jestem kimś? Zrealizowaną Duszą?
Albo jestem jak inne kobiety lub mężczyźni, którzy chodzą do fryzjerów i mają wszystkie rodzaje fryzur i noszą wszystkie rodzaje
zabawnych sukienek, żeby zaimponować innym? Czy wyglądam jak święty? Czy zachowuję się jak święty?" Te rzeczy powinny
przyjść do was bardzo łatwo.
Jeśli powiecie dziecku: "Jesteś Sahaja yoginem", one powie: "Jestem Sahaja yoginem, nie mogę postępować w ten sposób".
Wszystkie nonsensy zaczynają się po tym, gdy rozwiną ego. I wtedy zaczynają zachowywać się w zabawny sposób, to rozwija
się znacznie wcześniej na Zachodzie, ale tutaj zabiera to trochę czasu. I dzieci akceptują cokolwiek Bóg im daje. Dla nich
czujność jest taka naturalna. Jeśli odlatuje jakiś samolot, one powiedzą: "Pa pa samolocie". Potem odpływają statki: "Pa pa" Do
morza powiedzą: "W porządku, morze, przyjdziemy zobaczyć cię jutro!" Wszystko jest w ich umyśle. Dla nich wszystko jest tutaj.
Kiedy przyjdą, pytacie je: "Jak wam się podobało?" "Och, bardzo podobała nam się trawa. Była ładna", powiedzą wam o
wszystkim, ze wszystkimi detalami. Taka czujność! I później powiedzą: "Och, dlaczego tego nie zrobiłeś? Mogłeś położyć tu
trochę kwiatów, mogłeś zrobić trochę kwiatów, wyglądałyby ładnie w chacie". Lub coś takiego, będą dawać sugestie.
Szczególnie o czystości. W dzieciństwie, dzieci wstają bardzo wcześnie. Wszystkie dzieci w dzieciństwie wstają bardzo
wcześnie. To jest uciążliwe dla matek, ale one wstają bardzo wcześnie, tak jak i Ja wstaję bardzo wcześnie.
Wczesne wstawanie jest zachowaniem dziecięcym. Ponieważ ptaki śpiewają, słońce świeci na niebie tak pięknie i "dlaczego
śpię?" One obudzą cały dom! Ale ludzie tego nie lubią, czasem je biją, nie w Indiach. W Indiach ludzie starają się wstawać
wcześnie rano. To jest uważane za coś bardzo dharmicznego i dobrego. Rzecz w tym, że nawet jeśli kładziemy się spać późno,
to wstajemy wcześnie rano. Później możecie spać w dzień. Ale nikt nie śpi dłużej niż do dziewiątej, dziesiątej godziny, nikt tyle
nie śpi. Mam na myśli, że mam problem, nie wiem co mam ze sobą zrobić. Możecie trochę pospać w ciągu dnia, jeśli chcecie
nadrobić nocny sen, to wszystko.
I możecie być całkiem rześcy. I możecie być wieczorem całkiem w porządku, jeśli trochę pośpicie.
Ale dziecko nie myśli zbyt dużo, ono za wiele nie planuje. Ono robi ze wszystkiego zabawę. Zabierzecie je gdziekolwiek,

powiedzmy, na lotnisko. Tu nie ma niczego do zabawy! Znajdą jakieś zagłębienie, wskoczą tam, ukryją się, będą się tam bawić.
Mogą zrobić zabawę z jakiejś zwykłej rzeczy, którą uważamy za bezużyteczną, one sobie z tym poradzą. One są bardzo
konstruktywne i figlarne, tacy właśnie musimy być, uczyńmy zabawę z naszego życia. Ze wszystkiego.
Widzicie, spotkania z ludźmi, mówienie do nich, to powinno przyjść naturalnie a nie sztucznie. Widziałam również, że niektórzy
ludzie mają zwyczaj nieustannego utrzymywania wyrazu twarzy: jak uśmieszek, marszczenie brwi czy coś takiego. Dzieci nigdy
takie nie są. Ich mięśnie są tak giętkie. Reagują przez cały czas. Czasami kiedy są szczęśliwe, [czasami] kiedy są nieszczęśliwe i tyle. Ich mięśnie przez cały czas grają w ten sposób. Nikt nie jest napięty. Oto dlaczego mamy problemy z naszymi twarzami,
ponieważ mamy je zastygłe w jednym wyrazie. A w dzisiejszych czasach, bardziej nieszczęśliwi są uważani za przystojniejszych.
To jest skończone. Albo odwrotnie, niektórzy ludzie po prostu śmieją się w taki sposób przez cały czas, to bardzo złe. Albo przez
cały czas czują się całkowicie nieszczęśliwi.
Powinniście pozwolić, aby wasze emocje były wyrażane na waszej twarzy. Powiedziano Mi, że zalecane jest, aby "na waszych
twarzach nie pokazywać żadnych emocji". Mam na myśli, że nie potrafię tego zrozumieć! Chodzi Mi o to, jaki jest pożytek z takiej
osobowości, która nie pokazuje żadnych emocji? Uważam, że nie jesteście kamieniami, nieprawdaż? Więc trzeba porzucić te
wszystkie nierozsądne, głupie idee, które są nam narzucane. A my powinniśmy się uśmiechać, śmiać się naturalnie. Powinniśmy
rozmawiać z ludźmi w naturalny sposób.
A dziecko ma niezwykłą godność. Shri Ganesha tańczy z godnością. On nie robi frywolnych, bezsensownych rzeczy. W jego
unoszeniu się i opadaniu, jego ruchach i jego krokach, On ma swoją rangę. Więc On nie robi niczego taniego. W ten sam sposób
powinna istnieć godność. Godne zachowanie powinno być w nas. Teraz musicie siebie osądzić, jak dalece staliście się
wewnątrz siebie Shri Ganeshą? Czy jesteście niewinni? Myślicie o oszukiwaniu innych, psuciu innych.
Tak jak mój telewizor, byłam zdumiona! Mam na myśli, że nigdy nie potrafię myśleć o psuciu telewizji, o tym czy o tamtym. Te
idee, skąd one przychodzą do waszych głów? Dlaczego powinniśmy? Nigdy, w całym moim życiu nie robiłam czegoś takiego.
Wiecie, że zawsze płaciłam każdy podatek, wszystko. Po co mamy robić coś tak nonsensownego, żeby psuć telewizję i psuć to,
żeby to wyglądało taniej, w jakim celu? Ile dzięki temu zamierzacie zaoszczędzić? Nie wiem skąd przychodzą do waszych głów
te wszystkie idee. Po co oszukiwać?
Jesteśmy Sahaja yoginami. Nie możemy nikogo oszukiwać. Uważam, że możecie powiedzieć urzędowi celnemu: "Taka jest
sytuacja. Jeśli pozwolicie, pójdziemy, w przeciwnym razie zostaniemy". To jest negatywne nastawienie. To się nigdy nie zdarza
dzieciom. One są takie zwyczajne i proste. Kiedyś poszliśmy, muszę wam opowiedzieć, jak dzieci potrafią być takie
nieskomplikowane. Kiedy weszliśmy do portu, mój siostrzeniec dał mi dwie puszki sera i wyjmowaliśmy je. Moja córka była
bardzo małą dziewczynką, więc kiedy nadchodziliśmy, on zapytał: Czy wy coś macie?" [do oclenia] Odparłam: "Mamy dwie
puszki sera".
"Tak, tak i zamierzamy również je zjeść". Zobacz, otworzyliśmy jedną i jedliśmy!" Celnik był pod takim wrażeniem jej niewinności.
Zapytał: "Do jedzenia?" "Tak, tak, zabraliśmy je, żeby je jeść. Czy to jest w porządku?" On odparł: "To jest w porządku".
Widzicie, prostota i niewinność są same w sobie certyfikatem dla was. Nie te przebiegłe metody. Co wy robicie? Mam na myśli,
właśnie mówię im przez telefon: "Ojejku, na litość Boską! Zapłacę każdy podatek, nie musicie nic robić. Połóżcie to tam,
powiedzcie, że to jest Moje. Nie musicie nic robić. Zadeklarujcie to, tamto". Dlaczego? Dokąd zmierza nasz umysł? To jest w
porządku! Ile zamierzamy na tym stracić? Ile jak dotąd zyskaliśmy pieniędzy? Co mamy? Oszczędzanie pieniędzy tu,
oszczędzanie pieniędzy tam. Dzieci tak nie robią! Nie, nie robią!
Tak jak mój wnuk, który mówił: "Dlaczego zostajesz w tym nędznym miejscu? W Londynie są bardzo złe wibracje!"
Powiedziałam: "Widzisz, twój dziadek musi tu zostać, żeby zarabiać pieniądze". On powiedział: "Pieniądze? Po co wam tyle
pieniędzy, dlaczego potrzebujecie pieniędzy, dlaczego nie przyjedziecie do Indii?" Odrzekłam: "Ty potrzebujesz pieniędzy". Więc
kiedy mój mąż wrócił, wyjął dwa pensy, powiedział: "Czy chcesz pieniędzy? Bierz! Połóż je sobie na głowie! Dlaczego chcesz
mieć pieniądze?" I mój mąż nie wiedział gdzie patrzeć. "Jeśli chcesz pieniędzy, w porządku, masz je, połóż je sobie na głowie!"
Widzicie, on był małym chłopcem!

Ale zainteresowanie pieniędzmi zaczyna się później. Kiedy dorastamy, zaczynamy szukać pieniędzy jak tylko się pojawiają, w
przeciwnym razie nie robimy tego. Całe to zainteresowanie pieniędzmi zaczyna się później. Czym one są dla Ganeshy?
Pieniądze to kurz na jego stopach. Czym jest dla niego złoto? Czym jest dla niego cokolwiek? Czy nosi koronę ze złota czy też
nic nie nosi, to nie robi różnicy. On tam jest! Jego głowa jest taka sama.
Z szacunku, z uwielbienia, ludzie mogą podarować mu złoto lub cokolwiek jedynie po to, by poczuć się usatysfakcjonowanym, to
jest w porządku. Jakie to ma dla niego znaczenie?
A dziecko, które jest prawdziwym dzieckiem, nie może przyjąć czegoś od kogokolwiek innego, niczego. Ale jeśli weźmie, będzie
myśleć: "Jak mogę to oddać?" Zawsze! Wiem, że moje własne wnuki tak robiły. Jeśli coś im ofiarujesz, one zrobią serce, włożą
do środka, podpiszą ładnie i kiedy wyjdę z mojej łazienki, dadzą Mi to serce: "Bardzo Ci dziękuję", za to i za tamto. Ale kiedy
dorastamy, zapominamy nawet o dziękowaniu ludziom, bierzemy wszystko za pewnik, nie mamy tego. Myślimy tylko, że musimy
osądzać wszystkich przez cały czas: "Tamto nie jest dobre, to nie jest dobre, mogłoby być lepsze!" Nigdy nie myślimy: "To jest
nam ofiarowane, bądźmy wdzięczni!" Liczcie swoje błogosławieństwa.
Ale u dzieci, to nie jest tak. Jeśli dałeś im małą rzecz, one to zachowają, "to zostało mi podarowane przez moją babcię!"
Widziałam to u moich własnych wnuków.
Kiedy moja starsza wnuczka była mała, dałam jej małe sari, bardzo małe, tylko dla niej do noszenia. Więc kiedy tam przyszłam,
powiedziała: "Widzisz, nani, muszę powiedzieć Ci jedną rzecz, która naprawdę się wydarzyła". Zapytałam: "Co?" "Widzisz, to sari
które mi podarowałaś, schowałam je bardzo ostrożnie, ale moja mama stara się być zabawna!" Zapytałam: "Co się stało?"
"Wiesz, ona nie dała go nikomu, ale pokazała je pewnym ludziom, którym nie powinna!" Bardzo poważnie! One są takie słodkie i
takie piękne, kiedy coś mówią.
Tak jak pewnego razu dałam jej domek Wendy i ona ładnie go urządziła, zadzwoniła do swojej mamy: "Zrobiłam dla ciebie
bardzo ładny dom, przyjdź!" Moja córka jest raczej wysoka. Weszła do środka domku Wendy z trudnością, usiadła tam i
powiedziała: "Haa! Więc co masz dla mnie do zjedzenia?" Powiedziała: "Mamusiu, nie mówi się takich rzeczy, kiedy przychodzisz
do czyjegoś domu!" I ona się zaśmiała. I śmiała się tak bardzo, że połamała jej cały domek Wendy. Więc ona wyszła i
powiedziała Mi: "Babciu, nie wychowałaś dobrze swoich córek! Po pierwsze, przychodzi do mojego domu, zadaje zabawne
pytania, później łamie mój domek, czy Ty tak robisz komuś?" Jakie one są proste i niewinne! Mogę wam powiedzieć o tak wielu
rzeczach, które widziałam.
Sposób, w jaki one rozmawiają i mówią rzeczy, i tym podobne. Takie proste, takie dobre, takie kolektywne i tak piękne. W ten
sam sposób mamy tacy być. Inną rzeczą jest to, że dziecko nie ma żadnego strachu. Dziecko nie ma żadnego strachu. Ganesha
zupełnie nie czuje strachu. W ten sam sposób, nie powinniście mieć strachu, absolutnie żadnego strachu, żadnego strachu.
Dopóty wasza Matka jest z wami, dlaczego mielibyście czuć strach? Strach o to, strach o tamto, "jestem przerażony". "Nie mogę
tego zrobić", "nie mogę zrobić tamtego".
Dzieci nigdy tak nie robią. Jeśli im powiecie, spróbują wszystkiego. Nie powinniście mieć strachu. Ja nie wiem, czym jest strach.
W ten sam sposób, nie powinniście mieć żadnego strachu, żadnego strachu o nic. Nic złego się wam nie stanie. Ale nie róbcie
złych rzeczy. Jeśli robicie złe rzeczy, to będzie odpychać, to będzie w was oddziaływać. Ale nie róbcie złych rzeczy, bądźcie
szczerzy i nic nie może was skrzywdzić, nic nie może was skrzywdzić. Wiele razy doświadczyliśmy tego, jak wszystko się dla
was układało, wszyscy się o was troszczyli.
Jest tak wiele Bóstw, które wypracowują dla was rzeczy. Ale musicie być, musicie być niezwykle ostrożni, żebyście nie rozwinęli
strachu. Ponieważ strach przerzuca was na lewą stronę, a gdy raz pójdziecie na lewą stronę, wiecie, że problemy lewej strony
oznaczają po pierwsze, że działacie przeciw Shri Ganeshy. Shri Ganesha jest podstawą lewej strony. A później rozwijacie
nowotwory, rozwijacie wszystkie te rzeczy, przychodzi strach, strach, strach, problemy emocjonalne i tym podobne. W emocjach
powinniście kipieć radością. Radość jest waszą emocją. W działaniu powinniście być w stanie bez myśli. A we wzroście
powinniście być poddani. Więcej nie potrzeba, to jest bardzo proste, trzy mantry są bardzo łatwe dla dzieci. One takie są.

Dziś, u podnóża wzgórza Shri Ganeshy, musimy myśleć o obudzeniu wewnątrz nas tattwy Ganeshy. W tym celu musimy
medytować. Musimy o tym myśleć. Musimy poświęcić temu czas. Właściwie, gdybym była wami, w ogóle bym nie spała,
poszłabym nad wybrzeże, usiadła tam i medytowała przez cały czas. Przed otwarciem Sahasrary, nie spałam przez dwie noce i
byłam zupełnie sama, zupełnie sama nad morzem, całkowicie sama przez całą noc wypracowując to, przez dwie noce. A my co
robimy? Myślimy o naszym komforcie, myślimy o tym, o tamtym. To nie tak!
Jesteście tutaj! To taka szansa! Stajemy się zmęczeni, bo za dużo myślimy. Wiemy, jak wydostać się z tego zmęczenia itd. Więc
to, że przyszliśmy tu, jest dla was bardzo dobrą szansą. Oczywiście, to jest bardzo piękne miejsce. Ale głównym powodem, dla
którego myślałam, żeby was tutaj zabrać jest to, że to miejsce może gwałtownie dać wam duży wzrost i możecie wzrosnąć
bardzo wysoko; naprawdę mogłabym nie być w stanie zaaranżować tego w ten sposób, ten rodzaj wzrostu jest możliwy.
Wielu Hindusów nigdy wcześniej nawet nie widziało tego miejsca. To jest tak piękne miejsce i oni są zdumieni, że mamy w
Indiach tak piękne miejsca! Po ich przyjeździe tutaj czuli piękno, pomyślność, mądrość wyboru tego miejsca. To jest takie miłe,
takie piękne. Ale mam nadzieję, że zobaczę w was efekty tego miejsca.
Teraz musicie iść i zjeść. Mamy bardzo hojnego mężczyznę, który dla was gotuje. Uważajcie! Nie powinniście nadszarpnąć
sobie zdrowia! Szczególnie ci, którzy mają iść z nami naprzód. Więc bądźcie ostrożni! Oni są bardzo hojnymi ludźmi. Mój brat i
ten pan, który dla was gotuje - obaj rywalizują w hojności.
Więc bądźcie ostrożni! Teraz, jako pierwsi mają iść jedynie Sahaja yogini z zagranicy i nie-wegetarianie a później wegetarianie,
potem będziemy mieć program muzyczny. Tak właśnie będzie.
Oczekuję, że jutro rano przyjdziecie na medytację około piątej rano. Później wykąpiecie się w morzu.
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Shri Mahaganesha Puja. Ganapatipule (India), 1 January 1986.
Zebraliśmy się tutaj dzisiaj żeby oddać cześć Shri Ganeshy.
Ganapatipule ma specjalne znaczenie - ponieważ On (Ganapati) jest Mahaganeshą. Ganesha w Mooladharze staje się
Mahaganeshą w Viracie, to znaczy w mózgu. Oznacza to, że jest to miejsce Shri Ganeshy. To znaczy z tego miejsca Shri
Ganesha zarządza zasadą niewinności. Jak dobrze wiecie to miejsce znajduje się z tyłu głowy w regionie połączonym ze
wzgórzem wzrokowym, w miejscu zwanym płatem wzrokowym; i ono daje niewinność oczom.
Kiedy inkarnował On jako Chrystus - a znajduje się On tutaj z przodu, w Agnyi - powiedział to bardzo wyraźnie, że "Nie będziesz
miał pożądliwych oczu". To jest bardzo subtelne stwierdzenie, którego ludzie nie rozumieją, nie rozumieją znaczenia słowa
"pożądliwe". "Pożądliwość" generalnie oznacza "nieczystość". Żadnej nieczystości w oczach "nie będziesz miał" - to bardzo
trudne. Zamiast powiedzieć, że lepiej dostać realizację i oczyścić tylną Agnyię, powiedział to w wielkim skrócie, że "Nie będziesz
miał pożądliwych oczu". A ludzie myśleli, że nie da się tego osiągnąć. Nie pozwolili mu długo żyć, właściwie jego życie publiczne
było ograniczone tylko do trzech i pół roku. Więc wszystko co mówił ma wielkie znaczenie. A mówił, że wasze oczy nie powinny
być pożądliwe. Gdzie jest niewinność, tam nie ma pożądliwości, to znaczy nie ma nieczystości.
Na przykład, widzimy coś naszymi oczami i chcemy to posiąść. Zaczynamy myśleć. Zaczyna się łańcuch myśli, jedna myśl po
drugiej. I wtedy wplątujemy się w sieć okropnych myśli i stajemy się ich niewolnikami. Bez naszej wiedzy, nasze oczy kierują się
na rzeczy, które są przyziemne i one was pogrążają. Jak powiedział Shri Krishna, Drzewo Świadomości rośnie do góry nogami,
tak, że korzenie są w mózgu a gałęzie rosną do dołu. Ci, którzy kierowali się materializmem, wyrośli w dół. Ci, którzy kierowali się
w stronę Boskości, wyrośli w górę, w stronę korzeni. Korzeń główny, nazywany korzeniem palowym, ten główny korzeń jest
niewinnością, jest Shri Ganeshą. I On staje się Mahaganeshą w Ganapatipule. Tutaj On jest otoczony Zasadą Ojca, Zasadą Guru,
którą jest morze, którą jest ocean - Ocean Indyjski. Tak więc tutaj On staje się Guru Kiedy sahaja yogin ustanawia swoją Zasadę
Shri Ganeshy nadal pozostaje dzieckiem. Oczywiście jego oczy stają się coraz czystsze, pełne siły i błyszczące. Na pewno
widzieliście, że kiedy Kundalini daje wam realizację wasze oczy zaczynają świecić tak jakby była w nich iskra, dostrzegacie tę
iskrę. Może ona zostać zakryta przez ego, bo ego zaślepia. A Superego zakrywa ją łzami. Ale kiedy oczy są czyste, widzicie ich
piękno, w waszych spojrzeniach świeci Shri Ganesha. Uwaga zaczyna teraz płynąć przez okno świątyni Shri Ganeshy. Ale kiedy
dojrzewacie stajecie się Mahaganeshą. Wtedy Mahaganesha jest w was i stajecie się Satguru, Boskim Guru; możecie uczyć
innych. Nawet dziecko może się nim stać - tak jak nawet i dorosły może być głupcem.
To nie ma nic wspólnego z wiekiem, kolorem, wyznaniem czy kastą. To jest stan, który w każdej chwili można osiągnąć. Na
przykład możemy powiedzieć, że mieliśmy Gyaneshwarę, który w bardzo wczesnym wieku skomponował Gyaneshwari. Jak
widzieliście wczoraj, Gorakhnath mając dwanaście lat ustanowił swojego Mahaganeshę. Ale jeśli nie próbujecie wzrastać, wtedy
pozostaniecie na tym samym poziomie, nawet będąc w podeszłym wieku. A więc wskaźnikiem jest dojrzałość. Jak widzimy tutaj
w Ganapatipule Shri Ganesha jest w swojej kompletnej, dojrzałej postaci; po to abyśmy również rozwinęli Mahaganeshę w nas
samych i aby nasze oczy stały się czyste, pełne siły i boskości. Jeżeli odpowiednio będziemy nad tym pracować, jestem pewna,
że możemy osiągnąć ten stan. To bardzo znaczące, że przybyliśmy dzisiaj do Ganapatipule, pomiędzy Asthavinayaki - ośmioma
Swayambhu Shri Ganeshy. To jest miejsce Mahaganeshy.
Mahaganesha jest Pithadhish (zarządcą wszystkich pithas) i siedząc na tym pitha, ochrania wszystkie Swayambhu Ganeshy. On
posiada wiedzę wszystkich Omkara, jako że osiągnął Guru Tatwę (Zasadę Guru). Jeżeli rozejrzymy się dookoła - tak piękny i
czysty ocean, obmywa stopy tego Ganapati, dlatego że ocean reprezentuje Guru Tatwę i właśnie tym Guru Tattwa on obmywa
stopy Shri Ganeshy. I tak właśnie powinno się dziać ze wszystkimi sahaja yoginami. Dokonuje się Ganesha Stuthi i wtedy
ustanowiony jest Shri Ganesha, a potem za pomocą Mahalaxmi Tatwy musicie stać się Mahaganeshami. Ten stan może być
osiągnięty przez małe i duże dzieci, ludzi starszych, kobiety - wszystkich, którzy potrafią osiągnąć ten prosty sposób

zachowania, zwany w języku Marathi "Saraliya" albo "Abhodita" albo niewinność. Raz zaszczepiony w nas, pozwoli nam osiągnąć
Zasadę Guru Pad. Każdy Guru, który nie posiada tej prostej i niewinnej natury, nigdy nie będzie prawdziwym Guru, jest Aguru
(fałszywym Guru). Tylko osoba, której uwaga jest cały czas skoncentrowana na Boskiej Mocy, może stać się prawdziwym Guru.
Uwaga normalnych istot ludzkich jest wypaczona, nie jest czysta. To dlatego Chrystus powiedział, że nie powinno być
pożądliwości w waszych oczach. Oznacza to, że jeśli nasza uwaga spocznie na czymś, zaczynamy dużo myśleć i dziwne myśli
przychodzą nam do głowy, na przykład jak zdobyć tę rzecz, dlaczego tego nie mam i inne myśli, dlaczego tak a nie inaczej. Jeśli
widzimy coś i zaczynamy myśleć, wtedy oznacza to, że nie przekroczyliśmy jeszcze Agnya Czakry.
Obojętnie co widzicie, powinniście móc wejść w stan świadomości bez myśli, a szczególnie, jeśli widzi się Bogów i Boginie
rezydujących w siedzibie bogactwa i dostatku - od samego patrzenia na nich powinniśmy stać się wolni od myśli. Kiedy
osiągniemy stan świadomości bez myśli, w naszej uwadze nie będzie już więcej żadnej perwersji. Myśli, które deprawują umysł
nie będą już więcej przychodzić a więc perwersja nie będzie już miała na was żadnego wpływu. To właśnie oznacza, tak jak
powiedział Chrystus, że nie będziesz miał pożądliwych oczu, twoje oczy będą tak klarowne jak promienie słońca, kiedy padają na
drzewa. One nie absorbują brudu, ale pielęgnują i karmią, a ponadto dają siłę. W taki sam sposób sahaja yogini powinni mieć
promienność w oczach, żeby móc wykreować prawdziwie czystą atmosferę na całym świecie.
Czystość w atmosferze jest tym, czego dzisiaj najbardziej potrzebujemy wszędzie żeby pokój, radość i Boska Moc zwyciężyła na
tym świecie. Samo wychwalanie Shri Ganeshy śpiewem możne nie wystarczyć, Shri Ganesha musi być w nas obudzony i
powinien rozwinąć się do stanu Mahaganeshy. Tylko po osiągnięciu stanu Mahaganeshy nasz kraj możne odnieść korzyść i
poprzez nasz kraj również i inne kraje skorzystają. Będziemy prowadzić innych. Ale jeśli nie przejmiemy tej odpowiedzialności,
wtedy nie wiem, co się stanie z tym całym światem. Mam do was wszystkich prośbę, abyście usunęli całą pożądliwość z
waszych oczu. Po to mamy w Sahaja Yodze mantrę Nirvichara. Nie pozwólcie, żeby myśli was zdominowały, jeśli myśli przyjdą,
powiedzcie: "Yen Neti Neti Vachane" (nie ma tego, nie ma...) albo powiedzcie: "Kshama Keli, Kshama Keli " (wybaczam,
wybaczam), po to żeby ta myśl została zniszczona i kiedy osiągnie się stan bez myśli, wtedy perwersja umysłu zatrzymuje się.
Każdy powinien podjąć wysiłek, żeby jego oczy nie były pożądliwe. "Jeśli jest perwersja w umyśle z powodu moich oczu, to nie
chcę mieć takich oczu" powiedział Święty Tukaram, "wtedy lepiej być ślepym". Pod pewnym względem lepiej być ślepcem niż
mieć zboczony umysł. Lepiej mieć wewnętrzne oczy, aby widzieć Boskość. Kiedy te dwie zasady zejdą się odpowiednio, wtedy
można powiedzieć, że sahaja yogin osiągnął Zasadę Guru.
Błogosławię was wszystkich, żebyście tutaj w Ganapatipule, miejscu Mahaganeshy, poprzez Jego łaskę osiągnęli Zasadę Guru,
tak szybko jak to tylko możliwe. Najpierw powiedzą dwadzieścia cztery imiona Shri Vishnu, żeby Sushumna Nadi się otworzył.
Potem powiedzą Shri Sukta, to ten, który budzi w was energię. A potem powiedzą 108 imion Matki Gauri. A po tej pujy, kiedy puja
się skończy, wtedy będziemy robić... [Hindi]. Mamy jedenaście kundas i będziemy robić havan na jedenastu kundas. Dlatego, że
Mahaganesha jest władcą tych jedenastu Ekadasha Rudra. To musi być spełnione z wielkim oddaniem i poświęceniem. Więc
sugeruję, aby najpierw skończyć tę puję, potem możecie coś zjeść, po czym usiądziemy do havanu.
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Shri Mahalakshmi Puja. Sangli (Indie), 6 stycznia 1986.
Mieliśmy problem ze zorganizowaniem kuchni trochę bliżej miejsca, w którym się zatrzymaliście, skąd musieliście dużo chodzić.
Ale myślę, że to spacerowanie było dla was całkiem przyjemne i na pewno musiało wam pomóc. Ono jest dobre w przypadku
biegunki i przy innych problemach, które macie.
Właściwie, widziałam odpowiednie miejsce, ale nie widziałam żadnych hosteli czy miejsc do wynajęcia. Ale musicie wiedzieć, że
ktoś podarował Mi ostatnio jeden akr ziemi, za darmo, znajduje się on nad morzem, po drugiej stronie. Jest przepiękny. I za to,
wszyscy powinniście wysłać tej osobie list z podziękowaniami. Jestem pewna, że w następnym roku uda nam się zorganizować
coś o wiele lepszego, w bardziej kolektywny sposób.
Jak już wiecie, droga następnej tury będzie prowadziła przez Pune, Rahuri, Akluj. A te miejsca są dla nas ważniejsze, ponieważ
Rahuri to miejsce, gdzie rządzili Moi przodkowie, więc jest to bardzo potężne miejsce, ponieważ oni byli wspaniałymi Devi
bhaktas. Także wszyscy Nathowie, jak Machindranath, Gorakhnath, te wszystkie wspaniałe, rozwinięte dusze, znane jako
avadutas, które były inkarnacjami wielkich Pierwotnych Mistrzów, pracowały na tym terenie. To oni są tymi, którzy od początku,
otwarcie mówili o Kundalini. Puna, jak wiecie, nazywana Punyapattanam, jest od wieków uważana za niezwykle święte miejsce.
Następnie odwiedzicie miejsce zwane Nira, jest to rzeka nazwana Moim imieniem, dookoła tej rzeki znajduje się spory kawałek
ziemi, który zakupiliśmy, z zamiarem wykorzystania go jako teren rolniczy. Również tam, zobaczycie rzekę Bhima, gdzie
będziecie rano mogli się kąpać i cieszyć się nią.
Zostaliście również zaproszeni, aby wykonać pewną pracę. Oni mają bardzo ważne zadanie na dwa dni. Dlatego Ja nie przyjadę,
ponieważ nie mogłabym w tym czasie organizować żadnych programów, ale wy cieszcie się tam sobą. Potem pojedziecie do
następnego interesującego miejsca zwanego Wani, które jest w górach, to bardzo piękne miejsce, znajduje się tam także zapora,
a później będziecie wracać. Wykorzystuję tę okazję, aby o tym wszystkim wam opowiedzieć ponieważ rzadko mam czas, aby z
wami porozmawiać.
Jeśli chodzi o te wszystkie zewnętrzne sprawy, one powinny was odżywić i przyczynić się do waszego wzrostu. Musicie
zobaczyć, jak wiele wewnętrznie osiągnęliście, jakiego rodzaju rozwinęliście charakter, jak bardzo jesteście odwiązani,
kolektywni i jak bardzo hojni. Te wszystkie rzeczy trzeba dostrzec. Oceńcie samych siebie, nie proście innych, aby was ocenili. Ile
macie równowagi, ile mądrości, ponieważ to wszystko powinno was ustabilizować w sposób, który da wam niezbędną
równowagę. Nie wiem przez jak wiele lat możemy to jeszcze robić, ale myślę, że jest to bardzo dobre, ponieważ teraz widzę
różnicę w wibracjach u ludzi. Nawet zanim zaczęliśmy w Ganapatipule tak jak i dzisiaj, jest ogromna różnica. Właściwie, czuję
teraz z waszej strony chłodny powiew!
Więc dla nas wszystkich wzrost jest głównym przedmiotem uwagi oraz najważniejszą rzeczą. Przybyliście tutaj, dla swojego
wzrostu. Wiem, że mieliście wiele trudności i wiele niedogodności, niektórzy ludzie poparzyli także skórę – przykro mi z tego
powodu. Ale w tym kraju przekraczanie granic jest postrzegane jako coś niestosownego i powinniśmy spróbować unikać
przesady w tym co robimy. Więc przesadzając, w rzeczywistości idziemy na prawo lub lewo, więc proszę próbujcie unikać
wszystkiego, co jest przesadą. Na przykład, możecie bardzo lubić kąpiele w rzece Bhimie, to bardzo przyjemne do momentu,
gdzie ona jest płytka ale tam, gdzie jest głęboka, nie powinniście iść. Martwię się właśnie o to, ponieważ wciąż należy zrozumieć,
że trzeba się całkowicie kontrolować i nie chodzić w miejsca, które są niebezpieczne. Oprócz tego, że jest to dla was
niebezpieczne jest niebezpieczne dla całego nurtu Sahaja Yogi a w tym także dla Mnie, ponieważ bardzo się martwię i niepokoję,
gdy coś się z wami dzieje.
Więc najważniejszą rzeczą powinno być utrzymywanie siebie w centrum. W niczym nie posuwajcie się do skrajności. Każdy
będzie was szanował, jeśli będziecie w centrum, ale jeśli pójdziecie w skrajności, wtedy oni pomyślą, że jest coś nie tak,

zasadniczo coś nie tak z wami. To także możne zepsuć cały program. Więc Moja rada jest taka, abyście trzymali się centrum, nie
przesadzajcie w niczym, starajcie się, aby wszystko miało właściwą formę; ponieważ podróżowanie w ten sposób, przy takim
słońcu jest dla was bardzo forsowne. To jest najzimniejszy okres w Maharashtrze, więc wyobraźcie sobie, co jeszcze
moglibyśmy zrobić? Mam na myśli to, że powinniśmy osiągać rezultaty, poprzez maksymalną ilość kombinacji.
I jest Mi bardzo przykro z powodu ludzi, którzy zostali poparzeni; i dlatego, że musiałam ich leczyć, byłam bardzo spóźniona, a
program się opóźniał, opóźniał, opóźniał, opóźniał – tego było za wiele. Ale teraz koniec z tym. Proszę, nie wychodźcie już więcej
na słońce, nie ma takiej potrzeby, mieliście już wystarczająco słońca. A słońce roztapia wasz mózg i sprawia, że ludzie stają się
szaleni w tym kraju, jeśli wystawiamy się na słońce, skończymy jako szaleńcy. Ono musi również jakoś działać na mózg, więc
najlepiej w ogóle nie wychodzić na słońce – tego się trzymajcie. Możecie wyjść na chwilę, ale nie siedźcie w słońcu. Ono jest
bardzo zapraszające, wiem, ponieważ na co dzień nie macie słońca, ale słoneczne promienie są w tym pokoju, wszędzie. Więc,
w ogóle nie powinniście wychodzić i przesiadywać na słońcu. To może sprawić wam kłopoty, ponieważ słońce w Akluj będzie
całkiem ostre, mówię wam to szczególnie z tego powodu, że może Mnie tam z wami nie być. Więc proszę was, uważajcie na
siebie, to jedyna rzecz, którą możecie dla Mnie zrobić.
Dla siebie, musicie medytować, musicie martwić się o swój wzrost i nie zostawiajcie swoich rzeczy tu czy tam, bądźcie ostrożni.
Bardzo się cieszę ze sposobu, w jaki oni tak szybko was docenili w Świątyni Mahalakshmi, że obdarzyli was szacunkiem i
podarowali wam coś do waszego oti, to naprawdę bardzo słodko z ich strony, że zaakceptowali was z taką łatwością w ich
własnym stylu, w ich wspólnocie, widzicie. I oni powiedzieli: "Nie byliśmy w stanie rozróżnić, kto pochodzi z Indii, a kto nie",
myślę, że również dlatego, iż w Ganapatipule wasza skóra stała się blada i być może dlatego oni powiedzieli: "Nie potrafiliśmy
rozróżnić, kto jest kim". To bardzo dobrze, że teraz sprawy się wypracowują, że nasze charaktery pomalutku stają się jednakowe.
Jeśli chodzi o puje, to wcześniej mieliśmy trzy puje a czwartą w Ganapatipule, tutaj również będziecie mieć trzy puje. Jestem
pewna, że podczas tych trzech puj, staniecie się bardziej wyciszoną grupą, osiągniecie znacznie więcej i wiele spraw znacznie
się poprawi. Jeśli macie jakieś problemy, dajcie Mi znać, możemy to wszystko uporządkować. Jedna sprawa, bądźcie pewni, że
nie możecie się nadmiernie eksploatować, ani głodzić czy też nadmierne objadać. Robienie czegokolwiek w nadmiarze, nie
będzie sprzyjać tej podróży. Ponieważ myślę, że z drugą grupą osiągniemy znacznie więcej niż osiągnęliśmy poprzednio. Druga
grupa powinna starać się prowadzić normalne życie, mieć więcej uwagi na Duchu, więcej uwagi na swoim wzroście.
Ostatnia, ale nie mniej ważna, jest wspaniała wiadomość, że tak wielu z was pragnie się zaręczyć. Jestem bardzo szczęśliwa, że
w Punie czy Rahuri, będę mogła ich zaręczyć. To będzie bardzo dobry pomysł dla tych, którzy chcą się zaręczyć. I jeśli jest
jeszcze ktoś, kto chciałby wziąć ślub, dajcie Mi znać. Może będziemy w stanie zorganizować coś w Rahuri. Ale najlepsi są Ci,
którzy pragną się zaręczyć, to bardzo proste do zrobienia i to będzie dobry pomysł. Więc dajcie Mi znać przed wyjazdem z Pune,
czy ktoś jest chętny.
Jeśli macie jakieś pytania, czy cokolwiek do przekazania, proszę powiedzcie to teraz, ponieważ nie będę miała okazji z wami
porozmawiać, na razie jesteście małą grupą – na pujy jest zawsze inaczej; w Pune będzie co najmniej pięć razy tylu ludzi, ilu was
jest.
Co ona mówi? Trudny okres dla twojej uwagi – co? O co chodzi?
Ona chce wiedzieć, jak poprawić swoją uwagę i jak wejść głębiej w medytację.
Rzecz w tym, aby wiedzieć, w które miejsca idzie twoja uwaga. Spróbuj lepiej rozejrzeć się dookoła... Widzisz, po pierwsze
musisz ustalić to w medytacji i jest też wielu innych, którzy powiedzą ci że to wypracują. Po drugie, najlepszą drogą, widzicie,
będzie zwrócenie oczu na Matkę Ziemię. Skupienie uwagi na Matce Ziemi jest najlepszym sposobem. Idąc utrzymujcie wzrok na
Matce Ziemi. Gdy ktoś do was mówi, utrzymujcie wzrok na Matce Ziemi. Widzicie, wtedy będziecie wszystko lepiej absorbować i
staniecie się bardziej stabilni, w porządku?
To bardzo dobry temat do zastanowienia się, że nasza uwaga nie powinna być marnowana. Stopniowo będziecie się uspokajać.

Myślę, że dla większości z was, która przyszła po raz pierwszy, to może być na początku trochę trudne, aby się przystosować,
ale stopniowo to się wam uda. Ponieważ na początku nasza uwaga podąża za małymi, małymi rzeczami, jak: "Muszę usiąść na
ziemi" czy "Musicie jechać autobusami", lub za innymi ohydnymi rzeczami, które gdzieś widzicie. Więc uwaga podąża zawsze w
kierunku niedoskonałości, do słabych punktów i w kierunku brudu, ponieważ uwaga taka właśnie jest. Ale potem zaczyna
podążać do miejsc pełnych piękna. W najmniejszych rzeczach zaczynacie dostrzegać piękno, w najmniejszych rzeczach
zaczynacie dostrzegać Boskość. A wtedy, nadchodzi czas, w którym powinniście wiedzieć, że wasza uwaga będzie cieszyć się
ze wszystkiego.
Ale zazwyczaj, widzicie, uwaga, szczególnie ten rodzaj uwagi, który posiadamy, podąża za złymi rzeczami. Jaki jest słaby punkt?
Zaczynamy osądzać wszystkich naokoło, zaczynamy oceniać każde miejsce. Spójrzcie na to miejsce, gdy tutaj usiądziecie: dla
Mnie jest ono cudowne, dla was może się tylko składać z czegoś jak – te puszki, z tego czy z tamtego; o tym wszystkim
zaczynacie myśleć. Dla Mnie jest piękne, ponieważ widzę te piękne wiszące tutaj sari i przepięknie zrobione, dekoracje z
kwiatów, coś bardzo wyjątkowego.
Cała sceneria, wszystko zrobione z taką dbałością. Jak oni zdołali tam wejść i jak udało im się to wszystko tak połączyć? To
niesamowite. Wszystkie te rzeczy przychodzą Mi na myśl i czuję się bardzo rozradowana, że Moi chłopcy pracowali tak ciężko,
aby to wszystko zrobić i jak wspaniale musieli to zorganizować. Te wszystkie idee przychodzą Mi do głowy i czuję się bardzo
błogo. Nie widzę puszek czy czegokolwiek innego. To jest to, co widzicie, tam gdzie wasza uwaga podąża.
Więc postarajcie się dostrzec coś pięknego. Jest tyle pięknych rzeczy, które można dostrzec. Tym, co teraz widzę, jest serce
Moich dzieci, sposób w jaki one to zrobiły, czyż nie? Jeśli jesteście głęboką osobą, możecie dostrzec, w jak słodki sposób oni
ułożyli sari, w jaki sposób ułożyli kwiaty, jak oni to zrobili. To jest uwaga: w którą stronę ona podąża? Jeśli zaczynacie myśleć o
sobie: "Czy jest mi wygodnie? Powinienem mieć to, powinienem mieć tamto", wtedy nie ma radości.
A radość płynie z dostrzegania głębszej strony tego, co dla nas zrobili, jak dla nas pracowali, jak przynosili nam rzeczy, jak
gotowali dla nas z miłością. Nie wykonaliście żadnej pracy, w porównaniu do tego, co zrobili ci ludzie, nie ma wątpliwości.
Poruszacie się tu naprawdę jak królowie... A oni musieli to zrobić. Szczególnie Ganapatipule było bardzo trudnym miejscem.
Ludzie musieli przyjechać, aż z Nagpur, pięćdziesięciu ludzi przybyło, aby gotować wam jedzenie. Pieniądze to nie wszystko.
Nawet, jeśli zapłacisz, nie uzyskasz tego samego. To jest miłość, to jest uczucie, to jest uwaga, to jest hojność w troszczeniu się
o gości.
W ten właśnie sposób, należy cieszyć się tym, jak wiele oni dla nas zrobili, jak bardzo cieszymy się tym. W ten oto sposób, wasze
serce staje się coraz to głębsze. Ale jeśli macie zniekształcone serce, które zawsze widzi coś niedobrego, coś złego, tego typu
rzeczy, lub "co powinienem kupić, jaką rzecz powinienem nabyć?" To wszystko może rozsadzić wam głowę. Ale jeśli chcecie
kupić coś miłego z dobroci serca, wtedy po prostu znajdziecie wszystko, czego potrzebujecie. I możecie to zrobić bardzo
szybko. Gdy wczoraj robiłam wielkie zakupy dla wszystkich ośrodków – o wartości, myślę, być może jednego lakh rupii – dla
wszystkich Indyjskich ośrodków a zajęło Mi to tylko chwilę. Dlatego, że to było dla nich, wyszło dużo korzystniej. Jeśli byłoby to
dla Mnie, nie sądzę, aby Mi tak dobrze poszło. Ale będziecie zaskoczeni, że Ja nigdy nie kupuję nic dla siebie, nie mam na to
czasu. Wy dajecie Mi tak wiele, że nie muszę już nic kupować.
Więc to jest sposób, w jaki patrzycie na rzeczy, jak je wykonujecie, jak to wypracowujecie. Ten sklep, do którego wczoraj
poszłam, był pełen zapachów. Wszystko było przesiąknięte aromatem i wszyscy to odczuwali. Tak było, ponieważ cieszyłam się
tym wszystkim, cieszyłam tym, robiąc to dla innych. To nie są inni – kim jest ten inny? Ponieważ Sahaja yogini nie są dla Mnie
tymi innymi. Robię to dla Siebie, dla Swojej lepszej istoty, Swojej wyższej istoty. Tak właśnie powinniście podchodzić do sprawy,
dobrze? Wtedy będziecie się cieszyć.
Teraz muszę powiedzieć ludziom z Sangli, że tutaj zorganizowaliśmy kiedyś puję, a jedna odbyła się całkiem niedawno i także w
Sangli wielu ludzi przyszło z ogłoszenia w gazecie i dlatego tak wiele pracy zostało wykonane. Sahaja Yoga mogłaby się tutaj
przyjąć, ponieważ atmosfera jest bardzo przyjemna i cicha, a także wszyscy ludzie są chętni do pomocy. Tak więc, chciałam
podarować ludziom z Sangli mały prezent i bardzo proszę go przyjąć, to jest Moja prośba. Jest jeszcze jeden podarunek, ale nie

został jeszcze przyniesiony z targu. Kto chciałby go zabrać? On wciąż jest na targu.
Kupiłam wiele rzeczy, ale one jeszcze nie zostały dostarczone, więc jedną rzecz muszę im podarować. Podejdź teraz, przynieś
to. To jest nasz Sahaja yogin, pan Tawde, który jest tutaj wysokiej rangi urzędnikiem. On to przygotował. Ten dżentelmen to pan
Mali, on jest regionalnym – jak nazywamy regionalnego? – on jest regionalnym urzędnikiem do spraw rolnictwa, który opiekuje
się rolnictwem całego regionu, otrzymał swoją Realizację w ’75. Obecnie pracuje tutaj, więc przyszedł na puję. Cała jego rodzina
jest tutaj. Więc pan Tawde, wykonał dla was całą tę pracę, oklaski dla niego. Jest tutaj także pan Yadav Sahib, który opublikował
to wszystko w gazecie, to on jest przedstawicielem tutejszej prasy. Pan Yadav – oklaski dla niego.
Oni zajmują tak wysokie pozycje, a są tacy pokorni – popatrzcie tylko. To jest człowiek, który tutaj wszystkim zarządza, jest
inżynierem. Ten dżentelmen zarządza wszystkim co dotyczy rolnictwa wszystkich regionów, on jest zarządcą. A ten tutaj jest
wydawcą gazety.
Widzicie, gdy ludzie stają się egoistyczni, oni po prostu przestają współgrać z otoczeniem. Nie rozumieją, jak daleko się
znajdują. To jest jak z piłką, którą ktoś podrzucił a ona zaczęła się unosić, nie wiedząc, że jest tylko piłką pełną powietrza.
Dlatego właśnie nazywacie ich nadętymi, rozumiecie? Więc ci, którzy naprawdę są rzetelnymi ludźmi, którzy otrzymali solidne
wykształcenie i solidne wychowanie, oni nie wpadają w pułapki ego, oni nie wpadają w takie pułapki. Oni przede wszystkim stają
się bardzo pokorni i starają się czegoś nauczyć, by stać się bardziej pokornymi i ponownie nauczyć się by stać się bardziej
pokornymi.
Tak ja Newton, powiedział: "Jestem jak małe, jak małe dziecko zbierające kamienie na brzegach oceanu wiedzy" – osoba taka
jak Newton, powiedziała w ten sposób. Ale obecnie uważam, że trudno jest znaleźć osoby tego formatu. Ale ci, którzy są bardzo
dobrze wykształceni, także na zachodzie, są bardzo pokornymi ludźmi; w tym co piszą, w całym ich zachowaniu można
zauważyć, że to bardzo pokorni ludzie. Pokora jest oznaką wiedzy. Gdy drzewo obrodzi, pochyla się w dół. Gdy jest pełne
owoców, pochyla się w dół. W ten sam sposób człowiek, który ma wiedzę, pochyli się, będzie bardzo pokorny.
Dzisiejsza puja ma naprawdę wielkie znaczenie, ponieważ jest to Puja do Shri Mahalakshmi, żadna inna Shakti nie jest w Sahaja
Yodze tak ważna, jak Shri Mahalakshmi. Ponieważ Shri Mahalakshmi to Shakti, którą nazywamy kanałem Sushumna Ona w nim
rezyduje i poprzez Nią aktywuje się parasympatyczny układ nerwowy. Aby Shri Mahalakshmi Shakti stała się silna, w czasie
naszej ewolucji miało miejsce wiele wydarzeń, a spośród nich ważnym wydarzeniem była inkarnacja Shri Mahalakshmi. Shri
Mahalakshmi wielokrotnie się inkarnowała, Ona jest tak odważna, że przybrała ludzką formę i narodziła się w tym
Wszechświecie i wykonała mnóstwo pracy.
To zaskakujące, że nikt nam nie opowiedział o tych wszystkich inkarnacjach Shri Mahalakshmi i nikt nie posiada głębokiego i
szczegółowego opisu na ten temat. Zasada Shri Mahalakshmi oparta jest na Zasadzie Shri Lakshmi. To oznacza, że Matką Shri
Lakshmi jest Shri Mahalakshmi, powinniśmy powiedzieć Matką Shri Lakshmi. To oznacza, że kiedy Shri Lakshmi przychodzi do
ludzi, Shri Lakshmi jest tą, która daje równowagę, kobietą w formie Bogini. Ona jest tak zrównoważona, że stoi na lotosie. W
rękach trzyma dwa lotosy. Jeden z lotosów jest różowy i w nim wyraża się delikatność. Znaczenie różowego lotosu jest takie, że
osoba, która jest lakshmipati, będzie miała w sobie Shri Lakshmi, co oznacza, że w charakterze tej osoby będzie róż, czyli, że w
jej charakterze będzie słodycz. Taka osoba nie powinna być oschła.
Następną sprawą jest to, że jeśli przyjrzymy się lotosowi, zauważymy, iż nawet jeśli wleci do niego pszczoła, ta pszczoła
znajduje w nim schronienie, a ma tak wiele kolców i mimo to znajduje miejsce w lotosie. Oznacza to, że jest również mile
widziana. Tak samo osoba, która ma Shri Lakshmi, będzie zapraszać każdego, kimkolwiek by był. Będzie się starała zapewnić
komfort każdemu, niezależnie, czy jest to mała, czy duża osoba. Zaopiekuje się każdym zgodnie z jego statusem społecznym,
będzie jednakowo gościnna dla każdego.
Trzecia rzecz jest taka – jej znaczenie jest takie, że powinniśmy być hojni. Jeśli ręka danej osoby nie jest hojna, to taka osoba nie
jest lakshmipati. Danat (hojność) to jakość, która daje tak wiele radości i której nie da się porównać do nabywania czegokolwiek.
Osoba, która rozwinęła siłę hojności, myślę, że taka osoba jest największa ze wszystkich, ponieważ osiągnęła ona najwyższy

punkt w ewolucji rodzaju ludzkiego. Powinniśmy umieć hojnie obdarowywać.
Tak jak Shri Lakshmi ofiarowuje rzeczy lewą ręką, w ten sam sposób osoba, która jest lakshmiputra, także powinna hojnie
obdarowywać lewą ręką, w taki sposób, że nawet prawa ręka tak nie umie. Ofiarowywanie lewą ręką oznacza coś bardzo sahaj
bez żadnego wysiłku. Całe pragnienie musi wynikać z hojności. I naprawdę w dzisiejszym świecie jest tyle rzeczy materialnych i
myślę, że te wszystkie rzeczy mają tylko jedno przeznaczenie a jest nim to, że możemy je dawać innym. Poprzez naszą hojność
możemy wyrazić wielkość naszych serc. Możemy pokazać nasze uczucie i ciepło i to dlatego te wszystkie rzeczy mają
znaczenie, w przeciwnym wypadku wszystkie materialne rzeczy są bez znaczenia.
Jest tak wiele posągów swayambhus. Spośród nich, posąg przedstawiający Shri Mahalakshmi jest przez nas w Sahaja Yodze
uważany za najważniejszy. Dzięki Jej łasce nasza Kundalini unosi się kanałem Shri Mahalakshmi. Ona jest ponad Zasadą Shri
Lakshmi. A ta ręka jest ułożona w ten sposób. Ta ręka symbolizuje schronienie. Ma dwa znaczenia: schronienie – dać
schronienie każdemu, ta ręka zapewnia każdemu ochronę. Ale w rzeczywistości obserwujemy coś zupełnie odwrotnego.
Lakshmipatis wywierają na innych presję i strach. Przeciwnie, Ona, po prostu stoi w ciszy na lotosie, nie chwaląc się niczym
specjalnym na swój temat. Natomiast ludzie potrzebują samochodów, tego czy tamtego, by pokazać, jacy są bogaci i że są lepsi
w porównaniu do innych.
Z drugiej zaś strony Ona nie wywiera na nikogo żadnego nacisku. Ona stoi tak lekko, tak delikatnie, że nikt nie powinien mieć z
Jej powodu problemów. Prawdziwy lakshmipati usiądzie gdzieś w kącie, usiądzie z całkowitą wiarą i spokojem, następnie oddali
się po cichu. Nawet, gdy będzie chciał coś ofiarować, podaruje mówiąc: "Shri Mataji, to jest prezent ode mnie, ale proszę nie
wyjawiaj nikomu mojego imienia i proszę Cię przyjmij go w jakiś sposób. Ofiarowałem go do Twoich Lotosowych Stóp – na tym
koniec, nie mam już z nim nic do czynienia". Gdy powiedziałam mu, że nie przyjmuję pieniędzy, a to jest mi tylko powierzane, on
odpowiedział: "Można tam umieścić imię kogoś innego, nie mam nic przeciwko temu. Podarowałem Ci ten prezent i nie chcę,
aby moje imię było opublikowane. Nie mam nic przeciwko, aby ujawnić moje imię do wglądu dla urzędników podatkowych ale
poza tym nie chcę ujawniać imienia czy czegokolwiek". On bardzo pokornie prosi, aby jego imię nie zostało ujawnione. Taką
osobę możemy nazwać prawdziwym lakshmipati.
Ręka Shri Lakshmi wskazuje na górę, w ten sposób. Oznacza to, że wasza uwaga powinna być ponad, w kierunku wyższego celu.
Gdy osoba staje się lakshmipati, wtedy jej uwaga zmienia się w ten sposób, że zaczyna myśleć: "Teraz stałem się lakshmipati,
ale jak teraz mogę osiągnąć Boga?" Gdy ten stan, pojawia się u istoty ludzkiej, ona staje się bogata i otrzymuje wiele bogactwa.
Staje się bogata, a gdy pojawia się w niej odczucie nie osiągnięcia wewnętrznego bogactwa, wtedy można powiedzieć, że
obudziła się w niej Zasada Shri Mahalakshmi. W tej Zasadzie Shri Mahalakshmi, Kundalini zostaje obudzona. Kiedy jest
obudzona, wtedy śpiewamy: "Udo, Udo, Ambe" – oznacza to: "Shri Kundalini, teraz, proszę obudź się". Śpiewamy to w świątyni
Shri Mahalakshmi, ponieważ Ona może zostać obudzona tylko poprzez kanał Shri Mahalakshmi. Dlatego też Ona jest obudzona
w kanale Shri Mahalakshmi, a następnie przenika przez czakry wyżej, wznosi się i całkowicie przenika Sahasrara Czakrę.
Teraz zobaczmy, ile mieliśmy inkarnacji Shri Mahalakshmi. Po pierwsze, Zasada Shri Mahalakshmi jest bardzo blisko z guru – to
relacja pełna miłości i czystości. Kiedy przyjrzymy się od początku wszystkim Adi Guru, Ona rodziła się jako Ich córka lub
siostra. Tak jak córką Janaki była Shri Sita – Ona była formą Shri Mahalakshmi, była Zasadą Shri Mahalakshmi. i Ona była córką
Janaki. Następnie siostra Shri Nanaka – Nanaki – Ona była Shri Mahalakshmi. Jej relacja była siostrzana. Tak samo, córka
Mohometa Sahiba, Fatima, Ona była Shri Mahalakshmi. Zaraz po Niej, Radha: Radha była formą Shri Mahalakshmi. Po Niej była
Mary: Mary była Shri Mahalakshmi, Jej relacją była czystość. Ona była tak czysta, że poprzez swoją czystość urodziła Shri
Chrystusa. Więc Ona przybrała formę całkowicie czystej Dziewicy. Jako że przybrała formę Dziewicy, z powodu swojej czystości,
urodziła syna tak czystego jak Chrystus.
Dzięki tym inkarnacjom Shri Mahalakshmi, nasze czakry w górnym obszarze, zostały ustalone. Oznacza to, że Czakra Shri Ramy
znajduje się po prawej stronie serca – tutaj rezyduje Ona pod postacią Shri Sity, tutaj znajduje się pod postacią Radhy, a tutaj
pod postacią Mary. W tym miejscu te siły, Shri Mahakali, Shri Mahalakshmi i Shri Mahasaraswati, spotykają się w formie jednej
Siły, którą jest Shri Adi Shakti. Ona rezyduje w Sahasrarze, ale jest powiedziane, że w Sahasrarze Ona rezyduje w formie
Mahamayi. Adi Shakti jest pod postacią Mahamayi. Rezultat tych wszystkich trzech Sił był taki, że Shri Adi Shakti przyszła na ten

świat w formie Mahamayi i że może Ona przeniknąć Sahasrarę każdego. Jak wiecie Ona znajduje się przed wami i wy o tym
wszystkim wiecie, więc nie muszę już więcej o tym mówić.
W ten oto sposób, z tej Shri Mahalakshmi, inkarnowała się Shri Adi Shakti. Ona posiada wszystkie trzy Siły Shri Mahakali, Shri
Mahalakshmi i Shri Mahasaraswati. Te Siły są wewnątrz Niej. Ale tylko poprzez Zasadę Shri Mahalakshmi, nasze czyste
pragnienie – którym jest Shri Amba, czyli Siła Shri Mahakali – może zostać obudzone. Ona może to zrobić. Dlatego Shri Adi
Shakti jest tak ważna, ponieważ poprzez te trzy Siły, nawet gdy wszystko jest już gotowe, to na końcu musi zostać wykonana
praca, do której Ona jest potrzebna. Oznacza to, że ta praca jest wykonana przez te Siły. Nawet jeśli to jest dla nas łatwe do
osiągnięcia, otrzymujemy to łatwo, to wciąż musicie ciężko pracować; w przeciwnym razie, ta praca nie może zostać wykonana.
To jest raczej trudne. Jeśli byłoby możliwe, wykonanie tego wyłącznie przez Shri Adi Shakti, to nie byłoby potrzeby tworzenia
całego tego zamieszania.
Musicie ciężko pracować a wasze wsparcie jest niezbędne, aby wykonać to zadanie. Teraz to wy jesteście na scenie, nie Ja.
Możecie wziąć Moją Moc i jej użyć, ale wiedzcie, że to wy jesteście teraz na scenie. Dlatego jesteście godni czci. Jesteście
wyjątkowi. Kim Ja jestem? Jakiekolwiek moce posiadam, mam je od zawsze, nie ma w tym nic szczególnego. Ale to wy
powinniście ich używać. Musicie je otrzymać, musicie to osiągnąć, powinniście osiągnąć w tym mistrzostwo. To jest prawdziwe
pragnienie Shri Adi Shakti, to jest Jej czyste pragnienie. Dla tego czystego pragnienia, Ona walczy bardzo ciężko w każdym
momencie. I w tym wy wszyscy zapracowaliście na to, osiągnęliście to, zaakceptowaliście z miłością i idąc dalej rozwinęliście
się w tym. To daje Mi wielką satysfakcję. Dzięki tej satysfakcji zapominam o wszystkim, na przykład, jak bardzo musiałam
cierpieć w przeszłości. W przeszłości, przez wiele lat, bardzo cierpiałam. Jak bardzo Sita musiała cierpieć, jak bardzo Radha
musiała cierpieć, jak wiele cierpiała Mary: Zapomniałam całą tą przeszłość. Czuję, jakby w przeszłości nic się nie wydarzyło i to
wszystko, co teraz ma miejsce, jest czymś wyjątkowym.
Ale w czasach tej inkarnacji, jedną rzecz trzeba zapamiętać, że Shri Mahalakshmi inkarnowała się w ludzkiej formie – w ludzkiej
formie. Ale Bogini, którą nazywamy Shri Mahakali, nie inkarnowała się w formie ludzkiej. Ona zawsze istniała pod postacią
Bogini. Dlatego przybycie w formie Bogini jest proste, ale przyjście w ludzkiej formie jest bardzo trudnym zadaniem. A walczyć
jako istota ludzka i żyć z istotami ludzkimi jest jeszcze trudniejsze. Także żyć, trzymając się ograniczeń istot ludzkich jest
znacznie trudniej. Cała ta praca została wykonana przez wszystkie Bóstwa w ludzkich formach i dzisiaj doświadczamy
przepięknych owoców całej pracy wykonanej w przeszłości.
Wspaniała praca, która została wykonana w Ganapatipule jest warta tego, aby opisać ją w historii, wielka praca została
wykonana, która będzie kontynuowana każdego roku. Moim gorliwym pragnieniem jest to, żeby kontynuować ją przynajmniej
przez następne trzy czy cztery lata. Jeśli tak się stanie, wtedy wy ludzie również to zrozumiecie, że to, co rozpoczęliśmy od
Ganapati, całkowicie dotrze aż do Sahasrary. Wszystko to jest Aditi, dlatego tak trudno wyrazić to słowami. I to wszystko
powinniście otrzymać. Powinniście otrzymać wszystko to, co należy do Mnie, to jest Moje jedyne, czyste pragnienie. A kiedy to
się wypracuje, wtedy nie będę chciała niczego więcej.
Niech panie zrobią puję. Powiem wam, co należy robić, a wy pozwolicie im to zrobić. Nie dotykajcie tego, nie dotykajcie tego
swoimi rękoma. Ostrożnie, nawet nie powinniście dotykać miski, nie dotykajcie rękoma, trzymajcie za krawędzie. Trzymajcie
tylko za krawędź, a teraz postawcie. Powiedzcie mantrę Shri Sukta, powiedzcie do Ganapati Atharva Sheersha
Połóż. Tak jest poprawnie. Pozwócie im to zrobić. Nie używajcie rąk. Trzymaj tutaj. Teraz tak, wszyscy mężczyźni tutaj, najpierw
zdejmijcie to i powiedzcie im, aby umyli Moje stopy. Polej wodą stopy i umyj je. Powiedz Shri Sukta. Połóż to i usuń. Nie kładź
ręki.
Usuń to, w tym naczyniu. To kumkum jest bardzo dobre, ponieważ zostało nawibrowane. Wszyscy później powinniście wziąć
odrobinę, rozdaj łyżką dla każdego.
Nie dotykajcie rękoma. Po prostu przynieście wodę, nie gorącą. Puja powinna być spełniana z cichym i spokojnym umysłem. Nic
się złego nie stanie. Zobaczcie oni nie użyli słowa "ubóstwo"; "alakshmi" – to oznacza, to co nie jest Zasadą Lakshmi – oni nie

powiedzieli słowa daridrya (ubóstwo). Oni nie powiedzieli niszczyć daridrya, ale powiedzieli "alakshmi." Zobaczcie, jakie to jest
subtelne.
Wszystko to, co jest niepomyślne, to, co nie należy do Zasady Lakshmi, wszystko to – to obejmuje szeroki zakres. To wszystko
zostało napisane po latach nauki – z jasnym i właściwym myśleniem.
Zobaczcie, jakie to ma wibracje. Oh, nie do tego. Wcześniej w tym była woda, nieprawdaż?
Zrób to teraz, cóż możemy zrobić, stało się. To jest to, o czym mówiłam. Teraz możecie to napełnić, teraz się już nie nadaje, nie
ma to znaczenia.
Teraz zróbcie to w ten sposób, posłuchajcie Mnie teraz. Polejcie Moje stopy wodą i odstawcie to na bok bez dotykania wody.
To idzie od Kamal do Vishwa, nie ma niczego pomiędzy! Czy to zrozumieliście? W opisie Mahalkshmi jest, że Ona bardzo lubi
lotos a następnie Ona wielbi cały Wszechświat. Nie ma nic pomiędzy tym!
Potrzyj to swoimi rękoma. A teraz zacznijcie sto osiem imion. Czy wciąż macie imiona do Shri Mahalakshmi? To jest rzecz, którą
należy zrozumieć, że Mahalakshmi Tattwa staje się Viratangana, co oznacza Buddhi, mózg – powinniśmy powiedzieć,
świadomość, Ona się tym staje. Narayani Shakti lub mówimy Viratangana to siła Viraty w mózgu. Tak więc ostatnią jest Zasada
Shri Mahalakshmi – centralny układ nerwowy to także Mahalakshmi Tattwa, w pewien sposób.
Ja mu tylko wyjaśniam, że Zasada Mahalakshmi rozpoczyna się po tym, jak sama Lakshmi Tattwa zamanifestuje się: oznacza
to, że gdy Lakshmi wyraża się poprzez dostatek i satysfakcję z dobrobytu, wtedy zasada Mahalaksmi zaczyna się w nas
rozwijać, wtedy dopiero myślimy o naszym wzroście. Wtedy dzieje się tak, że w naszym mózgu mamy trzy Siły – to Mahakali,
Mahalakshmi oraz Mahasaraswati – powyżej Agnya Czakry. Ma miejsce to, że dwie Siły, czyli Mahakali i Mahasaraswati, one są
błogosławione przez, błogosławione przez Zasadę Mahalakshmi. Zasadą Mahalakshmi jest przede wszystkim Zasada
Narayana. Narayana to Vishnu; a Vishnu staje się Shri Krishną. A Shakti Shri Krishny, która jest tutaj staje się tam Shakti Viraty –
czyli Viratanganą.
Gdy Ona miesza się z tymi dwoma, wtedy Siła Mahamayi zaczyna się manifestować, ponieważ Ona jest – Shri Krishna, wiecie
jaki On był, On zawsze stosował sztuczki, schował to, zrobił tamto – to wszystko zaczyna się od tej Siły. Dlatego właśnie to nie
jest całkowicie otwarte. Tak jak Siła Mahakali, Ona jest całkowicie otwarta; a Siła Mahalakshmi jest ukrytą Siłą, tak jak Mary. Nikt
nie uwierzyłby w to, że Mary mogła być Mahalakshmi lub Radhą lub Sitą: prosta, dobrze ukryta, ale bardzo potężna. Ale w czasie
Sahasrary staje się Mahamayą. Ludzie nie wiedzą jak odnaleźć rzeczywistość Adi Shakti. Czy nadążacie?
Ona jest tą, która podtrzymuje cały Wszechświat i Ona staje się Duchem, Duchem całej Vishwy, co opisał Vishwa Gyaneshwara.
On powiedział: "Vishwatmake Devi" – Bóg całego Ducha Wszechświata. Tak więc Ona staje się Wszechświatem.
Możemy mieć dwoje obcokrajowców, dwóch mężczyzn i dwie kobiety mogą podejść ci, którzy są poślubieni. Ze wszystkich
osób, Richard ty nie powinieneś podchodzić. Zostań proszę na miejscu. Zawsze będziesz miał okazję. Powinni podejść tylko ci,
którzy takiej szansy nie mają. On jest pierwszy do wstawania, mówiłam ci. Proszę usiądź. Nikt z Anglii, ponieważ Anglicy zawsze
mają okazję, proszę. To musi być ktoś z Australii lub z innych miejsc, gdzie oni takiej okazji nie mają. Anglicy powinni dać szansę
innym. Spotykacie się ze Mną tak często, jesteście tam i myjecie stopy.
Podejdźcie. Gdzie jest jej mąż? On jest Anglikiem, prawda? Niech was Bóg błogosławi. W porządku. Niech podejdą
Australijczycy. To nie ma znaczenia, jeśli nie jesteś żonaty z tą kobietą. Ale niektórzy Australijczycy lub Austriacy czy inni ludzie,
którzy nie mają takiej okazji. Hiszpanie, dobrze. W porządku. Niech was Bóg błogosławi. Powinnam powiedzieć, że Anglicy to
najbardziej uprzywilejowani ludzie, czyż tak nie jest?
Czy chciałbyś pomasować Moje stopy? Nigdy nie masowałeś Moich stóp? W porządku, podejdź tutaj. Przytrzymaj prawą ręką, a

masuj lewą. Już masowałeś kiedyś Moje stopy, prawda? Już to robiłeś. I masowałeś Moje stopy? Czy masowałeś Moje stopy?
Czy masowałeś Moje stopy używając wody? Już to robiłeś, w porządku, pozwól mu to zrobić. Zobacz teraz wibracje. Połóż tam
swoje ręce. Teraz lepiej? W porządku.
Niech was wszystkich Bóg błogosławi.
Niech was wszystkich Bóg błogosławi.
Niech was wszystkich Bóg błogosławi.
Niech was wszystkich Bóg błogosławi.

1986-0113, Fragment z wykładu: Porady zdrowotne, słońce, zachodnie nawyki, mózg i kwestie medyczne
View online.
Jak utrzymywać chłód w ciele podczas lata (rady udzielone yoginom przez Shri Mataji), Fragment z wykładu "Porady zdrowotne,
słońce, zachodnie nawyki, mózg i kwestie medyczne", 13.01.1986, Musalwadi, Indie
Yogin: Jak w lecie utrzymywać chłód w ciele?
Shri Mataji: W lecie, aby utrzymać chłód w ciele, powinniście w pierwszej kolejności wziąć trochę lodu i masować nim wątrobę,
utrzymujcie wątrobę chłodną, nie rozmyślajcie za dużo, nie jedzcie gorącego pożywienia, podobnie jak ci liczni ludzie, co latem
jedzą arbuzy i podobne rzeczy. One powinny być odpowiednio schłodzone, nawet w Indiach mango musi być schłodzone a
potem spożyte. Wszystkie tego typu owoce powinny być schłodzone przed spożyciem. Niektórzy jedzą mango bezpośrednio po
zerwaniu z drzewa, to jest bardzo złe. Musicie je najpierw schłodzić przez 24 godziny a potem spożyć. Wszyscy z nas o tym
wiedzą, ale nie wiem, czy obecnie ludzie są tego świadomi. Mamy z tym coraz więcej problemów. Zredukujcie spożycie mięsa, a
szczególnie ryb, w lecie nie powinniście w ogóle jeść ryb. Po pierwsze, to mięso jest zepsute, coś jest z nim nie tak, jeśli zawiera
ono fosfor, który was rozgrzewa. Więc unikajcie wszystkich tego typu rzeczy, jedzcie to, co was schładza.
Szczególnie w Indiach jest bardzo łatwo to osiągnąć, gdyż mamy tam coś, co nazywa się ‘gool khand’ zrobione z płatków róż,
jest bardzo dobre na schłodzenie wątroby. Mamy też kardamon, cukier z trzciny cukrowej, sam cukier. Wszystkie te produkty
ochłodzą wam wątrobę i będziecie się czuć bardzo dobrze.
Zmiana w waszym odżywianiu jest bardzo ważna w okresie letnim. Sahaja yogin nigdy nie powinien przebywać na słońcu.
Uwierzcie Mi. Nigdy, nigdy nie przebywajcie na słońcu. W związku z tym, że ten mózg potrzebuje całkowitego wyciszenia, nie
potrzebujecie aktywności w słońcu.
Nawet gdy śpicie, nie powinien wpadać do waszej sypialni nawet jeden promień słońca. Nawet Ja gdy śpię, chcę aby była
całkowita ciemność. Gdy do mojej sypialni wpada choć najmniejszy promyk, o czym ludzie bardzo dobrze wiedzą, Ja nie mogę
spać, gdyż muszę działać. Więc reakcja na światło jest we Mnie tak wielka. Może to wynikać z tego, że jestem bardzo wrażliwa
na wszystkie żywioły, a co dzieje się z wami? Musicie podczas snu unikać światła słonecznego na ile jest to możliwe, i nie
przebywać za długo na słońcu. Oczywiście, przebywanie na słońcu pomaga wam, gdyż daje wam witaminę D, dzięki której lepiej
budują się wasze kości, lecz uważam, że wasze kości są dobrze zbudowane i nie ma potrzeby dalszej ich rozbudowy. Ale teraz,
dzięki Bogu, jest dostępny rozpuszczalny wapń, który możecie spożywać, dzięki temu otrzymujecie witaminę D, jeśli tego
chcecie. Po co przypiekać głowę na słońcu?
Jeśli przebywacie na słońcu, to będziecie mieć albo łysą głowę albo będziecie mieć dżunglę w głowie. Będziecie mieć, jedną z
tych rzeczy w zależności od osobowości. Dzieje się tak, bo mózg nie może tego znieść, wasza skóra nie może tego znieść.
W końcu, nie jesteśmy ludźmi z dżungli, prawda? Jeśli spytacie bushmena, to on nigdy nie siedzi na słońcu. Tak robią tylko
nieliczni. Zapewne wiecie, że dzisiaj musimy popracować nad Sahasrarą, a Sahasrara jest mózgiem.
Yogin: Czy hemoroidy są problemem Mooladhary? Hemoroidy?
Shri Mataji: Prawa strona. Prawa Muladhara. Prawa strona. W tym celu musicie utrzymywać w sobie chłód.
I znowu jest mowa o ochładzających efektach, wszystko to, co ochładza, musi być zrobione, a także dobrze jest jeść czarne
suszone winogrona. Jak one się nazywają?
Yogin: Rodzynki.

Shri Mataji: Rodzynki. Czarne rodzynki, namoczcie je przez noc w soku pomarańczowym i zjedzcie je, tj. zacznijcie je moczyć
rano, a zjedzcie wieczorem przed zaśnięciem. To was ochłodzi, to jest bardzo, bardzo schładzające. (HINDI) Zapomniałam
nazwy (MARATI)
Na alergię najlepszy jest gheru, wszyscy tego używajcie, powinniście używać gheru, ci co cierpią na alergię, weźcie małe grudki,
te okrągłe, potrzyjcie o to, i spożyjcie to z wodą około siedmiu razy dziennie, a także jedzcie to, to jest dobre na alergie. Ale każdy
powinien to robić, nie tylko ci, co mają alergie. Gheru nie jest dobre dla tych, co mają nadaktywną wątrobę.
A teraz, jeśli już skończyliście…

1986-0114, Makar Sankranti Puja
View online.
Sankranti Puja (English/Mrathi). Rahuri, Maharashtra (India), 14 January 1986.
Dzisiejszy dzień jest dla mnie smutny, ponieważ się rozstajemy. Może nie będę mogła spotkać się z wami w Bombaju. Może
niektórzy z was nie zobaczą Mnie przez rok, a chciałabym dać wam drobną radę dotyczącą waszego wewnętrznego wzrostu.
Ludzie wierzą, że Bóg nam pomaga i że jesteśmy w Jego Królestwie, więc cokolwiek się dzieje, On się nami zaopiekuje. To
prawda, ale skoro jesteście instrumentem Boga, to musicie także sami troszczyć się o siebie.
Chciałabym przeprosić za dzisiejsze spóźnienie. Było ono spowodowane tym, że pan Kulkarni miał do nas dołączyć z Puny i być
razem z nami na pujy. Powiedziałam mu, że jego żona jest negatywną osobą a on nie rozumie, jak jest ważny. Będąc liderem
musicie rozumieć swoją ważność. Ktoś podszedł i zapytał: "Dlaczego nie pojedziesz ze mną?" Powiedział: "Muszę przyjechać z
żoną". I to dlatego wszystko się opóźniło, bo jego tutaj nie ma. Powiedział, że przyjdzie na puję, więc najważniejsze było, aby
przyjechać tu najpierw na czas, bez bycia odciąganym przez negatywne siły.
Zatem wniosek jest taki, że ważne jest to, aby przede wszystkim wiedzieć, iż żadne negatywne siły nie powinny w jakikolwiek
sposób nas atakować, angażować nas lub przywiązywać się do nas. To może być wasza żona, to może być mąż, syn, córka,
ktokolwiek. Poprzez wibracje musicie rozpoznać, że ta osoba jest negatywna i nie możecie mieć nic wspólnego z taką osobą.
Nigdy nie słuchajcie takiej osoby, nie zgadzajcie się z tym, co ona mówi i róbcie to, co uważacie, bo na wibracjach będziecie
wiedzieć, że ta osoba jest negatywna.
Oczywiście, nie daje wam to prawa, aby w jakikolwiek sposób zniszczyć taką osobę albo całkowicie zniszczyć Sahaja Yogę w
takiej osobie. Przeciwnie, poprzez miłość i odpowiednią radę powinniście powiedzieć tej osobie: "Jesteś negatywny, jesteś
negatywną osobą i dostajemy od ciebie negatywne wibracje". Możliwe, że taka osoba będzie trwała w tej negatywności, bo być
może nie wie, jak się od tego uwolnić albo nie wie jak się tego pozbyć albo z lenistwa. Może to wynikać z arogancji, bo tacy
ludzie potrafią być bardzo aroganccy, niewzruszeni i niefrasobliwi. Mogą także być arbitralni. Mogą też być tak inteligentni, że
potrafią oszukiwać samych siebie poprzez własną inteligencję. Oni nie zaakceptują waszej rady, jaka by ona nie była. Spróbujcie
im to wytłumaczyć do takiego stopnia jak to możliwe, tak szczegółowo jak tylko można, bo wy nie jesteście tutaj dla nich,
jesteście tutaj dla siebie i dla Boga.
Dlatego nie wolno wam marnować swojej energii na kogoś, kto na pewno jest negatywny. Powinniście mieć taki stosunek do tej
osoby, aby pomoc jej na tyle, na ile jest to możliwe. Przypuśćmy, że taka osoba ma jakieś nałogi, na przykład bierze narkotyki.
Spróbujcie ją od tego odciągnąć, próbujcie na wszystkie możliwe sposoby. Zróbcie bandhan, zróbcie szubit, ale nie trzymajcie
swojej uwagi całkowicie na jednej negatywnej osobie. Widziałam, że przeważnie w ashramie, jeśli pojawi się jedna negatywna
osoba, cały ashram jest rozregulowany. Bardzo często tak się dzieje, bo jedna okropna osoba potrafi zepsuć cały program. Tak
jak dzisiaj musiałam wydać pieniądze z powodu kolejnej okropnej osoby, zupełnie niepotrzebnie. A ponieważ była ona tak
negatywna, musiałam osobiście się tym zająć. Nie wiedziałam jak inni sobie z tym poradzą. Musicie powiedzieć jej prosto w
oczy: "Jeśli chcesz iść do piekła, możesz iść, ale jeśli chcesz iść do Boga, powinieneś się zmienić, musisz przejść transformacje,
musisz być w porządku".
Każdy może być uzdrowiony. Najtrudniej jest z leniuchami, z ludźmi, którzy są leniwi, bo oni mają wymówki. Oni są najtrudniejsi;
ludzie leniwi są najtrudniejszymi ludźmi, jakich spotkałam. Jeśli osoba nie jest leniwa, łatwo wykonuje zadania. Dla leniwej
osoby wszystko jest trudne, ponieważ ona pozwala sobie na lenistwo. Ale każdy powinien zapamiętać jedną zasadę Sahaja Yogi,
która jest bardzo ważna. Myślę, że powinniście ją zapisać we własnych sercach. To jest bardzo ważna esencja Sahaja Yogi, jak
wzrastać - powinniście wiedzieć jak podnosić wasze Kundalini. Powinniście wiedzieć jak medytować i jak odkryć, gdzie macie
problemy, gdzie defekty, następnie się ich pozbyć i podnieść Kundalini. Jeśli nie możecie podnieść swojej Kundalini, to nie
możecie zmienić się na lepsze w Sahaja Yodze.

Jak wiecie, Kundalini opada z wielu powodów, jeśli macie jakieś defekty. Przypuśćmy, że macie słabość do swojej żony,
martwicie się o nią, myślicie o niej, albo macie męża, który jest negatywną osobą, wtedy Kundalini zostanie wessana w dół.
Zostanie wessana z powodu tej negatywnej uwagi, każdego rodzaju negatywnej uwagi, którą macie, Kundalini zostanie wessana
w dół.
I tacy negatywni ludzie zawsze pchają się do przodu, siadają naprzeciwko Mnie, żeby tylko Mi przeszkadzać. Oni nigdy nie
rozumieją, że powinni siedzieć z tyłu, bardzo się popisują. Siadają naprzeciwko Mnie, widzę ich. Patrzę przed siebie, a taka
osoba siedzi Mi przed samymi oczami. To jest znak, że oni zawsze próbują robić coś, co nie podoba się Bogini, cały czas.
Oczywiście wasza Matka jest taką specyficzną Boginią, że nigdy nie jest niezadowolona. Ale jest tak wielu innych, którym się to
nie podoba. Powinnam o tym wiedzieć, nie wiem, myślę, że jestem samym przebaczeniem i wcale tego nie dostrzegam. Ale to
jest nagminne.
Osoba, która jest bardzo pozytywna, nie stara się być z przodu, trzyma się z dala i nie wywiera na Mnie presji. W przeciwnym
razie będą Mnie naciskać: "Zrób to, zrób tamto, usiądź w ten sposób, podam ci to". Nie powinniście tego robić, chyba, że wam
powiem. Znam ludzi, z którymi przebywanie przyprawia Mnie o ból głowy, kiedy pytają: "Może herbaty? Może Ci to podać?" Po
co? Powiem wam, jeśli będę tego potrzebowała. "Może zje Pani to, a może tamto? Czy ma Pani na to ochotę? Czy chciałaby Pani
białą, czarną czy żółtą herbatę?" Ja nie mam czasu, żeby myśleć o tych bezsensownych rzeczach. To właśnie odciąga Moją
uwagę od nich i oni nie otrzymują Moich błogosławieństw, to takie błędne koło. Linda, ty jesteś taka, usiądź teraz po drugiej
stronie. Wiesz o tym dobrze i zawsze siadasz z przodu. Powiem wam, ilu z tych siedzących naprzeciwko Mnie, to będą w
większości negatywne osoby, oprócz Alexandry. Widzę to. Następna jest Martine. Czy ona tu jest? Martine dużo łapie. Tak, druga
jest Martine, chodź tutaj. Martine dużo łapie. Ale wy nie chcecie dostrzec, że łapiecie, nie chcecie zobaczyć, że łapiecie, a potem
to ma zły wpływ na innych. Szkodzi to liderom. … Kto jeszcze? … Zobaczmy kto następny. Za nią, ona ma problem z oczami, ma
problem, nie powinna siedzieć z przodu, powinna siedzieć z boku. Teraz dobrze. Nie muszę się zbytnio o to martwić, ale mimo
wszystko, niech ona siedzi z boku
Pokazałam wam, że możecie rozpoznać negatywną osobę, która ma problemy. Przede wszystkim ci, którzy narzekają. Każdy,
kto ma tendencje do narzekania jest negatywny. Każdy, kto narzeka jest negatywny. Ja nigdy nie narzekam, nieprawdaż? Czy Ja
kiedykolwiek narzekałam? Byłam na wszystkich waszych programach, czy kiedykolwiek narzekałam, że łóżko jest nie takie?
Niedawno zauważyłam, że łóżko na którym śpię jest twarde jak skała, naprawdę. Nagle to zauważyłam, ponieważ na nim
usiadłam. Ale nie skarżę się nikomu. Powiedziałam: "W porządku". Bo jestem usatysfakcjonowana sama w sobie.
Zatem to pokazuje osobę, która nie jest w pełni usatysfakcjonowana wewnętrznie, która nadal jest negatywna i taka osoba
powinna trzymać się z dala od Sahaja Yogi. W ten sposób najlepiej można pomóc takiej osobie. Ludzie negatywni powinni
pamiętać, aby trzymać się z dala od Sahaja Yogi. Nie próbujcie się popisywać, bo taka osoba zawsze chce być w centrum uwagi.
Dlaczego? Bo będzie pobłogosławiona, bo zostanie uratowana. To tak, jakby żebrak przyszedł do bogacza. Ale to nie o to
chodzi. W Sahaja Yodze jest odwrotnie, wszystko jest dokładnie odwrotnie, możecie wszystko odwrócić to wtedy zrozumiecie.
W Sahaja Yodze ci, którzy trzymają się z dala Mojego pola widzenia, są bardziej błogosławieni. Ci, którzy nie zadają Mi pytań, czy
powinnam mieć to, czy tamto, są bardziej błogosławieni. Ci, którzy nie domagają się ode Mnie niczego, są bardziej
błogosławieni. Ci, którzy ze Mną nie dyskutują, są bardziej błogosławieni.
Cuda się zdarzają. Tak jak było z Moim paszportem. To także zdarzyło się już przedtem; nie wiedziałam o tym będąc w Australii,
ale Pan Srivastava powiedział Mi, że Mój paszport jest nieważny i muszę go odnowić. Kiedy tu przyjechałam, Warren mówił Mi o
tym przynajmniej trzy razy, więc zapytałam go: "Mam pojechać do Delhi, żeby to zrobić? Bo jeśli mam jechać do Hong Kongu, to
jak mam to zrobić nie mając paszportu?" I wtedy powiedziałam: "Zobaczmy". Otworzyłam paszport, a on był już przedłużony do
88-go roku. Więc widzicie, musimy zrozumieć, że powinniśmy znać nasze priorytety, powinniśmy wiedzieć, co jest ważne. Dla
Mnie było ważne, aby pojechać do Hong Kongu. Nie mogłam znaleźć innego terminu, kiedy nie byłoby tam bardzo gorąco. I to
się dla Mnie wypracowało. Nie muszę jechać najpierw do Delhi i jestem gotowa do podróży. To zdarzyło się tak wiele razy. A jeśli
nawet coś pójdzie źle z Moim paszportem, lub z powodu negatywności, to zrobię z tego pozytywny użytek. Nawet, jeśli ktoś jest

negatywną osobą, użyjcie tego dla pozytywnego celu.
Na przykład, wybierałam się do Ameryki i wysłałam mój paszport po wizę, a mój mąż, który jest bardzo dokładny, zabrał go. A oni
dali Mi wizę na ubiegły rok. Kiedy pojechałam na lotnisko, powiedzieli Mi: "Co? Ta wiza jest na ubiegły rok", Nie, było tak, że na
przyszły rok, na przyszły rok dali mi wizę. Powiedzieli: "Może Pani jechać w przyszłym roku, a nie w tym, wiza jest na następny
rok". Zadzwoniłam więc do mojego męża, była to niedziela, on dopiero wstał i biegał w kółko, biedak. Zapytał: "Jak to się stało,
że tego nie zauważyłem?" Odrzekłam: "Nie zauważyłeś. Stało się tak, że nie zauważyłeś. Ten człowiek, który to załatwiał, robił to
w pośpiechu, więc dał Mi wizę na rok naprzód, więc teraz lepiej znajdź jakieś rozwiązanie". To się zdarza szybkim ludziom.
Dadzą wam wizę na rok naprzód. To jest inna ekstremalna pozytywność. W wyniku tej nadaktywności, oni byli zdruzgotani,
szczególnie Amerykanie poczuli: "O Boże, jaki to był błąd". Dali Mi więc wizę na 5 lat. Zatem zamiast być nieszczęśliwym z
powodu negatywności, i mieć nieszczęsną minę, zasmucać siebie i Mnie z tego powodu, najlepiej jest śmiać się z tego i użyć
negatywności dla swojej korzyści.
Zdarzyło się raz na początku, gdy jechaliśmy do Nasik, jak jechaliśmy do Nasik... Podczas podróży do Nasik, zepsuł nam się
samochód. Wszyscy mówili: "Matko, Twoje auto nigdy się nie psuje, jak mogło się zepsuć?" Odpowiedziałam: "Nie szkodzi, w
porządku, tu jest bardzo ładnie, mogę się rozejrzeć po okolicy". Oni nie mogli zrozumieć, dlaczego byłam taka spokojna.
Samochód się zepsuł i zajęło to godzinę. Ludzie, którzy byli Sahaja yoginami, poprzednio nigdy nie uzdrawiali nikogo, nigdy nie
patrzyli na nikogo, nigdy nie podnieśli nikomu Kundalini, bo byli tacy przestraszeni. Skoro Mnie tam nie było, oni czuli się tacy
niepewni z powodu wielkiego tłumu, nie wiedzieli co robić. Powiedzieli więc: "W porządku, podniesiemy wam Kundalini". W ten
sposób zaczęli to robić i nawet teraz to pomaga, że to robicie. W przeciwnym razie, nie zetknęliby się z tym.
A więc każda niekorzystna sytuacja, każda negatywność powinna być wykorzystana w pozytywnym celu. Tak, jak już poprzednio
podałam wam ten przykład małej komórki, która jest w Matce Ziemi i napotyka duży głaz, wtedy obchodzi go dookoła, obchodzi
jeszcze raz i jeszcze raz, i używa go do podtrzymania drzewa, jako podpory dla drzewa. To właśnie jest mądrość, to jest
mądrość. I ta mądrość pochodzi z medytacji, z metody medytacyjnej.
Więc codziennie musicie medytować i podnosić swoje Kundalini, bo nie wzrasta się od mówienia: "Matko, ja Cię kocham, ja Cię
kocham", pisania do Mnie 10-cio stronicowych listów, których nie da się czytać, robienia tego typu rzeczy i zasypywania Mnie
pytaniami od rana do wieczora. Nic takiego nie pomoże wam w zrozumieniu Mnie czy też w zrozumieniu samych siebie ani w
zrozumieniu Sahaja Yogi, ani we wzroście w Sahaja Yodze. Możecie mówić, dyskutować i robić co chcecie, ale aby zrozumieć
Sahaja Yogę, najlepiej jest być zawsze szczęśliwym. Szczęśliwe twarze, szczęście wewnątrz was, radość w was.
Spróbujcie widzieć esencję radości we wszystkim, nie krytykujcie, nie unieszczęśliwiajcie samych siebie. Ale podnoście swoje
Kundalini każdego ranka nabożnie. Każdego ranka i każdego wieczora podnoście Kundalini. Kundalini jest jak pokarm, woda
życia niezbędna dla wzrostu waszej wewnętrznej istoty. Jeśli nie medytujecie, jeśli nie wiecie jak podnieść Kundalini, to lepiej się
tego nauczcie. Negatywni ludzie zawsze tego unikają, bo wtedy czują palenie, czują to. Wytrzymajcie to przez jakiś czas, nie
szkodzi, stawcie temu czoła, oczyśćcie się i dbajcie o to, żeby podnosić swoją Kundalini.
Nie obwiniajcie męża, żony, waszych dzieci ani okoliczności. Nic z tych rzeczy. Możecie codziennie chodzić do lasu, możecie iść
dokąd chcecie. Jeśli chcecie to robić, możecie to robić. Ale ludzie muszą zrozumieć, że my jesteśmy teraz świętymi i święci
powinni to robić. Będziecie zdumieni, że jeśli zaczniecie medytować, to większość waszych problemów zniknie, bo Bóg
zaopiekuje się wszystkimi waszymi fizycznymi problemami. Zaopiekuje się wszystkimi problemami materialnymi, wszelkimi
innymi problemami, problemami rodzinnymi. Największy problem jest w tym, jak was do tego zmotywować.
To tak, jak w czasie jedzenia wasz język odczuwa smak, wytwarza się ślina, a jedzenie przesuwa się w dół, wszystko jest
zorganizowane, wszystko przesuwa się w dół, gdzie wydzielane są soki trawienne. Wiadomo, że jedzenie jest w drodze, jest ono
trawione w różnych organach, to wszystko jest wbudowane. Ale najpierw trzeba to włożyć do ust. I to jest mechanizm Sahaja
Yogi, że musicie medytować i podnosić Kundalini. Powiedziałam to już na tyle sposobów, w tylu różnych ujęciach. Mówiłam to
tak wiele razy. Ale tego właśnie nie robimy. I miejcie na uwadze cel waszego życia. Wasze życie musi mieć cel.

Tak jak mówiłam, że liderzy w ogóle nie znają swojego znaczenia. Czasami zachowują się tak, że aż nie mogę tego zrozumieć.
Tak dziwnie zachowują się, gdy chodzi o ich żony lub mężów, że nie mogę tego zrozumieć. To wcale nie jest ważne. Jeżeli oni są
liderami, to mają odpowiedzialność. Po drugie, liderzy muszą zwrócić uwagę ludziom, którym się to należy, to bardzo ważne.
Jeśli nie potraficie zwrócić ludziom uwagi, to nic z tego nie będzie. I w ten sposób stanowisko lidera nie będzie szanowane, jeśli
nie będziecie korygować ludzi, którzy są negatywni. Jeśli pojawi się jeden problem, od razu zostanę poinformowana, od razu
wiem, że to żona albo mąż robi coś niestosownego. Od razu Mi doniosą: "Dzieje się to albo tamto". To jest znak, że istnieje
negatywność. Od razu możecie rozwiązać ten problem, róbcie bandhany. Najprostsze rozwiązanie to usiąść przed Moim
zdjęciem i powiedzieć tylko: "Matko, taki mamy problem" i to wszystko. Nie ma potrzeby chwytać za telefon i dzwonić do Mnie o
drugiej w nocy. Po prostu to zróbcie.
Tylko problem jest taki, że nie jesteście w stanie, ponieważ wasz system nie osiągnął jeszcze tego poziomu. To takie błędne
koło. Wasz system musi osiągnąć ten poziom, gdy jest całkowite połączenie, wtedy nie zależy wam na byciu liderem, ani na
niczym z tych rzeczy, ale zależy wam tylko na wewnętrznym wzroście. Jeśli wasz wewnętrzny wzrost jest na tym poziomie,
stanie się to automatycznie. Tak to jest, ludziom trudno to zrozumieć, że trzeba rozsądnie podchodzić do siebie.
Liderzy, tak jak i inni ludzie, powinni bardzo rozsądnie podchodzić do siebie. Czy jesteśmy rozsądni? Niektórzy starsi ludzie
zachowują się jak dzieci, niektóre dzieci zachowują się jak starsi, w tym sensie, że zaczynają zwracać uwagę innym, pyskują i źle
się zachowują. Musimy pamiętać w jakim jesteśmy wieku, w jakiej grupie wiekowej, i zachowywać się z godnością. W
dzieciństwie również, kiedy dziecko mówi jak dziecko, ono może być bardzo pozytywne. Muszę powiedzieć, że opowiedziano Mi
o kilku bardzo dziwnych zdarzeniach, które były tak szokujące, jak arbitralnie zachowywali się ludzie. A pochodzi to tylko z chęci
przywództwa. Ja chcę być liderem, ten chce być liderem, tamten chce być liderem.
W Sahaja Yodze nie ma czegoś takiego jak przywództwo, nie wiecie, że wasza Matka może wszystko. Ona nie potrzebuje
żadnych liderów. Nie znacie Jej, lepiej Ją poznajcie. Ona wszystko może. Ona jest bardzo inteligentną i sprytną kobietą. Ona
posiada wszelkie moce i wie o was wszystko, Ona wie jak wybrnąć z sytuacji. Ona nie pozwoli, aby Sahaja Yoga zniknęła, z
powodu czyjejś głupoty. Wiedzcie o tym!
Siedząc tutaj Ja wiem wszystko o wszystkich. Może wyglądam bardzo niepozornie, ale tak nie jest. Dlatego muszę wam to
powiedzieć, abyście nie myśleli, że jako liderzy jesteście obdarzeni jakąś specjalną mocą. Tylko poprzez waszą Matkę
posiadacie moc, którą musicie wyrażać.
Zatem "cokolwiek robię, to Matka jest tą, która to wykonuje". A kiedy tak zrobicie, będziecie zdumieni, że cokolwiek zapragniecie,
będzie rozsądne, o cokolwiek poprosicie, będzie rozsądne; rozsądne znaczy takie, które jest związane z Sahaja Yogą. I cokolwiek
zrobicie, będzie rozsądne. Cała wasza godność i wszystko to się zakumuluje, ale przede wszystkim, najważniejsze jest, że za
wszelką cenę musicie medytować.
Muszę to teraz powiedzieć również Indusom, ale dla was jest to bardzo ważne, ponieważ teraz powracacie do "prawdziwego
miejsca". Tak jak wczoraj ktoś Mi powiedział, ktoś z Zachodu: "Matko, oni zastanawiają się, dlaczego opuściłaś Vaikunthę i
przybyłaś do Indii. W porządku, ale możemy też zapytać, dlaczego opuściłaś Indie i przybyłaś do nas". Odpowiedź jest taka, że
Bóg był tak zafascynowany świętymi, z powodu świętych i ich towarzystwa. Ale święci powinni być świętymi, w przeciwnym
razie stwarzają Mi problemy. Jeśli odwiedzę szpital psychiatryczny, nic Mi się nie stanie. Jeśli pójdę na cmentarz, nic Mi się nie
stanie. Ale jeśli święty złapie jakiś najmniejszy problem, to ten problem Mi dokucza i torturuje Mnie, nie zewnętrznie, ale
wewnętrznie. Ponieważ dałam wam miejsce w Moim sercu, w Moim ciele, więc krążycie w Moim ciele. W ten sposób was znam.
Zatem jeśli naprawdę wzrośniecie, jeśli zmienicie się na lepsze, to będzie radość dla was i największa radość także dla Mnie. To
jest to, czym powinniście się stać, niczym innym, niczym innym. Chcę was jeszcze zapewnić, że zaczniemy pewne projekty w
Indiach. Teraz nadszedł czas, kiedy sfinalizowaliśmy zakup kawałka ziemi, i zaczniemy pracować nad niektórymi projektami, jak
tylko osiedlę się w Indiach, wtedy zaczniemy pokazywać rezultaty tego. Może nie będę w stanie zrobić takiej tury za kilka lat. Ale
wtedy wy sami będziecie nimi kierować w swoich krajach, robić objazd, bo to jest czas przygotowania, kiedy nauczycie się jak

organizować takie rzeczy.
Oczywiście w waszym kraju trudno jest raczej znaleźć takich ludzi, ale jak nawiązać kontakt - Ja zaczęłam z jedną osobą. Ja
jestem tylko kobietą, panią domu i jeśli Ja mogłam tego dokonać, to dlaczego nie wy? Zatem miejcie pozytywne nastawienie,
radujcie się sobą. To wszystko jest bardzo trudne do zniesienia dla Matki, bo jak wyjeżdżam z Indii, to jest mi przykro, że
opuszczam Indusów, a gdy wyjeżdżam stąd, jest Mi przykro z waszego powodu. To coś tak okropnego, że chciałabym, abyśmy
w jakiś sposób mieli jedno wielkie własne państwo, gdzie wszyscy razem byśmy szczęśliwie się osiedlili.
A zatem w waszym imieniu, chciałabym podziękować wszystkim Indusom, którzy tyle dla nas zrobili, zapewnili nam pełen
komfort, który według nich nie był komfortem, ale według was to był komfort. Wybieracie się teraz na turę, proszę, nie zajmujcie
się innymi przyziemnymi, bezsensownymi sprawami po drodze, ale rozmawiajcie o Sahaja Yodze. Zrozumcie, że są ludzie, którzy
są nowi, opowiedzcie im o Sahaja Yodze, powiedzcie im, co to jest Sahaja Yoga, wytłumaczcie im również, czym jest Sahaja
Yoga.
Będziecie teraz dużo podróżować i pojedziecie do miejsc, gdzie będziemy realizować nasze projekty. Możecie się rozejrzeć, to
dobry pomysł i zastanówcie się, jakie projekty możemy realizować w tym kraju, które pomogą im osiągnąć lepsze rezultaty w
Sahaja Yodze. Wszystko to musimy przedyskutować i myślę, że ta grupa jest bardziej poważna i zdoła osiągnąć coś
znaczącego. Chodzi o przyszłe plany, które zamierzamy realizować tutaj i zagranicą, i ich terminy oraz o rzeczy, które
chcielibyście zrobić. W maju, czerwcu i lipcu będę na Zachodzie, i maj przeznaczę na Amerykę, jeśli to możliwe, przynajmniej
drugą połowę maja. Resztę czasu możecie rozplanować, jak chcecie i uzgodnijcie również programy między sobą, cokolwiek
wybierzecie, będzie dobre.
Tym razem było takie życzenie, abym pojechała do Grecji. Nie mam nic przeciwko temu, chciałabym tam pojechać i zrobić, co
należy. Mam nadzieję, że wszyscy liderzy dostali łańcuszki, które dałam Warrenowi. Dobrze, zrobione. Ja martwię się takimi
małymi sprawami, jak właśnie ta.
[Marathi]
Właśnie im mówiłam, że z hipokryzją i podwójną moralnością nie możecie poradzić sobie w Sahaja Yodze. Nie możecie
oszukiwać siebie, nie możecie oszukiwać innych. Oszukiwanie jest zabronione. Jeśli oszukujecie, to oszukujecie swoją
Kundalini. Kundalini wie wszystko.
[Marathi]
Liderzy nigdy nie powinni stawiać na piedestał swoich żon czy mężów, w żadnym wypadku. W przeciwnym razie to może nas
całkowicie zrujnować. Lub być może powinniśmy przyjąć zasadę, że nikt, kto ma żonę czy męża, nie zostanie liderem. Któreś z
tych albo dzieci. To jest czasami okropne.

1986-0504, Sahasrara Puja, Świadomość i Ewolucja
View online.
Sahasrara Puja, 04.05.1986 Alpe Motta, Włochy
Dzisiaj jest wielki dzień dla nas wszystkich, ponieważ to jest szesnasty Dzień Sahasrary.
W szesnastu taktach lub szesnastu ruchach osiągacie wyższą pozycję w wierszu. Wtedy jest to kompletne, Shri Krishna jest
nazywany kompletną inkarnacją, ponieważ ma szesnaście płatków.
Ta kompletność została nazwana "purna". Obecnie przesuwamy się w kolejny wymiar. Pierwszy był wtedy, kiedy otrzymaliście
swoją Samorealizację. W trakcie procesu ewolucyjnego, jeśli się przyjrzycie, zwierzęta nie są świadome wielu rzeczy, których
świadomi są ludzie. Na przykład, materia nie może zostać użyta przez zwierzęta do ich własnych celów. One również zupełnie
nie są siebie świadome. Jeśli pokażemy zwierzętom lustro, nie zareagują tak, jakby widziały siebie
w lustrze. Za wyjątkiem szympansów. Oznacza to, że raczej jesteśmy im bliscy!
Zatem, kiedy staliśmy się istotami ludzkimi, uświadomiliśmy sobie wiele rzeczy, których nie są świadome zwierzęta. W swoim
mózgu one nie rozumieją, że można używać materii na własny użytek. Jako istoty ludzkie byliście nieświadomi czakr, które w
was istnieją. Więc wasza świadomość wciąż pracuje w połowie drogi poprzez nieświadomą, pracę czakr i świadomą pracę
umysłu. Nie czuliście także waszego autonomicznego systemu nerwowego, jak też waszych organów wewnętrznych, jak one
pracują. Nie czuliście nawet, jak podlegaliście obcym wpływom. W wyniku tego, wraz z wolnością, którą istoty ludzkie osiągnęły,
czy też którą im zapewniono, zgromadziły wszelkiego rodzaju rzeczy w swoich mózgach, swojej Sahasrarze nie będąc tego
świadomym. Ludzie używali swojej Sahasrary, swojego mózgu do wszelkiego rodzaju rzeczy, które były bezowocne. Nie byli
świadomi ostrzeżenia, które dał Shri Krishna, że jeśli użyjecie ludzkiej świadomości do wszystkiego oprócz waszego wzrostu,
pójdziecie w dół. Powiedziano im.
To nie znaczy, że im tego nie powiedziano. Oni o tym wiedzieli. I na Zachodzie i na Wschodzie wiedziano o tym, że musicie
ponownie się narodzić. I stało się tak, że na Zachodzie ludzie pomyśleli, iż poprzez używanie potęgi swojego mózgu mogą teraz
władać materią. Że mogą używać materii do swoich własnych celów. Jeśli zrobiliby to po Samorealizacji, sytuacja wyglądałaby
inaczej. Ponieważ po Samorealizacji, wy wszyscy staliście się świadomi wibracji, które są chaitanyą, a także waszych czakr. Z tą
nową świadomością, uniknęlibyście wszystkiego, co jest złe. Ale to jest tak, jak chciwa osoba, która dostaje trochę pieniędzy i
wydaje je. Teraz ten problem skomplikował wasze mózgi. Macie pewne koncepcje, które są bardzo dalekie od rzeczywistości.
Sposób, w jaki zaczęliśmy używać maszyn i sami staliśmy się maszynami. Nie mamy uczuć i nie możemy odnosić się odnosić
się do innych w naturalny sposób. W ludzkiej świadomości, którą osiągnęliście wiecie jak odnosić się do innych i do natury. Ale
to nastawienie zorientowane na ego, oddaliło was od naturalnego, prawdziwego życia. Staliśmy się sztuczni. Wszystko wzięło
się od koncepcji, aby być sztucznym. Tak jak mówią, że to modne, aby być aroganckim, snobistycznym. To jest właśnie
przeciwieństwo waszego wzrostu i procesu ewolucji, bo straciliście moc odnoszenia się do innych, którą osiągnęliście jako
istoty ludzkie. Wszystkie organizacje, które uformowaliście na poziomie kolektywnego rozumienia, także są sztuczne.
Potem zaczął się ruch, aby być naturalnym. To jest kolejne kopiowanie sztuczności.
Naturalność nie oznacza prymitywnej osobowości. Naturalność to ewoluowanie. Cały cel stworzenia to ewoluowanie. Następną
koncepcją, którą bardzo łatwo zaakceptowaliście, ponieważ macie mózgi i akceptujecie wszystko, co napotykacie po drodze.
Staliście się tak sztuczni, że przez cały czas potrzebowaliście sensacji, aby poczuć samych siebie. W każdej dziedzinie życia
koncepcyjnie ma miejsce sztuczne rozumienie.
Na przykład seks, który jest tak naturalną, normalną rzeczą, i nie ma w nim niczego wielkiego. Ale to również przerobiliście w tak

sztuczny sposób, że teraz macie seks w waszych mózgach. I teraz nie tylko musicie uciszyć Ganeshę w Mooladharze, ale także
Mahaganeshę w waszym mózgu.
W następnym aspekcie, powiedzmy w sztuce. Koncepcja jest tak głupia i mówi, że sztuka powinna trzymać się założeń.
Cokolwiek zostało powiedziane na temat sztuki, że sztuka powinna być taka, czy owaka. Nazwiecie kogoś barokowym,
krytykujecie go, następnie rococco, to, tamto. Wszystkich krytykujecie. Ostatecznie dojdziecie do konkluzji, że rzeczą najbardziej
pozbawiona wyrazu jest sztuka. Pewnego dnia sztuka stanie się tym, co pozostałoby z trzciny cukrowej po usunięciu z niej soku.
Mózg, który nie odżywia serca jest całkowicie sztuczny, jak robot. Ludzie stali się tacy jak roboty. To może być wykorzystane
przez kogokolwiek, kto ma dominujący umysł. Ponieważ nie macie swojego własnego serca, a mózg jest kontrolowany przez
kogoś, kto ma większą ideę.
Wszystkie te idee są destrukcyjne. Hitler miał koncepcję, że jest Arianinem i należy do wyższej rasy. Aby to osiągnąć nie
cofnąłby się nawet przed zniszczeniem całego świata. To samo ma miejsce na polu religijnym. Tam także każda religia została
wlana do naczyń koncepcji.
Obecnie najgorszą koncepcją, którą osiągnęli ludzie jest to, że pieniądze są wszystkim. Najpierw ubiegali się o polityczną
dominację, myśląc, że polityczna dominacja jest wszystkim. Teraz myślą, że pieniądze są wszystkim, a wszystkie inne wzniosłe
rzeczy są iluzoryczne. Gdy zaczęłam moje życie, zobaczyłam skomplikowane Sahasrary. A im bardziej starałam się rozwiązać
zawiłości poprzez moją własną świadomość, tym bardziej stawało się to trudne. Jeśli weźmiecie pod uwagę mój wiek, w
przeciągu pięćdziesięciu lat możecie zauważyć, jak skomplikowani stali się ludzie.
I kiedy po otwarciu Sahasrary, gdy przyjechałam na Zachód, w ciągu tych szesnastu lat, odkryłam, że teraz skorygowanie ich jest
niemożliwe. Teraz wszystko jest dla was ustawione, aby wzrastać wyżej.
To jest kontekst, który wam opisałam. I możecie zobaczyć, że gdy macie program, przychodzi na program 500 osób, a w ciągu
dwóch tygodni wszyscy znikają. Ponieważ, kiedy ma miejsce wzrost, Kundalini odpycha ego i sprowadza osobę bliżej
rzeczywistości. Ale znów ego, które bardzo szybko odbudowuje się w jego szybkości, obezwładnia Kundalini i przykrywa głowę.
Wtedy podsuwa sugestię, "jak można mieć dobre życie?" Ominie cię alkohol, całe wariactwo, cała zabawa życia. Ludzie czują, że
stracą całą swoją wolność, aby stać się szalonymi.
Gdy z tej pozycji widzisz ludzkie reakcje, są one zdumiewające. Musisz zrobić coś niezwykle głupiego, aby sprzedać to na rynku.
Słyszałam kiedyś, że ktoś stał się bogaty sprzedając puste puszki jako lampy. Wszystkie rodzaje głupich rzeczy, które dalekie są
od naturalnego piękna lub naturalnej radości, są akceptowane jako coś wyrafinowanego.
Drugą rzeczą jest to, że "asuri vidya", czarna vidya przejęła kontrolę. I znów, tak jak Shri Krishna ostrzegał w rozdziale
piętnastym, że jeśli asuri vidya przejmie kontrolę, wtedy "suddha Vidya" nie będzie w stanie konkurować z szybkością asuri vidya.
Jak w Ameryce, gdzie była wielka dyskusja pomiędzy Sahaja yoginami, czy moja fotografia powinna wisieć w salonie czy nie. Ale
jeśli poprosicie ich, żeby pomalowali swoje paznokcie na czarno, swoje twarze na czarno, założyli czarne ubrania jak
czarownice, oni to zrobią.
Nawet na poziomie życia Sahaja yoginów, wstydzimy się naszego pobożnego życia. Kiedy stawali się hipisami albo punkami lub
czymkolwiek tak głupim, poświęcali całe swoje życie, cały swój czas, wszystkie swoje pieniądze. Zmienili swoje ubrania, zmienili
swój styl życia, zmienili życie swojej rodziny, wszystko zmienili, wszystko odrzucili. Myślę, że nawet jeśli Sahaja yogini
przekonani są o boskości Sahaja Yogi, to nadal są nieśmiali.
Teraz wiecie, że Matka nie bierze od was żadnych pieniędzy, przeciwnie, wydaje je, wszyscy z tego korzystacie. Ale gdy
przychodzi do dawania wszyscy czują się onieśmieleni. Z tego poziomu zbliżacie się do światła Bożej Łaski. Ale z tym się nie
śpieszycie, potrzebujecie czasu, pomału, tak powoli, że możecie utracić swoją szansę. Więc w świadomości Sahaja yoginów,
gdzie wiecie wszystko na temat waszych czakr, wiecie o wibracjach, wiecie jak odnosić się do innych, wciąż cała ta wiedza jest

wykorzystywana dla swoich własnych korzyści. Więc cień przeszłości wciąż pokutuje, nawet wtedy, gdy macie nową
świadomość. Zwierzęta potrafią pływać automatycznie, nie muszą się uczyć. Ale istoty ludzkie muszą nauczyć się pływać.
Zapomnieli o technikach używanych przez zwierzęta, a przyjęli techniki ludzkie. Ale w Sahaja Yodze otrzymaliście swoją
Realizację w ciągu jednego życia. I w ciągu tego życia powinniście wzrosnąć. I w tym życiu musicie osiągnąć wyżyny. Więc
czasu jest bardzo niewiele! Otoczenie jest tak ciemne. Jesteście otoczeni przez ludzi, którzy od rana do wieczora wlewają w was
destrukcyjne koncepcje. Jesteście ludźmi, którzy muszą wybić się dużo szybciej niż oni wszyscy. Ale rodzaj letargii, chociaż
rozumiecie, że wasza świadomość znacznie się od nich różni, ten rodzaj letargii, który nie akceptuje w taki sposób, w jaki
powinien akceptować Sahaja Yogę. Każdy z was powinien codziennie myśleć: "Co zrobiłem dzisiaj dla Sahaja Yogi?"
Ale wy wciąż jesteście zajęci swoją pracą, robieniem pieniędzy, pielęgnowaniem relacji z ludźmi, którzy nie mają żadnego
znaczenia w Sahaja Yodze. Musimy podjąć cały nasz wysiłek, aby wznieść się do takiego punktu, w którym cokolwiek wiemy, w
cokolwiek wierzymy, pracujemy nad tym i stajemy się jednością z tym. Można to zrobić na poziomie koncepcji, ale nie będzie to
rzeczywistością i tu jest problem. Wyjaśnię ten punkt widzenia. Przypuśćmy, że fanatyk wierzy, że może zrobić taką, a taką rzecz
w swojej własnej religii, i zrobi to. Kiedy koncepcja nie jest rzeczywistością, nie daje nikomu żadnych korzyści, nie przedstawia
żadnej treści – ale wciąż ludzie to robią. Widziałam we własnym kraju, kiedy oni walczyli o wolność, mój ojciec poświęcił swoją
własność, poświęcił swoją praktykę, z jedenastoma dziećmi w rodzinie. Mieszkaliśmy w pałacach, zaczęliśmy żyć w chatach,
całymi dniami, przez wiele lat. Ale dla zwykłej wolności robiliśmy wiele, a dla subtelnej wolności Sahaja yogini muszą zrobić
wszystko to, co tylko jest możliwe.
Pierwszą rzeczą jest zrozumienie tego, aby być świadomym, aby przez cały czas utrzymywać swój umysł w świadomości, że
jesteście yoginami. Jesteście tymi, którzy są znacznie wyżej niż reszta ludzkości. Że zbawienie całej ludzkości zależy od was. To
wy służycie celowi stworzenia. Więc po pierwsze musicie być świadomi, w waszej świadomości, że jesteście tacy ważni i po to
otrzymaliście swoją Realizację. Jak możecie żyć ze swoimi uwarunkowaniami i ze swoim ego?
Uwarunkowania są takie: Przypuśćmy, że pochodzisz z religii chrześcijańskiej, wtedy musisz wnieść odrobinę tej religii do
Sahaja Yogii. Jeśli jesteście z religii hinduistycznej, chcecie wnieść coś stamtąd. W Sahaja Yodze mamy esencję wszystkich
religii, czystą esencję, ale nie możemy mieć całej reszty, która jest nonsensem. Wszystkie te rzeczy są jak brud nad waszą
Sahasrarą, który musi zostać strząśnięty. Mimo tego, że zdajecie sobie sprawę, jesteście świadomi swoich czakr, nie
utrzymujecie ich w czystości.
Jeśli zwykłe istoty ludzkie mają ubrania, domy, to starają się utrzymywać je w czystości. Ale wy nie czujecie wstydu nawet, gdy
są w złym stanie. Ponieważ po jakimś czasie tracicie również świadomość o ich istnieniu. To oznacza, że musicie stać się
bardziej subtelni, ale w waszej świadomości jeszcze nie jesteście subtelni. Jest tyle rzeczy, o których wiecie więcej niż ludzie,
którzy nie mają Realizacji. Które są prawdą absolutną. Na przykład, nawet nie używamy wibracji kiedykolwiek jest to potrzebne,
nie używamy ich. A czasem mechanicznie, jak maszyny, zaczynamy dawać bandhany.
Wciąż jesteście nieświadomi waszych czakr. Nieznacznie świadomi, gdy używacie swojego umysłu, ale w swoim centralnym
układzie nerwowym, wciąż nie jesteście świadomi.
To jest przyczyna tego, czemu nie wiecie, dlaczego musicie wykonać odpowiednią rzecz
w odpowiednim czasie. Dopóki nie wzniesiecie się do stanu Nirvikalpa, nie możecie pójść dalej. Na przykład, Ja wiem wszystko,
o tym co robię. Mogę użyć każdej siły, kiedy tylko chcę. Mogę zabsorbować każdą negatywność, którą chcę, kiedy tego nie chcę,
nie muszę absorbować żadnej negatywności. Możecie być oddaleni tysiące mil ode Mnie, Ja mam wiedzę o każdym z was.
Mogę nie znać waszych ziemskich imion, ale znam was jako nieodłączne części mojej Istoty. Mogę także zachowywać się jak
istota ludzka, zupełnie jak wy, starzeć się jak wy, nawet używać okularów, robić wszystko, co czyni Mnie kompletną istotą ludzką.
Zaakceptowałam tę rolę świadomie, nie nieświadomie. Dla Mnie nic nie jest nieświadome.
Jeśli chcecie być świadomi tego, co robicie, musicie być czujni. Pierwszą rzeczą, jaką musicie osiągnąć jest spokój, spokój. Ale

nawet teraz spotykam spokój, który powinien przerodzić się
w radość, a staje się kłótnią. Prawda jest jedna, nie możecie sprzeczać się o prawdę. To jest jednorodna rzecz. Nie kłóci się
między sobą. Jesteśmy nieświadomi swoich palców, ale kiedy musimy coś chwycić, one wszystkie pracują razem, aby to
osiągnąć. Część mózgu, która to wypracowuje, część nieświadomości, musi stać się świadoma. To jest tym, czym jest ewolucja.
Tak więc trzymanie się jakiejkolwiek koncepcji, jest przeciwko ewolucji.
Musicie nauczyć się stawić czoła rzeczywistości, zaakceptować rzeczywistość i działać
w rzeczywisty sposób. Możecie powiedzieć: "Matko to jest cud". Coś się dzieje, "to jest cud". Może dla istot ludzkich, może także
dla Sahaja yoginów, ale nie dla Mnie, gdy wiem, co to jest. Aby wznieść się ponad tą na wpół upieczoną świadomość, każdy musi
zobaczyć, jak to wypracowujecie. Cały system relacji z innymi musi się całkowicie zmienić. To jest bardzo ważne, co najmniej
dla ludzi Zachodu. Ponieważ przynajmniej w Indiach ludzie wiedzą, że ludzkie wysiłki zawiodą nas donikąd, i że musicie zająć się
waszym wzrostem. Mam na myśli prawdziwych Hindusów. Niektórzy z nich odnoszą korzyść z Sahaja Yogi, a potem znikają,
niektórzy tak robią.
Ale w większości wiedzą, że musicie być świadomi tego, co dostaliście. Możemy powiedzieć, że otrzymaliśmy samo-wiedzę, ale
nie otrzymaliśmy samo-świadomości. Na przykład wymawiacie imię jakiegoś wielkiego świętego i czujecie jak płyną wibracje.
Wiecie także dlaczego. Ponieważ on jest święty. Ale dlaczego nie wy Sahaja Yogini? Jeśli ktoś wypowie wasze imię, dlaczego
wibracje nie płyną? Macie w tym duże ułatwienie, bo Adi Shakti we własnej osobie jest przed wami. Oni nie mieli nikogo, kto
mógłby im powiedzieć te wszystkie rzeczy. Ale wadą jest to, że traktujecie te rzeczy jako oczywiste.
(Czasami francuski jest krótki, czasami tak długi).
W ekspresji, kiedy coś mówimy, kiedy wyrażamy siebie, czy jesteśmy naturalni, czy robimy to z serca? Świadomość, że robimy
coś z serca jest tym, co chciałabym, żebyście osiągnęli, jak ludzie, którzy pracują bardzo ciężko w Sahaja Yodze, inni po prostu
przyjmą to jak coś oczywistego. Oni nie chcą pomagać. Chcą, aby wszystko było zrobione gotowe. To pokazuje, że nie są
świadomi swoich mocy radości. Jeśli robią to z serca, nigdy nie będą czuli, jaki włożyli w to wysiłek, będą czuć tylko to, jak
zostali pobłogosławieni lub to, co osiągnęli.
Poczucie spełnienia i satysfakcji pokona wszystkie wasze problemy, w szczególności wasze lewe Vishuddhi.
Następny poziom będzie, kiedy będziecie świadomi tego cokolwiek robicie. Gdzie nie będzie żadnych błędów. Cokolwiek
zrobicie i będzie wydawało się błędem, okaże się dobre. Chciałam wam powiedzieć, że na razie nikt jeszcze taki nie jest. Bo
niektórzy ludzie naprawdę czują, że cokolwiek mówię o pochwałach, oni myślą, że mówię to do nich. Na przykład, dzisiaj
chciałam nastawić swój zegarek, pociągnęłam taką śrubę, prosta rzecz. Zrobiłam to nieświadomie, choć właściwie całkiem
świadomie. Ponieważ zegarek się zatrzymał, znałam godzinę, o której muszę być na pujy. Świadomie ustawiłam siebie
przeciwko sobie. Jeśli zegarek by się nie zatrzymał, przyszłabym wcześniej. Ale byłam nie o tej porze, o której powinnam być.
Musiałam wyciągnąć tę śrubę, aby go zatrzymać.
Więc jakiekolwiek figle płatacie, możecie zastosować je także przeciwko sobie. Potem możecie zrobić przedstawienie "och,
pomyliłem się", ot tak po prostu. Ale muszę wam powiedzieć, że ten poziom jest daleko. Na poziomie, na którym obecnie się
znajdujemy, wciąż popełniamy wiele błędów, ponieważ nie jesteśmy sami siebie świadomi. W przybliżeniu słowo
samo-świadomość rozumiemy w ten sposób, że kiedy ktoś idzie udzielić wywiadu, to wybiera odpowiedni garnitur, przed
wyjściem odpowiednio czesze włosy, wyczyści swoje gardło – "samo-świadomie".
Ale kiedy kwestia dotyczy naszego wzrostu, czy jesteśmy czujni? Czy z góry zakładamy, że nasza Matka sama zamierza nas
wykąpać, a potem ułożyć w kołysce i nas tam zanieść. To przecież jest dziecinne! W waszym wzroście musicie dojrzeć. Możecie
zapytać: "Co możemy zrobić?"

Stawcie sobie czoła każdego dnia! Zobaczcie, ile czasu w rzeczywistości spędzacie na przyziemnych problemach, a ile na
waszym wzroście. Czy zostawiliście wszystkie swoje zmartwienia Bogu Wszechmogącemu? Czy całkowicie uwolniliście się od
dotychczasowego otoczenia? Czy po drodze zostawiliście wszystko, co było nonsensowne? I jak odnosicie się do innych? Jak
mówicie do innych Sahaja yoginów? Czasem jestem zaskoczona, kiedy Sahaja yogin jest atakowany przez nie-Sahaja yogina, a
Sahaja yogini wspierają nie-Sahaja yogina. Lub Sahaja yogin, który zwraca większą uwagę na negatywnych ludzi niż na
pozytywnych ludzi. Odnosi się lepiej do ludzi, którzy są negatywni niż do tych, którzy są pozytywni.
Jest bardziej przyjacielski i otwarty w stosunku do negatywnych ludzi, niż do pozytywnych. Musicie przylgnąć do tych
pozytywnych. Ale zwykle dzieje się inaczej poprzez bardzo subtelne ego. O tym subtelnym rozumieniu mówiłam wam wiele razy.
Ale z waszym skomplikowanym mózgiem, który jest jak maszyna, jak popsuty komputer, wyciągacie wnioski zupełnie przeciwne
do tego, co wam mówię. Na przykład, gdy mówię: "Zapomnijcie o przeszłości". Prosta rzecz. Czy to oznacza, że macie
zapomnieć o całym dobru z przeszłości? Tak jakbyście nie mieli zrozumieć, dlaczego zachowujecie się w ten sposób?
Zapomnieć o przeszłości oznacza, nie pozwolić, aby przeszłość wami zawładnęła.
Mózg, który jest prostoduszny, który jest bezpośredni, który ma w sobie miłość, może zrozumieć to, co mówię w prostolinijny
sposób. Ten skomplikowany mózg musi zostać skorygowany, a najlepszym sposobem jest to, aby przestał myśleć. Po prostu
przestańcie myśleć. To jest to, co musicie zrobić. Kiedy przestajecie myśleć czujecie, że nic nie można zrobić. Ale poprzez samo
myślenie nic nie robicie. Na przykład, muszę wygłosić teraz wykład, ale zaczynam o tym myśleć, co usłyszycie? Usłyszycie moje
myśli? Musicie powiedzmy, oświecić te światła, dobrze? Potem zaczynacie o tym myśleć: "Muszę to oświecić". Czy zostanie to
oświecone?
Musicie zrozumieć, że przez myślenie nic nie zrobicie. Myślenie jest ubiorem leniwego człowieka, i jest używane po to, by unikać
pracy. Pewnego razu powiedziałam kobiecie, z którą mieszkaliśmy w domu: "Wychodzimy. Czy coś dla nas ugotujesz?" Kiedy
wróciliśmy nic nie było ugotowane. Ja gotowałam codziennie, a ona nie ugotowała niczego. Zapytałam: "Dlaczego niczego dla
nas nie ugotowałaś?" Odpowiedziała: "Myślałam, że zjecie coś poza domem". Ona była zachodnią kobietą. Więc mój mąż
powiedział: "Dobrze zjemy coś poza domem. Ale ty zostaniesz w domu".
Powiedziałam: "To nie wygląda ładnie". A on odpowiedział: "Nie, niech wie, że to o czym myślała dotyczy jej samej". To jest
ucieczka, której nauczyliście się wcześniej, przebiegłość. Więc się o to nie kłóćcie. Nie kłóćcie się na temat Sahaja Yogi. Nie
kłóćcie się z waszymi liderami. Możesz być jego żoną, ale nie sprzeczaj się. Przeżywamy bardzo nieprzyjemne chwilę z powodu
żon niektórych liderów, które próbują mieć wpływ na mężów. Dopóty dopóki chodzi o Sahaja Yogę, one nie powinny mieć z tym
nic wspólnego. Przypuśćmy, że pracujesz w biurze i twój mąż jest wielkim oficjelem, a ty jesteś zwykłym pracownikiem, czy
będziesz poprawiać męża?
W tym przypadku kobieta powinna odżywiać organizację, odżywiać męża miłością – z serca, a nie z mózgu. Myślę, że to
wspaniałe urodzić się kobietą, ponieważ mogę cieszyć się sercem, emocjami. Emocjami mojej miłości, pracą i grą mojej miłości.
Jest tak wielka, że żadna inkarnacja nie mogła cieszyć się tak, jak Ja mogę. Więc kobiety nie powinny się czuć zdegradowane,
jeśli muszą zatroszczyć się o swoje serce, bo są w wyższym, wyższym aspekcie. Możecie robić coś bez myślenia, ale nie
możecie zrobić nic bez serca. Kobiety nie powinny spierać się z mężami jeśli są oni liderami, także nikt inny nie powinien tego
robić. Gdy kobieta zbyt wiele argumentuje, mężczyzna staje się głuchy. Oni po prostu nie słuchają tego, co kobieta mówi. Jeśli
są w tym bardzo agresywne, wtedy mężczyźni są całkowicie zamknięci.
W relacjach między sobą musicie zachowywać się w sposób naturalny jako mężczyzna lub jako kobieta. Powinniście się
zachowywać bardziej jak kobieta lub bardziej jak mężczyzna, wtedy zobaczycie całą zabawę. Wyobraźcie sobie, jeśli na świecie
byliby sami mężczyźni lub same kobiety, co by się stało? W naszej świadomości musimy zdawać sobie sprawę z tego, jak daleko
osiągnęliśmy świadomość naszych wzajemnych relacji, czyli kolektywnej świadomości Viraty, mózgu, który jest Sahasrarą.
Zasadniczo Sahasrara jest zasadą Vishnu, ale Bóstwem jest Shri Mataji Nirmala Devi. Możecie zobaczyć, jak piękna integracja
ma tutaj miejsce. Wszystkie moce Shri Vishnu muszą działać według Bóstwa, oddane do lotosowych stóp Bóstwa. Więc

świadomość Shri Vishnu spoczywa całkowicie w rękach Bóstwa. Nie chcę mówić o tym potężnym Bóstwie, to za wiele, bo to
może was napełnić strachem. Cokolwiek ma zostać wypracowane, pozwólcie się temu wypracować.
Zwykło się mówić: "Oddajcie waszą Sahasrarę temu Bóstwu". To jest dla was takie proste, ponieważ wy macie Bóstwo, macie
swoją własną Sahasrarę, tylko wy ludzie, którzy są w dzisiejszych czasach Sahaja yoginami, widzieliście Bóstwo. Mówią, że
musicie prosić Boga o trzy rzeczy zwane "salokya", "samipya", "sanidhya" od Boga. "Salokya" znaczy widzieć Boga, "samipya" –
bliskość z Bogiem i "sanidhya" to więź z Bogiem. Ale wy otrzymaliście "tadatmya", czyli jedność z Bogiem, o której nie myślał
żaden z yoginów, czy świętych, który byli przedtem.
Tą "tadatmya" macie, kiedy jesteście na zewnątrz mojego ciała, podczas gdy oni mają "tadatmya", gdy są wewnątrz mojego
ciała, kiedy już ich nie ma. Powinniście zrozumieć te ograniczenia czasowe.
Musicie zrozumieć swoją wielkość i musicie zrozumieć, jak wy ludzie zostaliście wybrani do tej najwyższej pracy w tym
stworzeniu. Więc teraz nie ma czasu na letargię. Teraz musicie obudzić się i powstać.
Dzisiaj jest dzień, w którym mam nadzieję, że wszyscy wskoczycie w Nirvikalpę. Ale tylko poprzez wysiłek możecie tam zostać,
w przeciwnym razie znowu ześlizgniecie się w dół. Przejdźcie przez ten wykład znowu i znowu, ale o nim nie myślcie. Nie myśl,
że to jest dla kogoś innego, to jest dla ciebie. Dla was wszystkich, dla każdego z was, i musicie znać samego siebie, jakie
postępy robicie każdego dnia. Dzisiaj jest specjalny dzień Sahasrary. Według kalendarza słonecznego, Sahasrara powinna być
jutro. Jutro jest poniedziałek, który jest Sahasrarą i zobaczcie, obchodzimy go jeden dzień wcześniej. Każdy musi wiedzieć, że
boski kalendarz nie ma nic wspólnego z kalendarzem ludzkim. Według pewnego kalendarza miałam przyjść, w tej formie, dwa
tysiące lat później.
A niektórzy uważają, że Ja powinnam przyjść przynajmniej dwa tysiące lat wcześniej w tej formie. Kalendarz jest w porządku,
czas jest w porządku, wszystko jest w porządku. Nie jesteście robotami, nie jesteście maszynami, rozwinęliście się w procesie
ewolucyjnym. Tylko poprzez proces ewolucyjny musicie osiągnąć wyższą osobowość. Cokolwiek robimy, czy cokolwiek wydaje
się w porządku, to wy jesteście tymi, którzy mają pokazać rezultat. Możemy dać waszej Sahasrarze wielkie oświecenie, ale ona
znowu upadnie. Musicie wiedzieć, że jeśli dane jest wam być na jakichkolwiek wyżynach, to wy musicie podtrzymać to swoim
działaniem oraz całą siłą swojej woli.
Niech was Bóg błogosławi.
Te treści zatroskały waszą Matkę. Nie traktujcie tego jako jakiejś bolączki. Nie mogłam tego powiedzieć nawet 2 lata temu ani
nawet rok temu, ponieważ jesteście na takim poziomie, gdzie Ja mogę mówić do was o tych rzeczach. Wy to rozumiecie, lecz to
musi stać się waszą świadomością.
Ten poziom jest teraz osiągany przez zrozumienie lecz to powinno stać się waszą świadomością. Przez dzisiejsze wydarzenie
to powinno się stać, jeśli będziecie się tego trzymać. Zatem raz jeszcze, niech was Bóg błogosławi! Są tu zupełnie nowi ludzie.
Przepraszam, że musiałam te sprawy poruszyć dzisiaj.

1986-0504, Wykład po Pujy
View online.
Wykład po 16-tej Pujy do Sahasrary, skierowany do Sahaja yoginów, 4 maja, 1986, Madesimo, Alpe Motta, Włochy.
To są pieśni śpiewane w Himalajach i to, że śpiewa się je tutaj to coś naprawdę niezwykłego, nieprawdaż? Przywieźli je aż tutaj,
żeby je tu śpiewać. Myślę, że wygłosiłam wam już bardzo, bardzo długi wykład i mowę, jak wy to nazywacie, a niektóre reakcje
były bardzo dobre i niektórzy mogli ją przyswoić bardzo dobrze, ale mówiono Mi, że niektórzy spali. Takie rzeczy dzieją się z
powodu negatywności. Musicie walczyć ze swoją negatywnością, bo negatywność jest czymś, co zadaje pytania, ponieważ
kiedy mówię, to mówię Prawdę, absolutną Prawdę, ale ona zadaje pytania i zastanawia się. Kiedy ona zaczyna się zastanawiać,
nic nie wchodzi do głowy, dlatego, że pozostajecie z wcześniejszym zdaniem i nie jesteście w teraźniejszości, więc to wszystko
sprowadza się do czegoś w rodzaju ucieczki i wtedy zasypiacie. Podczas gdy starałam się dzisiaj jak mogłam, aby wprowadzić
was na poziom waszego świadomego umysłu. Musicie być świadomi, musicie być czujni i o to właśnie chodzi, że dopóki nie
jesteście świadomi, nie możecie wzrastać. Żadna anormalna osoba nie może wzrastać. Musicie siebie unormować. Tak wielu z
was miało w sobie mnóstwo rzeczy anormalnych, które zostały uwypuklone i wyrzucone i wielu zostało oczyszczonych, ale
teraz, jeśli jeszcze są tacy, którzy się z tym ociągają, oni muszą to wypracować. Nie mogą wciąż tego usprawiedliwiać. Zwykle
negatywne osoby przyciągają negatywną osobowość. Zatem, jeśli macie w sobie jakąkolwiek negatywność, nigdy nie
powinniście siedzieć obok negatywnej osoby, nigdy nie zbliżajcie się do takiej osoby, trzymajcie się z daleka i trzymajcie się
pozytywnej osoby, tak jak powiedziałam, trzymajcie się i wspierajcie waszych liderów nie dyskutując, bez kwestionowania, ale
problem polega na tym, że zaczynacie walczyć ze swoim liderem. Jeśli lider coś do was powie, dyskutujecie z liderem i kłócicie
się z liderem, a wtedy koniec Ja mówię poprzez liderów, więc nie kwestionujcie tego. Jeśli będziecie kwestionować, wtedy
będzie problem. Musicie trzymać się swoich liderów, którzy są pozytywnymi ludźmi. I jeśli zaczniecie ich kwestionować, wtedy
nigdzie nie zajdziecie, nie będzie połączenia pomiędzy wami a Mną. A tak jest wszędzie, powiedzieli Mi, że tak jest w Szwajcarii,
we Francji jest teraz lepiej, przedtem też tak było, wszędzie, oprócz Włoch. Myślę, że Włochy mają najlepsze rezultaty. Nie
walczcie ze swoimi liderami; nie kłóćcie się z nimi. Nie krytykujcie Sahaja Yogi, co możecie powiedzieć? Co wiecie? Jak możecie
krytykować? Jaka jest wasza wiedza? Czy kwestionujecie waszego nauczyciela chemii, kiedy mówi, że wodór ma dwa atomy
albo jeden atom? Kwestionujecie? I kiedy zaczynacie to robić poprzez wasze ego, zostajecie wyrzuceni ze sfery ewolucji.
Więc nie krytykujcie, tylko słuchajcie i próbujcie to przyjąć. To wszystko są mantry – przyjmijcie je do wewnątrz. Zamiast tego
zaczynacie krytykować, kłócić się z liderami, dawać im rady, proszę nie róbcie tego, natychmiast przestańcie. To nie jest polityka,
gdzie każdy może doradzać, każdy ma coś do powiedzenia. Przeważnie takie właśnie są buce; tylko ludzie, którzy mają buce
ciągle doradzają, i wygłaszają swoje opinie. I wciąż są przeciwko liderom. Powiedziałabym, że szczególnie chodzi o starszych
ludzi, dlatego że czasem jesteście starsi od liderów, to uważacie, że macie prawo korygować liderów, ale to nie tak. W Sahaja
Yodze, nie chodzi o to, ile macie lat, ale na ile jesteście rozwinięci.
Więc, kiedy zaczynacie kwestionować waszych liderów i krytykować ich zachowanie czy coś takiego, pyskować czy podsuwać
im swoje pomysły, to koniec z wami. To jest jak połączenie. Powiedzmy, że jest połączenie pomiędzy czakrami i komórkami, tak
to ujmijmy. Jeśli zanegujecie czakry, to jak można to wypracować, ponieważ Ja jestem z nimi połączona a poprzez nich wy
jesteście połączeni. Gdy zaś im zaprzeczycie, wtedy wypadacie. Ja wiem, co robić z liderami, Ja ich wybieram, Ja ich ustawiam,
organizuję, zmieniam. Wiem co robić. Zatem wy ludzie ich nie podważajcie, to nic innego, jak tylko wasze ego. W Indiach w ogóle
tak się nie dzieje, nie dzieje się. Kiedy Matka kogoś wyznaczyła, to zostaje zaakceptowane, ponieważ dla nich to jest Prawda,
której poszukiwali. Wszystko inne to bzdury, to są wszystko komplikacje i dlatego, że jesteście tacy skomplikowani, inne rzeczy
wydają się wam w porządku, myślicie, że poddajecie swoje osobowości. Wcale nie. To jest rozwój, poddawanie siebie esencji
życia, witalności, witalnej sile życia, poddajcie się, akceptujcie więcej, akceptujcie więcej. To ego nigdy nie pozwoli wam, aby
cokolwiek przyswoić. Uważajcie na to. To nie pozwoli wam spać; to nigdy nie da wam pokoju. To nigdy nie pozwoli wam
wzrosnąć; nigdy nie doprowadzi was do waszego celu, więc poddajcie to wasze ego. Zatem, jedno muszę wam powiedzieć: nie
walczcie, nie kłóćcie się, nie kwestionujcie, nie krytykujcie waszych liderów to po pierwsze, w przeciwnym razie zostaniecie
odcięci. Bądźcie mu życzliwi. Starajcie się go wspierać, spytajcie czego chce, jakiej potrzebuje pomocy. Im bardziej się do niego
przywiążecie, im bliżej niego będziecie, tym więcej otrzymacie. Ale widzicie, ludzie są wyjątkowo marnotrawni. Zmarnowali

swoje życie przez narkotyki, to, tamto, cały ten nonsens; a kobiety mają kolejny zły nawyk, plotkowanie. Chcą plotkować,
plotkować o tej osobie, krytykować tamtą osobę. Plotkowanie to bardzo zły nawyk u kobiet. Ja nigdy nie zważam na tego, kto
plotkuje i nie lubię osoby, która plotkuje, więc nie plotkujcie o rzeczach, mówiąc powierzchownie, frywolnie o innych. Nie musicie
być wykształceni, nie musicie pochodzić z bardzo dobrej rodziny, nic nie jest potrzebne. Tak długo jak jesteś Sahaja yoginem.
Możesz być diamentem, ale pozwól jednak oszlifować się jak diament. Pozwól!
Więc reakcja niektórych ludzi była bardzo dobra oni wchłonęli to, co powiedziałam, przyjęli wszystko do wnętrza, ale niektórzy z
nich zasnęli.
Więc ci, którzy się wtedy zmagali, mogli tego nie zrozumieć – to jest bardzo trudny temat – powiedziałam wam, że to bardzo
subtelny temat, ale nie szkodzi. Ale ci, którzy tak się zachowywali powinni zadbać o siebie, powinni dowiadywać się. Odkryłam
jedną rzecz o lewo-stronnych ludziach: jeśli postawią świecę blisko ich lewego Swadishthanu, troszkę dalej i postawią świecę
przed fotografią, i skierują lewą rękę do fotografii a prawą rękę położą na Matce Ziemi, to zadziała. A świeca z tyłu powinna być
trochę dalej, ponieważ ona strzela, porusza się w tę stronę, w tamtą, pali się. Ci, którzy brali narkotyki, nie LSD, ale inne narkotyki,
ludzie, którzy są ospali, którzy czują się senni, których mózg jest zniszczony przez narkotyk, wszyscy ci ludzie mogą bardzo z
tego skorzystać. Róbcie to codziennie. Wchodząc w narkotyki, nie czuliście nigdy, że im się poddajecie, nigdy tego nie czuliście,
że to było coś, co miało was całkowicie wykończyć. Wiecie, tylu ludzi zostało zabitych, tak wielu umiera, ale chcieliście to zrobić,
Ja nie wiem, bo wasze ego powiedziało: "W porządku, spróbuj tego. Ty jesteś wyjątkowy, nic ci się nie przydarzy". Tak sugeruje
ego.
Więc zrobiliście tak. W porządku, to nie ma znaczenia, co się stało to się stało, wyczyśćmy to, ponieważ jesteśmy
poszukiwaczami.
Więc ci, którzy naprawdę czuli się jednością podczas wykładu, bez żadnego kwestionowania, powinni wiedzieć, że dobrze sobie
radzą. Ci, którzy kwestionowali, krytykowali, powinni wiedzieć, że mają ego, a ci, którzy zasypiali powinni wiedzieć, że są
lewo-stronni. Lewa strona jest gorsza niż prawa strona, ponieważ prawą stronę można łatwo skorygować, jest widoczna. Jest
widoczna na zewnątrz, ludzie tego nie lubią. Taka osoba jest krytykowana, każdy mówi: "On jest egoistyczny", on jest taki to a
taki. Każdy wie, że taka osoba wykończy się jak Hitler. Ale widzicie, lewo-stronna osoba wyjątkowo wzbudza wielką litość i
bardzo żałujecie takiej osoby, solidaryzujecie się i przepadacie z tą osobą. One są bardziej niebezpieczne i trudne do wyleczenia,
bardzo trudne. A więc, to nie jest łatwe zadanie, musimy to wypracować. Robię co tylko mogę, ale wy też powinniście Mi pomóc.
Pomyślałam, że gdybyście mogli zacząć smarować odrobiną oleju swoją głowę na noc, to byłby dobry pomysł. Jako Sahaja
yogini – powinniście. Myślę, że uczesanie powinno się zmienić u Sahaja yoginów. Ten nowoczesny, modny styl nie będzie nam
pasować. Ponieważ, pewnego dnia wszyscy wyłysiejemy, mówię wam, i ujrzycie Sahashrarę przez ten wielki placek tutaj. Lepiej
używajcie trochę oleju kokosowego, dobrze wetrzyjcie w głowę, na noc i rano. W końcu, tego tak bardzo nie widać. I czeszcie się
we właściwy sposób, bo także, jak sądzę, że jeśli wasz ubiór jest jak buce, i wasze włosy są jak buce, to buce zawładną, myśląc:
"Och, buc siedzi tutaj; dobrze będzie, jak chwycę się tego buca. Zatem ubierajcie się tak...Nie powinniście mieć włosów na czole,
w ogóle, niech będą normalne, czeszcie je ładnie i miejcie całkiem odsłonięte czoła. Jesteśmy Sahaja yoginami. Musimy zmienić
sposób ubierania; musimy zmienić nasze style. Nie możecie być modni, tak jak te głupie punki.
Więc jesteśmy pewnym typem, poprzez nasze fryzury, ludzie powinni wiedzieć, że to są Sahaja yogini.
Więc zanim zaczniecie łysieć, lepiej spróbujcie smarować wasze głowy olejem. To jest bardzo ważna rzecz, którą Sahaja yogini
powinni robić. Jeśli chcecie, możecie używać nawibrowanego oleju i myślę, że oliwa z oliwek jest dobra, ale sądzę, że od oliwy z
oliwek lepszy na porost włosów jest olej kokosowy. Ale czasami możecie też użyć oleju migdałowego, olej migdałowy jest także
dla was dobry, bo gdy macie jakikolwiek problem tak, że czujecie się wyczerpani, albo wasze nerwy wymagają uwagi, jesteście
nerwowym typem, wtedy olej migdałowy jest dla was dobry. A ludzie, którzy mają problemy z zębami, muszą o nie dbać. Nie ma
potrzeby chodzić do dentysty, ponieważ dentyści tworzą problemy. Najprostszym sposobem jest używanie oliwy z odrobiną soli
i dokładne wcieranie w swoje dziąsła codziennie przed snem. To utrzyma wasze zęby w porządku. Będziecie zdumieni, jak dotąd
nie byłam u żadnego dentysty. Nigdy nie byłam u dentysty i mam nadzieję, że nigdy nie pójdę do dentysty. Ale muszę powiedzieć
jedną rzecz, że mam pewne złe nawyki, jeden z nich jest taki, że myję zęby dość często. Ale nie używajcie elektrycznych

szczoteczek i tego wszystkiego, lecz używajcie szczoteczek albo palców, najlepiej jest wcierać oliwę z solą, to jest dla was
bardzo dobre, a potem całość wyplujcie i umyjcie. Trzecia rzecz, którą widzę w Europie to to, że wy ludzie nie czyścicie swoich
gardeł, i swoich języków, co jest kolejną poważną rzeczą przeciwko Vishuddhi. I to musi być jedna z przyczyn, dlaczego wasze
Vishuddhi są złe.
Więc chociaż to nie jest tu na Zachodzie modne, ale to bardzo ważne, aby włożyć dwa palce do ust i pocierać tylko palcami, i
czyścić swój język w taki sposób, żeby wszystko rano wyszło, to ważne, ponieważ to się zbiera i wtedy gnije.
Więc trzeba to robić i możecie sobie pomyśleć, że robicie przy tym hałas, to nie szkodzi, musicie wyczyścić gardło, w taki sposób
utrzymacie wasze Vishuddhi bardzo czyste. To jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że musicie używać wody tak często, jak to
tylko możliwe do umycia się po waszym porannym... Trzeba używać wody, papier jest bardzo brudnym i bardzo niehigienicznym
nawykiem, bardzo brudnym, niehigienicznym nawykiem. Ale nawet jeśli używacie papieru, musicie potem użyć wody. To bardzo
ważne, żeby ciągle używać wody, tak często jak to tylko możliwe. Dla Sahaja yoginów, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz.
Następnie, jeśli chodzi o niektórych ludzi, którzy postrzegają siebie, że są na subtelnym poziomie, są prawie na krawędzi upadku,
w tym sensie, że nadal mają tamte problemy, że chcą spać z innymi kobietami i chcą robić te wszystkie rzeczy, oni powinni
opuścić Sahaja Yogę. Najlepiej będzie zostawić nas w spokoju. Nie możemy mieć wśród nas takich bezużytecznych ludzi.
Więc powinni opuścić Sahaja Yogę i nie sprawiać nam kłopotu, ponieważ możemy mieć tysiące i tysiące w Indiach, my nie mamy
problemu, dla nich to nie jest trudne, oni już tam są.
Więc ci, którzy ciągle tacy są, którzy starają się mieć związki z innymi kobietami i oglądają się za innymi kobietami; albo kobiety,
które takie są, widzicie, wszyscy tego rodzaju maniacy, nazywam ich wyłącznie maniakami, powinni odejść z Sahaja Yogi i
powinni nas oszczędzić. Zdecydowanie. Zawsze mówiliśmy, że ci, którzy są bardzo negatywnymi ludźmi będą musieli opuścić
Sahaja Yogę, i taki dzień nadejdzie, więc dla was wszystkich to jest wyjątkowo konieczne, abyście spróbowali się oczyścić i
nigdy nie siedzieli przy osobie, która jest negatywna. Nigdy się nie zaprzyjaźniajcie z osobą, która jest negatywna. Spróbujcie być
bardziej pomocni dla osoby, która jest pozytywna. Wyczyśćcie się. Wyczyśćcie się; dbajcie o siebie, szanujcie siebie, kochajcie
siebie. Żyjcie z godnością. Nie powinno się robić rzeczy, które są tanie, frywolne, bezużyteczne, i rzucajcie swojemu ego
wyzwania. Niech ktoś wam ubliży i przekonajcie się czy nie odpowiadacie tym samym. Po prostu to zobaczcie, nie wpadajcie w
złość. Sprawdźcie czy wasze ego nie reaguje. To można bardzo łatwo osiągnąć, jeśli popróbujecie przed lustrem, patrzcie na
siebie i śmiejcie się z siebie, żartujcie z samych siebie. Pomyślcie o sobie. Kim jesteś? Co posiadasz? Nic. Dzisiejszy wykład był
naprawdę, to nie tylko był ważny wykład, ale także to było jak mantry. Wszystkie dobre dla mózgu i powiedziałabym, że ten
wykład musi być nieustannie słuchany, aby był wchłonięty – nie kwestionowany, nie kwestionowany, ma być wchłonięty, ma być
przyswojony. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Teraz po tej pujy do Sahasrary mam nadzieję, że wy ludzie spróbujecie utrzymać
tę pozycję, którą osiągnęliście. Spodziewam się, że wszyscy będziecie wspierać, wychwalać swoich liderów i w żaden sposób
nie będziecie ich deprecjonować, kłócić się z nimi, mówić, co mają robić. Powiedziałam, że nawet żony mają się z nimi nie kłócić.
To jest takie wzajemne ściąganie się w dół, jak w tej opowieści o skorpionach, które wysłano do zbadania z różnych miejsc. I
okazało się, że jeden słoik jest otwarty, i powiedzieli: "Co to jest? Z tego słoika wszystkie skorpiony powyskakują". Powiedzieli:
"One nie zdołają, bo kiedy jeden wychodzi, drugi ściąga go w dół". Zachowujemy się w taki sam sposób. Czyli, jeśli jest lider, to
jest ego, które sprawia, że jesteście zazdrośni i to jest ego, które mówi, że wiecie lepiej, że dobrze byłoby przedstawić własną
koncepcję. To nie znaczy, że nie możecie poddawać mu sugestii. Mi też ludzie mówią o różnych rzeczach, ale jeśli on nie
zaakceptuje, to też w porządku. To jest wyzwanie dla waszego ego. Lepiej będzie, jeśli on wam powie "nie" tak że sami
stwierdzacie: "Czy to moje ego ciągle się upiera przy swoim?" Jeśli chodzi o drugą rzecz, którą powiedziałam, że nie powinniśmy
kierować się konwenansem. Na przykład, tym razem konwenans polegał na tym, że Anglicy uznali, angielscy liderzy uznali, co
było dużym błędem, że Włochom będzie przeszkadzać, jeśli się u nich zatrzymają. Włosi mają wielkie serca, tak jak Indusi oni
byliby wniebowzięci, gdyby mogli ich gościć. Ale taki jest angielski umysł. To Anglicy nie tolerują osoby, która przyjedzie na dwa
dni. Oni zapytają was zaraz po przyjeździe: "O której wyjeżdżacie?"
Więc tak zadziałał ich umysł myśląc, że to nie wypada, bo im samym by to nie pasowało. Chociaż powiedziano im: "Możecie tu
zostać do poniedziałku, nie ma problemu, wystarczy, że zapłacicie tylko 10 funtów", ale tak sobie pomyślałam. To jest angielskie
pojęcie o tym, jak być dobrym dla innych. Bo dla nich, jeśli ktoś zatrzyma się u nich w domu, to już koniec, nie pozwolą nikomu

wejść do domu. Nawet podczas śnieżycy lub czegokolwiek na zewnątrz, będą tylko stać w progu i rozmawiać. Sama to
widziałam. Pewnego dnia wyszłam na zewnątrz i padał śnieg, i zobaczyłam panią, która stała na schodach z niemowlęciem w
wózku a druga pani, starsza pani, rozmawiała z nią ze środka, przez szparę w drzwiach tak, że drzwi nie były całkowicie otwarte.
A kiedy wracałam po około godzinie, pani ciągle stała na zewnątrz i rozmawiała. Ta pani nie miała wyczucia, aby powiedzieć:
"Proszę wejdź". Ale tej drugiej pani też to nie przeszkadzało, bo ona pewnie robi tak samo.
Więc nie mogą zrozumieć, jak można mieć wielkie serce. Co więcej, nie było żadnego problemu, zasugerowano, że możecie tu
zostać i tu się zatrzymać.
Więc dzisiaj musieliśmy się bardzo spieszyć. Całe to wydarzenie było raczej niezręczne i musieliśmy to zrobić przez mały błąd.
Powinni byli Mnie zapytać, bo myślałam, że wszyscy zostajecie do poniedziałku, ponieważ to logiczne; to jest sensowne.
Wszystko przez to wyobrażenie, że nie powinniśmy sprawiać kłopotu. To dotyczy nie tylko Anglików, każdy z was jest do tego
zdolny. Kiedy zaczynacie myśleć: "Myślałem że", to koniec z wami. A więc te koncepcje, które macie na temat różnych rzeczy, są
w rzeczywistości bardzo niebezpieczne. Miałam masę doświadczeń z tymi głupimi konwenansami, jakie ludzie mają: "Ja
myślałem". Próbują być w porządku, ale wychodzi tak, że starają się być okropni. Są okropni. To zaś oznacza, że z całą
pewnością jest coś złego z ich postawą wobec rzeczy i dlatego ludzie...Gdyby w swoim myśleniu mieli rację świat byłby inny. Ale
oni myślą na takim poziomie, gdzie po prostu wszystko spływa w dół i staczacie się. Jak tylko zaczynacie myśleć, staczacie się
w dół. Taki jest defekt waszego myślenia, ponieważ jest ono ograniczone przez język waszych konwenansów. Ilekroć myślicie,
jesteście ograniczeni przez swoje konwenanse i spadacie. Nie wspomniałam dzisiaj o wielu rzeczach, o których mogłabym
wspomnieć, jak na przykład o sztuce. Już mówiłam, byłam oszołomiona. Taka bujność, kwiat taki jak ten, tak bardzo Mnie
cieszy, gdy widzę ten ogród. Ale do wyrafinowanego umysłu, to jest bardziej jak skała, albo coś bezsensownego. Dla nich,
powinien być tylko jeden kwiat w jakimś miejscu, ponieważ reszta przestrzeni powinna być dla ich ego. Nie są więc w stanie
dostrzec piękna, to za wiele, za wiele nawet Sahaja Yoga – to dla nas za wiele. Czym jesteście? Małym niemowlęciem czy co?
Czego jest za wiele? Widzicie, tak jak dajemy butelkę niemowlęciu, mnóstwo mleka, mnóstwo mleka, więc Sahaja Yoga: "To dla
mnie za wiele". Czy jesteście głupkami, czy co? Nie ma żadnego sensu w tej bzdurze. Dlatego właśnie mówimy: "To jest
wyrafinowane, to jest ładne", krytykujemy wszystkich. Ludzie boją się nawet urządzać swoje domy, ponieważ to zostanie
skrytykowane. Lepiej, niech zostanie bezbarwne, białe, tylko białe. Nawet nos im się nie podoba. Chcą odciąć nos, oczy,
wszystko, tylko żeby mieć gładko. I wyobraźcie sobie, to jest gra ego, które chce indywidualizmu. Jak przeciwstawne są ich
efekty, w stosunku do tego, co chcą zrobić? Zobaczcie to jasno. Widzicie, jeśli wejdziecie do ogrodu, będą mieli jedno drzewo,
gdzieś tam posadzone. I to ma być ogród. Zapytacie: "Gdzie jest ogród?" Powiedzą: "To jest ogród". Mikroskop. "Gdzie jest ten
ogród?" "O nie, widzicie, posadziliśmy tam tylko jedno drzewo, więc staje się ważne".
Więc jest tutaj tylko jedno drzewo, a kiedy pójdziecie dalej, tam będzie kolejny mały krzak, a potem jeszcze jeden. Wszystkiego
jest za wiele. Dlaczego? Ponieważ mają za dużo ego w swoich głowach. To dlatego wszystkiego jest im za wiele. Ta głupota
musi teraz odejść. Musicie przyjąć cokolwiek jest dobre; musicie przyjąć to, czego dla was jest za wiele i odrzucić to, czego jest
w was za dużo. Trzeba to zrozumieć. Wszystkie te głupie pomysły, wszelkiego rodzaju głupie pomysły, na przykład chcecie kupić
dom, więc w porządku, idziecie i kupujecie dom. Poszłam się rozejrzeć, większość domów jest wysoka na siedem i pół stopy, ale
to im się podoba. Zapytałam: "Dlaczego?" "Bo to jest bardzo stare". Powiedziałam: "No i co z tego?" Odpowiedzieli: "Ale to jest
stary dom, to jest to i tamto i taki stary dom". Powiedziałam: "Ale dlaczego wam się to podoba?" Nowe domy są wysokie na
przynajmniej osiem stóp.
Więc nie ma wyboru. Ale dlaczego chcecie mieć dom, który jest stary? Oni nie lubią wiktoriańskich domów. Dlaczego? Ponieważ
nie są takie konwencjonalne, nie są takie modne. Musicie mieć domy, w których połamiecie sobie szyję, w których wchodzi się
do łazienki w dziwny sposób. Nie możecie nawet siedzieć czy stać, w połowie wisicie w powietrzu. To jest właśnie dom z
charakterem. A ten charakter jest tym, co sprawia, że jesteście dziwni i zachowujecie się śmiesznie; ta osoba ma charakter, to
znaczy, że jeśli ktoś jest absurdalny, ekscentryczny, cudaczny, dziwny, to znaczy, że jest człowiekiem z charakterem. Taką mamy
dzisiaj sytuację. On jest człowiekiem z charakterem i jest dziwaczny, całkowicie dziwna osobowość. Jak to możliwe? "Wiesz, on
przyjechał na rowerze w szortach". Powiedziałam: "Naprawdę?" Człowiek z charakterem. "Tak, on dostaje od tego artretyzmu".
Robienie rzeczy ekscentrycznych, głupich, jest uważane za coś, co wynika z osobowości. Teraz, jako Sahaja yogini musicie zdać
sobie sprawę, że nie jesteście tak głupi. Jesteście ukoronowani swoją Jaźnią.

Więc nie będziecie się zachowywać, jak ci głupi ludzie z ich modami i porzucicie to. Jeśli śmieją się z ciebie, śmiejcie się z nich.
Jeśli pójdziecie do domu wariatów, wszyscy wariaci powiedzą: "O, więc ty też przyszedłeś do nas się przyłączyć". Nieprawdaż?
Oni wszyscy myślą, że są najmądrzejsi i zatracacie się z nimi. Zaczynacie myśleć: "Czy ja sam jestem wariatem?"
Więc, gdy zobaczycie takiego człowieka powinniście wszyscy po prostu się z niego śmiać. Na przykład pani, uważana za bardzo
modną, widzicie, przyszła w bardzo kusej sukni, odsłaniającej ciało z wystającymi kośćmi i takie tam. Akurat przybyliśmy do
tego domu, Ja i Mój mąż. Jak tylko ją zobaczył, zawrócił i zwymiotował. Powiedziałam: "Co się stało?" "Zobaczyłem ją;
zwymiotowałem". I wsiedliśmy do samochodu, nie weszliśmy i odjechaliśmy. A ona myślała, że jest bardzo modna, pokazując
swoje kości, całe ciało, okropność. Wyobraźcie sobie, jakby truposz stał przed wami. Takie trupie ciało uważa się za modne. I
każdy chce się zachowywać, jak taki trup. Wy zaś powinniście dostrzec prawdziwy sens. W przeciwnym razie, nie jesteście
Sahaja yoginami. Musicie dostrzec ten nieustający absurd, wy nie jesteście bezsensowni. Jeśli teraz spojrzycie na te wszystkie
rzeczy pod nowym kątem, to tak jak wam powiedziałam, że jesteście teraz wyższą osobowością, uzyskaliście nową
świadomość swoich czakr, będziecie zdumieni, że wasze reakcje będą bardzo, bardzo się różnić. Widząc coś takiego… "Ach!"
powiecie: "Piękne!" Ale dopóki macie w sobie te okropne konwenanse, nie możecie. O domu, który jest w opłakanym stanie i
który z pewnością zawali się wam na głowę, mówicie: "Cóż za charakter!" Cały ten charakter zawali wam się na głowę! Ludzie
mają absurdalne idee. Albo chcą coś nowoczesnego, co jest całkowicie cudaczne i bez sensu. Widzicie, była taka pani,
wybudowała nowoczesny dom, i musieliśmy wspinać się po schodach, a każdy stopień podzieliła na mniejsze, mniejsze kawałki;
tak bardzo obawialiśmy się tego, że wszyscy spadniemy. Widzicie, każdy stopień był zrobiony z małych, małych kawałków tak,
że każdy stopień był zrobiony ze stopni.
Więc, kiedy stawiacie tam stopę, nie wiecie, gdzie postawić następny krok, widzicie. Musiała wydać masę pieniędzy na tę
bezsensowną rzecz, ale ona uważa, że pokaże to wszystkim: "Chodź, obejrzyj to". Odmówiłam wejścia na górę, powiedziałam:
"Nic tu po Mnie". Zawróciłam. Tak. Nic w tym złego. Jeśli okazują frustrację, musisz okazać im frustrację. Głupota, to do Mnie
nie przemawia, widywałam takie rzeczy, one do Mnie nie trafiają. Nie lubię takich rzeczy, żeby jeden kwiat gdzieś tam wisiał, i
kiedy zobaczę cokolwiek takiego, nie podoba Mi się to. To Mnie w ogóle nie cieszy. I jeśli Ja jestem kryterium oceny, jeśli jestem
tą, która ma oceniać rzeczy, wtedy powiedziałabym wam, że nie lubię tego całego nonsensu. To jak ludzie teraz ubierają się, dla
Mnie wyglądają jak klowni, wariaci, mogę powiedzieć, jak chłystki, albo jak ich nazywacie, łajzy. Nie można ich od siebie
odróżnić. Widzicie, jakieś nędzne spodnie, noszą jakieś spodnie po dziadku, a bluzkę po babce, spójrzcie na kobiety idące po
ulicy czujecie, że to jacyś dziwni, ekscentryczni ludzie chodzą, i myślą, że tak jest modnie. Myślę, że z Indii powinniśmy
sprowadzić tu wszystkie stare ubrania i sprzedawać je po wyższej cenie. To bardzo dziwaczne, tylko spójrzcie na to, zobaczcie
pod tym kątem, stojąc na wierzchołku góry, tylko spójrzcie na tych szaleńców, zobaczcie, jacy są nienormalni, jacy są głupi, jak
się zachowują, jaka jest ich moda. Kiedy popatrzycie na dawne czasy, ludzie ubierali się należycie z różnego rodzaju dodatkami,
różnego rodzaju rzeczami, ale to jest to, co im się nie podoba. Cokolwiek dostaliśmy od Boga, powinno być ozdobione i
szanowane. Mam na myśli, tak jak wczoraj, sposób w jaki udekorowaliście salę, a dzisiaj sposób, w jaki udekorowaliście całą
salę, i to wszystko, bardzo pięknie wygląda, to wygląda tak ładnie. Ale ktoś mógłby powiedzieć: "O, zróbmy coś zupełnie
pospolitego dla Matki. Jakąś zrujnowaną ścianę z tyłu, która ma się zaraz zawalić. "To by miało prawdziwy charakter". Jak takie
pomysły mogą być akceptowane przez Sahaja yoginów! Po prostu tego nie rozumiem. A oni płacą za to. Płacą za te idee i płacą
za wszystkie dziwne rzeczy, naprawdę za to płacą. Przypuśćmy, że jest dzisiaj moda na fryzurę taką na czubku, oni za to
zapłacą. Potem będzie moda na inną fryzurę, oni za to płacą. Musicie też płacić za te wszystkie nieudane próby. Jeszcze inna
moda: przypuśćmy, że ktoś zaprasza kogoś do swojego domu, wtedy musicie mieć różnego rodzaju szklanki, filiżanki i kieliszki
do tego, w przeciwnym wypadku nie jesteście w porządku. A potem, co się okazuje? Istnieje inna grupa – tych hipisów, pojawiła
się. Oni dadzą wam możliwie najbrudniejsze kubki, takie, z których nie można się napić.
Więc albo akceptujecie ten nonsens albo tamten nonsens. To jest całkowity absurd. I wiecie, widywałam Indusów, kiedy są w
Anglii, oni po prostu nie rozumieją, po prostu ich skreślają: "Dobrze, skreślić ich, to są szaleńcy". Jakość osobowości jest bardzo,
bardzo niska, bardzo niska. Ja wam to mówię, bardzo niska. Możecie mieć ego, możecie funkcjonować z tym ego, ale tutaj jest
bardzo niska. Zaakceptujcie to. Brakuje niewinności, brakuje pomyślności, brakuje czystości. Brakuje zainteresowania
naturalnością, takie sztuczne. Nawet pojęcie naturalności jest sztuczne. Jaką jakość ludzkiego życia możecie mieć przez

sztuczność? Jak możecie? Stajecie się sztucznymi ludźmi.
Więc porzućcie te wszystkie konwenanse. Nie jestem tu po to, aby propagować indyjską kulturę, ale muszę powiedzieć, że jeśli
gdzieś istnieje kultura, to w Indiach, ponieważ to nie jest kultura. Wszystko staje się.... Jeśli się przejdziecie, chodzi Mi o to, że
spojrzycie tak jak Ja na ludzi dookoła, oni wyglądają jak tłum chodzących szaleńców. Widzicie ich na ulicach, ani jedna osoba
nie jest normalna. W Ameryce jest jeszcze gorzej. Muszą postępować w ten sposób lub w taki sposób. Ani jedna osoba nie ma
właściwej twarzy. Mówię wam, to jest fakt. Przez Sahaja Yogę wasza jakość podniosła się, podniosła się, teraz staliście się tym,
tacy wspaniali. To dlatego czujecie, że tutaj nie ma Lakshmi. Mają pieniądze, ale nie Lakshmi. Nie ma w tym piękna. To jest takie
zniszczone, jak jałowy kraj. Wasze ego zdmuchnęło wszystko, co było piękne. Nie mogliście znieść niczyjej sztuki, więc nie
macie w domu nic artystycznego. W ogóle nie potrzebujecie dużej ilości rzeczy, ale macie plastik. Piękno uciekło z waszego
życia. Kiedy rozmawiacie, to także bycie aroganckim jest modne. Wyobraźcie sobie: bycie aroganckim, bycie bardzo oschłym.
Nie ma w tym piękna. To wszystko jest na pokaz; nie ma w tym męstwa, niczego wzniosłego. Utraciliście to w subtelnej postaci i
dlatego nie dostrzegacie tego w formie przyziemnej. Utrata czegokolwiek wewnątrz, ujawnia się na zewnątrz – bankructwo,
zupełne bankructwo. Zatem, gdy widzicie to w innych – mówiąc "wy" mam na myśli "innych", tych, którzy nie są jeszcze Sahaja
yoginami na Zachodzie. Spróbujcie zrozumieć, że oni są na znacznie niższym poziomie niż wy i nie podążajcie za ich pomysłami,
ani za ich sposobami i metodami. Po prostu bądźcie czujni. I wtedy zobaczycie, że oni pójdą za wami. Ego jest jak osioł. Jeśli
ktoś ich wyprzedza, wiedzą, że ktoś jest przed nimi, wtedy kłaniają się temu. Ale jak widzą kogoś za sobą, wtedy kopią.
Więc miejcie swoją godność, miejcie swój specjalny styl, żyjcie na specjalny sposób. Nie bądźcie jednym z nich. Ubierajcie się
porządnie, właściwie. Możecie mieć tylko dwie koszule; możecie mieć trzy koszule; nie musicie mieć dużo, ale miejcie coś
sensownego, normalnego, wygodnego a przy tym nie na pokaz dla innych. Jesteśmy tymi, którzy będą zachęcać naszą sztuką,
jesteśmy tymi, którzy przywrócą wszystko, co zostało utracone. Już nigdy nie będziemy mieli Rembrandta; nie możemy mieć
Leonarda da Vinci; nie możemy znowu mieć Michała Anioła. Zupełnie ich wszystkich wykończyli. Tutaj wszyscy myślą, że są
Michałem Aniołem. Nawet nie możemy mieć, powiedzmy, Gorkiego; nie możemy mieć Williama Blake, prawda? Takiej odwagi?
Nie możemy mieć Abrahama Lincolna, czyż nie? Wszyscy to karły, bezużyteczni ludzie. Byle co się stanie i okazuje się, że są nic
niewarci, bezużyteczni. Teraz, tylko z was muszą powstać tacy wielcy ludzie. A ich specjalnością jest to, że mieli swoją własną
osobowość. Oni nie podporządkowaliby się żadnym modom, niczemu. Nie podporządkowaliby się jakiejkolwiek taniej
popularności. Te wszystkie wspaniałe osobowości mają narodzić się z was.
Więc dla was i dla waszych potomków musicie myśleć: "Co robimy?" W takiej wspaniałej pracy jaka jest, to jest nie tylko dla
waszej przyjemności, że mamy seminarium, miłą muzykę, dobre jedzenie, miłe miejsce, przychodzimy i bawimy się, nie! Zabawa
jest tylko oddziałem reklamy. Musicie naprawdę ciężko pracować w środku, nie na zewnątrz. Żadnych dyskusji. Bezużyteczne,
prosta sprawa, kiedy powiem, że muszę przenieść to pudło, ktoś podejdzie i powie: "No dobrze, myślę, że trzeba wziąć
furgonetkę". "Nie, furgonetka jest za duża". "Więc co powinniśmy zrobić?" Będą się tak kłócić, aż pudło zniknie, wszystko
zostanie zrobione i kiedy wrócę, powiem: "Zatem, co wy robicie?" "Naradzamy się, jak zabrać pudło". A jego już nie ma.
Powinniśmy zarzucić te marnotrawne nawyki. Musimy mieć w sobie nową mądrość. Całą tę starą mądrość, po prostu ją
wyrzućcie. Dopóki tego nie zrobicie, dopóty wasze ego nie odejdzie. Nie odejdzie, dopóki dopóty nie zdecydujecie się wyrzucić
wszystkich tych idei, które wam się wydają, że są. Musicie być jak dzieci. Przez cały czas próbujcie nauczyć się czegoś nowego;
przez cały czas musimy być otwarci na przyswajanie czegoś nowego. Musicie się uczyć. Utraciliście to. Mieliście coś,
utraciliście tego tak wiele. Zamiast iść do przodu, straciliście to. Bylibyście w porządku, gdybyście pozostali na właściwej
ścieżce, osiągnęlibyście to, ponieważ, w końcu, niektóre kraje są tradycyjnie bardzo stare. One też się zatraciły – jak Grecja,
można powiedzieć, jest zagubiona. Mam na myśli, okropne greckie tragedie, nic tylko usiąść i płakać bez żadnego powodu. Nic
się nie stało, wszystko jest w najlepszym porządku, ludzie po prostu idą, siadają i płaczą. To jakbyście komuś kazali powiedzieć:
"Ten nie żyje. Teraz poczujmy, że on nie żyje. Usiądźmy, wszyscy powinniśmy płakać". Totalna głupota. To wszystko są
sztucznie stworzone problemy i sztucznie stworzony smutek, bo nie macie prawdziwego smutku; nie macie realnego problemu;
Oni mają co jeść; mają wszystko, to dlatego stwarzacie sobie problemy. To dlatego potrzebujecie psychiatry, potrzebujecie
leków, potrzebujecie tego, potrzebujecie tamtego. Ponieważ nie macie problemów, i chcecie mieć jakieś problemy, to takie
proste. Ci, którzy mają problemy muszą z tym walczyć. Nie mają czasu na wszystkie te bzdury. Macie zbyt dużo czasu.
Wszystkie wasze problemy są rozwiązane, jeśli chodzi o materialne sprawy, ale wciąż jeszcze jesteście w to zbytnio
zaangażowani.

Więc teraz stawcie temu czoła, jasno stawcie czoła, że już więcej tym nie jesteśmy. Jesteśmy innymi ludźmi. Już nie jesteśmy
robakami w błocie, ale jesteśmy lotosami, mamy woń, mamy moce, jesteśmy specjalnie błogosławieni. Mamy specjalne
poczucie radości; cieszmy się tym i dajmy to innym, miejmy chwałę dzięki temu, poczujmy godność tego. Jestem pewna, że tym
razem to się wypracuje, bo dałam z siebie co mogłam, tak myślę, i ten wykład powinien naprawdę dotrzeć do was wszystkich.
No dobrze, są jakieś pytania? Czy mogę dostać trochę wody? Czy macie pytania? Może myślą, że napiję się stąd. To może taki
nowoczesny pomysł, że napiję się stąd. Że nie potrzeba szklanki. Może Matka zechce się napić stamtąd. No dobrze, są jakieś
pytania? W świadomości bez myśli. Utrzymujcie to, utrzymujcie to w świadomości bez myśli, jesteście zupełnie zanurzeni,
utrzymujcie to. Bądźcie zanurzeni. Jest jeszcze ta kwestia ego. Jeszcze trochę tego tam zostało, szczątkowo, nie dopuszczajcie
tego. To jest medytacja. Tam gdzie nie ma już ego. Jesteście w świadomości bez myśli, zupełnie oszołomieni. Nie możecie
myśleć. Ale to Ja zrobiłam, to niedobrze. Wy powinniście to zrobić. To właśnie kwestia, do której ponownie wracam. Miejcie
swoją własną osobowość. Jeśli punki mogą się tak zachowywać, dlaczego wy nie możecie zachowywać się mądrze? I muszę
też powiedzieć kilka słów o tym, jak się zachowujemy w naszym codziennym życiu, ponieważ Matka musi zadbać o to, aby jej
dzieci nie były źle wychowane. Ludzie nie powinni mówić, że Sahaja yogini są źle wychowani. Pierwszy znak złego wychowania
dziecka jest taki, że zostawia niepościelone łóżko. Zostawia wszystko w bałaganie. Kiedy tu weszłam zobaczyłam wszystkie
łóżka. Co my tu robimy? Nic.
Więc narzućcie sobie dyscyplinę prowadzenia schludnego życia. Jako Matka muszę wam to powiedzieć. To zajmuje najwyżej
dziesięć do piętnastu minut, ale powiedzcie sobie: "To jest medytacja", zróbcie to na sposób medytacyjny. My w Indiach
myślimy, że ludzie na Zachodzie są niesłychanie schludni i porządni. Naprawdę, nie mogą w to uwierzyć. Myślą, że jesteście na
szczycie świata. Że musicie być najporządniejszymi ludźmi, jacy kiedykolwiek istnieli. Oni mówili "dziękuję" dziesięć razy. Ale
nawet raz nie pościeliliście łóżka. Wasze rzeczy powinny być schludne. Musicie być schludni, wyglądać schludnie. Następna
rzecz, jaką zauważyłam, zwróciłam uwagę na to – o czym mówi wielu ludzi i na to też zwróciłam uwagę, że gdy idziecie do
cudzego domu, to źle wychowana osoba zaczynie używać telefonu bez pytania. To ważne, aby zrozumieć pewne rzeczy. Takie,
jak wchodzenie do kuchni i wyjadanie wszystkiego. To jest bardzo powszechne, ludzie to zauważają, że dobieracie się do
jedzenia jak ubodzy, jak żebracy, kiedy przychodzą do czyjegoś domu. Co najmniej dwadzieścia jeden słoików miodu, dostałam
w prezencie od ludzi; kiedy przyszedł mój zięć nie było nawet jednego słoika miodu, aby mu dać.
Więc kto to zjadł? Wszyscy Sahaja yogini, którzy przyszli i zjedli miód. Chodzi Mi o to, to jest w porządku, ale musicie zapytać.
Powyjadacie wszystko, co jest w domu. W porządku, przyszliście, jest dla was ugotowane jedzenie, jedzcie tylko swoje jedzenie.
Ale gdy idziecie do spiżarni albo wszędzie chodzicie szukając, to wszystkiego brakuje. Kupujecie całymi paczkami i okazuje się,
że wszystko jest wymiecione.
Więc po tym można poznać źle wychowaną osobę. Ale będziecie zdumieni, dobrze wychowana osoba, nawet jak tylko troszkę
jest zostawione przez drugą osobę, ta osoba będzie to wciąż i wciąż przechowywać aż do końca daty ważności. Opowiem wam
o Moim mężu, który nie potrzebuje się o to martwić, ale jeśli wie, że mamy coś należącego do innej osoby, on zamknie to na
klucz i będzie cały czas sprawdzał czy to tam jest, dopóki nie odda tego tej osobie. I to samo mogę powiedzieć o Moich
dzieciach albo o innych, których znam, ale to zachowanie żebraka, kiedy bierzecie cudze rzeczy, źle ich używacie, rzucacie je
gdziekolwiek i niszczycie wszystko. Ale widziałam to z Moimi własnymi rzeczami, kiedy liderzy narzekali, mówiąc Mi, że ludzie
przychodzą do naszych domów, wymiatają wszystko z lodówki i tym podobne, nie byłam zdziwiona. Sahaja Yoga stała się jak
ośrodek wczasowy dla wszystkich żebraków i ubogich tego świata, ponieważ jest za darmo. Wszyscy biedni ludzie zlatują się do
Sahaja Yogi i trzeba ich żywić, i opiekować się nimi. Nie powinno tak być. Możecie być biedni, ale musicie mieć godność. Nawet
służący w Indiach są lepsi. Nie dotkną waszych rzeczy bez pytania. Są o wiele lepiej wychowani. A źle wychowana osoba, jest
nieuprzejmą osobą, arogancką osobą. Możecie powiedzieć to samo we właściwy sposób. Jako Matce to daje Mi prawdziwą
chwałę, że ludzie powinni mówić, iż jesteście bardzo dobrze wychowanymi dziećmi. Musi istnieć pewien rodzaj systemu.
Spartański system, to jest system spartan. To w ogóle nie jest luźny system. To spartański system. Jesteśmy yoginami,
powinniśmy być schludni, porządni, zawsze czyści z niewieloma rzeczami. Tak jak w Indiach, ludzie są nieźle zaszokowani.
Przywozicie takie wielkie, wielkie walizki, które mają wszystkie te, szczególnie dla pań, wszystkie kosmetyki i tym podobne.
Gdzie będziecie używać tych kosmetyków, przed tymi wieśniakami tam? Oni nie rozumieją. Musimy to wszystko dostrzec sami.

Musimy zachowywać się godnie. Musimy być ludźmi z pewnego rodzaju osobowością. Przypuśćmy, że ktoś jest świętym. On
może być biednym człowiekiem, ale możecie go rozpoznać po jego godności. Był kiedyś święty o imieniu Tukharam, o którym
słyszeliście, to "Amhi Bi Ghadalo" pochodzi z jego muzyki. On był zarówno biedny jak i bardzo hojny. On zwykł oddawać
wszystko i zawsze zostawało mu bardzo niewiele.
Więc Shivaji Maharaj, wielki Shivaji przyszedł do jego miejsca, przyniósł wiele ozdób, innych rzeczy i darów, i dał jego żonie oraz
dzieciom. Jego nie było. Ona była bardzo szczęśliwa nosząc te rzeczy, które dał. Oczywiście na początku też powiedziała: "To
nie jest w porządku". Ale on odrzekł: "Nie, ja tylko staram się okazać wam mój szacunek" – i temu podobne – i wręczył. A ona to
założyła. On wrócił i powiedział: "Nie, ja jestem świętym. Weź to. Ty jesteś królem, musisz żyć jak król. To jest dobre dla króla, ty
możesz to mieć. Ale nie święty. Ja tego wszystkiego nie potrzebuję. Moja żona nie potrzebuje tych wszystkich rzeczy. Ponieważ
ty żyjesz jak król, może jesteś też Zrealizowaną Duszą, ale jesteś królem, więc żyj jak król". Ale trzeba uświadomić sobie, że w
Sahaja Yodze nie macie też poruszać się jak nieudacznicy. Musicie być odpowiednio ubrani, porządnie wyglądać. Nie
powinniście wyglądać jak żebracy, ale powinniście wyglądać jak godni członkowie społeczeństwa. Na przykład, jak wiecie, Ja
jestem Boginią, i Bogini musi nosić, sama nie wiem ile ozdób tylko po to, żeby przyozdobić Jej czakry. To znaczy Ja sama mam
wiele własnych ozdób. Ale nie noszę ich na co dzień, tylko na puję. Powinnam nosić mnóstwo rzeczy. Dlaczego? Bo to mogłoby
być nieodpowiednie, mogłoby być godne, ale nieodpowiednie, żeby nosić wszystkie te rzeczy cały czas. Ale powinnam nosić. Na
przykład powinnam nosić o wiele więcej rzeczy na rękach tutaj, pierścienie na stopach, wszystko przez cały czas, powinno się
nosić złoto w tym, jak wy to nazywacie, nie macie tej ozdoby tutaj, którą wiążemy jak pasek. Ale Ja tego nie robię. Utrzymuję to w
minimalnym stopniu, tylko na puję zakładam niektóre z tych rzeczy.
Więc musicie mieć to rozróżnienie, co nosić, jak nosić, jak daleko się posunąć, jak wyglądać godnie, jak być dobrze
wychowanym, tak żeby gloryfikować wychowanie Matki. Mam nadzieję, że tym razem, kiedy wszyscy przyjedziecie do Indii,
zauważycie te wszystkie rzeczy wśród Indusów. Nigdy nie zobaczycie, jak jedzą; nigdy nie zobaczycie, jak się kąpią; nigdy nie
zobaczycie, jak śpią. Nie wiecie jak żyją, gdzie żyją, jak wszystko wypracowują. Po prostu są tam na miejscu, kiedykolwiek byście
tam nie byli. Czy tak nie jest? Oni się kąpią, kończą wszystko bardzo wcześnie rano, około czwartej lub piątej. Wychodzą, po
spartańsku, zawsze czyści, czy to wieśniak, czy z kasty Shedule, czy Braminów lub innej. Wszyscy są schludnie ubrani; nie
możecie ich rozróżnić. Będą nosić czyste, białe ubrania. Będą mieć czyste, białe nakrycia głowy. Nigdy nie założą brudnych
ubrań.
Więc to jest druga strona, która nie jest tak podniosła, przyziemna strona i nie taka subtelna, ale jest bardzo ważna, bo cokolwiek
istnieje w subtelności, wyraża się na zewnątrz. W całym waszym zachowaniu to będzie lśnić, jak tysiąc faset brylantu. Ponieważ
wzięliście udział w Dniu Sahasrary. Zobaczmy, jak wygląda ten tysiąc faset brylantu, które pokazujemy. Kochajcie siebie
nawzajem; szanujcie siebie nawzajem; szanujcie siebie i cały czas mówcie jedną mantrę wewnątrz samego siebie: "Jestem
Sahaja yoginem". To mówi wszystko o waszej odpowiedzialności, jakie są wasze aspiracje, czym jesteście. Jesteście Sahaja
yoginami. Powtórnie narodzonymi przez Samą Adi Shakti. Jeśli macie jakieś osobiste problemy, powinniście do Mnie napisać i
spróbuję odpowiedzieć. Jeśli nie odpowiem, wtedy myślcie, że poradziłam sobie z odpowiedzią. Jeśli nie odpowiem, wtedy
myślcie, że zajęłam się odpowiedzią, ale jeśli coś trzeba będzie zasugerować, wtedy na pewno was poinformuję. Każdy inny
problem. Tak jak dzisiaj przyszła pani, i płakała przez swojego męża. Płakała już przedtem i dzisiaj znowu płacze. Ona zwariuje.
Sahaja yogin nie powinien płakać. Przezwyciężcie swoje problemy; spróbujcie poradzić sobie z mężem; poradzić sobie ze
wszystkim. Nie podobają Mi się rozwody, ale jeśli ktoś jest beznadziejnym przypadkiem, to w porządku. Powiedziałabym, że jeśli
ktoś jest beznadziejny, rozwiedźcie się. Ale niepotrzebnie, tylko dlatego, że nie ma jeszcze prawidłowego zrozumienia, nie
powinno się płakać, łkać i robić tych wszystkich rzeczy. Wręcz przeciwnie, powinno się próbować przezwyciężać swoje własne
problemy, bo macie moce. I możecie do Mnie napisać, niezbyt długie listy, bo się gubię. Tak, naprawdę się gubię. Rano jest tyle
listów dla Mnie do przeczytania jeden lepszy od drugiego, i Mój mąż też dostaje dużo poczty. Ale on mówi: "Nikt do mnie nie
pisze listów miłosnych, oni wszyscy przysyłają rachunki do zapłaty". Powiedziałam: "To jest po prostu to samo". Możesz to
przetłumaczyć Gregoire, jeśli oni chcą. Listy…Pełne problemów. Powiedziałam: "Ja muszę zapłacić za ich miłość". Tak to jest.
Ale dzieci piszą bardzo słodkie listy. One po prostu coś narysują lub coś podobnego albo kilka kwiatków i kilka rzeczy, to
wszystko. One narysują serce i umieszczają tam Mnie albo coś takiego. Robią bardzo słodkie, słodkie rzeczy i widzicie, wyrażają
tylko radość i szczęście. One nigdy nie mają problemów. Nie mają problemów. Dzieci nie mają problemów. One nie są
skomplikowane. Wy trzymacie się problemów, w tym jest kłopot. One nie mają żadnych problemów.

Więc nikt z was nie powiedział Mi nic, co chcielibyście, żeby zrobić. Teraz na samym końcu chciałabym, żebyście posłuchali
Warrena, który przeczyta wam listę programów, które będziemy mieć tego lata. Po jakimś czasie może się zdarzyć, że osiądę w
jednym miejscu i wy wszyscy będziecie musieli tam przyjechać, bo nie będę mogła tak wiele podróżować. Tyle mogę wam
powiedzieć... W porządku. Na ten czas. Teraz musicie również zrozumieć, że jak Mahomet przyszedł do gór teraz góry muszą
przyjść do Mahometa. W porządku. Dziękuję wam bardzo. Nie powiedzieliście Mi o żadnych waszych problemach. Myślę więc,
że nie ma problemów? Jutro rano może nie będę mogła się z wami spotkać.
Więc niech Bóg was wszystkich błogosławi. Dajcie sobie teraz Bhandan, wszyscy. Prawidłowo, z pełną uwagą, z pełną
godnością, z pełnym rozmachem. Widzicie, pełen. Niczego nie należy robić byle jak. Ja niczego nie potrzebuję, ale zróbmy to,
sprawiając wszystkim radość. W Indiach zapytali: "Jeśli Ona jest Boginią, to dlaczego wszystkim mówi 'namaskar' " Nie mogą
zrozumieć, że Bogini mówi "namaskar".
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Shri Kartikeya Puja. Grosshartpenning, Monachium (Niemcy), 13 Lipiec 1986.
Przepraszam za spóźnienie. Nie wiedziałam, że ten program będzie w takim pięknym miejscu. Widzicie tutaj piękny obraz
Michała Anioła wyrażający pragnienie Boga, waszego Ojca, żeby was ocalić, żeby wam pomóc i On to wypracowuje. Wielkie,
pełne agresji wydarzenia, które miały miejsce w Niemczech, zapoczątkowały proces niszczenia całego zachodniego świata.
Rozpadły się systemy wartości, pojęcie dharmy zostało naruszone, kobiety zaczęły zachowywać się jak mężczyźni. Tak wielu
ludzi zginęło. Ginęli bardzo młodzi ludzie, bardzo, bardzo młodzi. Nie spełniły się ich marzenia, całe ich życie przyniosło im tylko
wojnę. Był to rodzaj uderzenia, które niszczyło wszystko, co subtelne. Kiedy Natura jest czemuś przeciwna lub niezadowolona,
wtedy niszczy, ale tylko powierzchownie. Natomiast kiedy ludzie zaczynają niszczyć, to niszczą nawet tak subtelne rzeczy jak
własny system wartości, własny charakter, czystość, niewinność, wyrozumiałość. Teraz trwa wojna na poziomie subtelnym.
Musimy zrozumieć, że to wszystko przyczyniło się do rozbicia na Zachodzie, rozbicia zachodniej osobowości. Najpierw należy
więc przywrócić, naprawić te wartości, przywrócić je, żeby na nowo mogły działać. Bo ludzie zatracili swoją osobowość, swoją
tradycję, stracili korzenie, nie mieli "zakotwiczenia" i zaczęli podążać za wszystkim, co stanowiło dla nich intelektualne
doświadczenia. Kobiety stały się bardzo niezależne i myślały, że same poradzą sobie ze swoimi problemami. Myślały, że mogą
być jak mężczyźni, ale to pogorszyło jeszcze całą sprawę. Bo kobieta jest kobietą i bardzo mało ma w sobie z mężczyzny. Kiedy
nie rozwija tego, co na prawdę posiada, a stara się rozwijać to, czego ma bardzo mało, to staje się śmieszna. Może zostać
opętana przez wielu martwych mężczyzn, jej pragnienie bycia męską może przyciągać wiele buców chcących wejść do jej
umysłu. I kiedy tam się znajdą, przywdziewają kostium kobiety, a jej umysł czynią diabelskim. Ona nie widzi tego, bo będąc pod
wpływem tych buców może sobie nieźle radzić w sprawach doczesnych. Może się jej lepiej powodzić, może dominować ludzi.
Kobiety mogą się stawać skrupulatne jak mężczyźni, trzeźwo myślące, bardzo schludne, uporządkowane, czyste, ale bez piękna i
słodyczy. W końcu takie kobiety przypominają wampiry. Więc pomimo, że wojna się skończyła, ta negatywność nadal działa
poprzez niemieckie kobiety. Słyszałam, że taki atak miał już kiedyś miejsce, że były kobiety zwane Amazonkami. Ta historia
teraz się powtarza. Miałam kiedyś wywiad z pewną niemką i byłam zdziwiona jej postawą, ponieważ czułam, że w niej był wciąż
nazista, jakiś nazistowski buc. Miała podwójną osobowość, raz mówiła słodko, a zaraz potem była nazistą i faszystą a oni mają
bardzo przebiegłe argumenty. Najpierw mogą powiedzieć, że biorą stronę uciskanych ludzi, na przykład Hindusów. Hindusi są
ludem aryjskim, my też jesteśmy. My trzymamy stronę Ariów. Hindusi są ludźmi duchowymi, a im wydaje się, że są jak Hindusi,
możecie w to uwierzyć? Chodzi o to, że powinna poprawić się jakość życia. Cechy mężczyzn są inne niż kobiet, mówiłam wam to
wiele razy. Jeśli kobiety chcą być męskie, to niczego we właściwy sposób nie osiągną. Było wiele takich. Widzieliście żonę Mao.
Widzieliście panią Czang Kaj-Szek. Teraz ta nowa, pani Carlos, nazywa się Carlos? Marcos? - Marcos. Wiele tym podobnych
kobiet. Zawsze robią wielki bałagan, kiedy chcą być męskie. Jest dużo kobiet w historii. Kobiety w Indiach mają wiele zdolności.
Mieliśmy kobiety jak Jhansi ki Rani, która walczyła z Brytyjczykami. Była wdową. Przywiązała sobie dziecko na plecach i
walczyła z Brytyjczykami. Mówią, że jej koń skoczył z wysokości 180 stóp, z wieży fortecznej, a Brytyjczycy pisali: "Mimo, że
mamy Jhansi i zwycięstwo jest nasze, to chwała przypada Jhansi ki Rani". Były w Indiach wielkie kobiety. Nur Jahan była jedną z
nich, była Chand Bibi, Ahalyabai, ale wszystkie były kobietami, nie miały męskiego ego. Można pracować w biurze z
mężczyznami, jeśli tak się składa, ale nie trzeba się stawać mężczyzną. Podam wam własny przykład. Miałam zbudować nasz
dom w Lucknow. Zrobiłam to w iście kobiecym stylu i zbudowałam bardzo porządny dom, lepszy niż jakikolwiek mężczyzna by
zbudował, bardzo, bardzo tanio. Mężczyzna najpierw postarałby się o architekta, zacząłby wszystko mierzyć. Potem zawczasu
starałby się wszystko do tego dopasować. Potem, w swoim ego, poszedłby do jakichś drogich sklepów, kupiłby drogo i
oszukaliby go przy okazji. Potem w swoim ego zwołałby bardzo drogich robotników i mianowałby kogoś, kto by tym wszystkim
kierował. Ja zrobiłam zupełnie inaczej. Miałam pieniądze, więc poszłam się dowiedzieć, kto ma najlepszych ludzi, kto ma
najlepsze cegły. Dom musiał być zbudowany z cegieł. Więc co jeszcze było potrzebne? Widzicie, to był taki sposób, w jaki
kobieta gotuje jedzenie. Potrzeba jeszcze piasku, w porządku. Następnie potrzebny jest cement, żelazne pręty i robotnicy. Więc
nie poszłam drogą, którą poszliby mężczyźni. Odnalazłam człowieka, który sprzedawał najlepsze cegły. Powiedział: “Nie mam
pieniędzy, ponieważ muszę postawić piec i wypełnić go cegłami, a do tego potrzeba zaliczki." Powiedziałam: “W porządku, kupię
od ciebie cały piec. Ile wtedy weźmiesz?” Odpowiedział: “Pięć tysięcy rupii wystarczy.” Powiedział: “A jeśli piec się popsuje albo
coś pójdzie nie tak, jeśli źle się wypalą, to będzie Twój problem." Odparłam: “Nie szkodzi. Zapisz cały jeden piec dla Mnie.” Tak

więc kupiłam od niego cały piec. Piec to coś, gdzie wkładają wszystkie te cegły, a potem przykrywają je błotem i wypalają.
Czasami cała partia cegieł jest na straty, albo powykrzywiana. Powiedziałam: "Zrób tak, to tylko pięć tysięcy rupii." Kiedy będą
dobrze wypalone, będą kosztowały co najmniej pięćdziesiąt tysięcy rupii. Potem poszłam nad rzekę i zapytałam: “Ile za jedną
partię?” – za jedną miarę piasku. Odpowiedzieli: “O tej porze, latem, wychodzi bardzo tanio, ale zimą jest bardzo drogo.”
Mężczyzna powiedziałby “W porządku, teraz potrzeba tyle, więc dajcie tyle. Gdy potem będzie potrzeba więcej, wtedy przyjdzie
się znowu.” Ale ja tak nie zrobiłam, powiedziałam “Latem jest dobrze, można kupić tanio, dlaczego nie kupić od razu
wszystkiego?” Więc kupiłam całą partię, całą miarę tego piasku. Potem udałam się do handlarza żelaza. Zapytałam: "Jak to jest
z żelazem?" Powiedzieli: “Trzeba zamówić, ale jeśli zamówisz dużą ilość, to będzie dużo taniej. Zapłata nie będzie tak duża."
Zgodziłam się. Złożyłam zamówienie. Tak więc wszystko było gotowe, tak, jak przy gotowaniu. Wszystko się przygotowuje.
Następnie potrzebowaliśmy drewna. Powiedzieli, że drewno przyjedzie z Nepalu. Odparłam “Dobrze. Co jeszcze?” Odpowiedzieli:
“Ono może pochodzić z jakiegokolwiek innego lasu.” Udałam się więc do lasu w środkowych Indiach, zwanego Jabalpur i tam
zamówiłam drewno. Całe drewno było świeżo ścięte. Na aukcji kupiłam dużo tamtejszego drewna. I wszystko tam dostałam.
Dodatkowo kupiłam tamtejszy marmur. Ten marmur nigdzie wcześniej nie był używany. Powiedziałam: “To bardzo proste, tego
marmuru mogę użyć do wszystkiego.” Więc miałam marmur i drewno z tego jednego miejsca. Potem robotnicy - pytałam
przyjaciół, czy znają dobrych robotników, którzy znają się na murarstwie. Powiedzieli: “Tak, ten jest dobry, tamten jest dobry.”
Zwołałam ich wszystkich i powiedziałam: “Możecie zostać u Mnie w domu, będę was dobrze karmić, gotować wam i będę się o
was troszczyć.” Więc wszyscy przyszli z rodzinami, a Ja im gotowałam. Zjednałam ich sobie tym gotowaniem i robili dla Mnie
wszystko. Absolutnie. Byli dla Mnie tacy mili, wdrażali nowe techniki, jakie znali, potrafili stworzyć na cemencie efekt marmuru.
Zawarli tam całą znaną im sztukę. Tak wielki dom, z dwudziestoma sypialniami i pięcioma bawialnio-jadalniami, został
zbudowany w ciągu jednego roku. Na dodatek nikt nie mógł uwierzyć w jego cenę, kosztował jedną dziesiątą tego, co wziąłby
architekt. Wszystko było tak dobrze rozpisane, wszystko było dobrze wykonane. Ponieważ nie znam się na rachunkach, każdego
dnia mówiłam: "Dzisiaj biorę tyle pieniędzy, a tyle zostało wydanych." Pisałam tak każdego dnia i nie brakowało ani jednej rupii.
Nikt nie mógł znaleźć żadnych uchybień, nie było problemu. Wszyscy oficerowie budujący tam domy mieli wiele problemów.
Opodatkowano ich dochody i tym podobne, a u Mnie nic. I miałam taki wielki dom, zbudowany za tak niewiele. O tym domu
mówili, że Taj Mahal może się zawalić, ale ten dom nie. Miał dobrą podstawę, fundamenty, ponieważ cegły kupiłam tak tanio.
Cały piec kupiłam właściwie za bezcen, a połowę z tego sprzedałam, bo tyle zostało. Tak było ze wszystkim, co kupiłam.
Sprzedałam połowę piasku, bo nie był mi potrzebny, za podwójną cenę, więc piasek miałam za darmo. Drzewno przywiezione z
lasu zostało dokładnie obrobione i włożone do małego zbiornika, dzięki czemu stało się odporne na warunki atmosferyczne. Po
wyjęciu użyto połowy - tylko połowy - na sto okien i sześćdziesiąt drzwi. Resztę sprzedałam. I nawet jego skrawki sprzedano jako
drzewo opałowe, drzewo opałowe, czy jak to się tam nazywa. Więc część została sprzedana jako drewno budowlane, a część
poszła na chaty. Ale musiałam dla nich gotować, musiałam się troszczyć o ich wygodę, miałam dla nich ładne koce i ładne łóżka
i tym podobne. Byli bardzo szczęśliwi. Tak działa kobieta - wszyscy byli zaskoczeni. Nie mogli znaleźć żadnych błędów w
rachunkach, nie mogli znaleźć uchybień w czymkolwiek. Powiedziałam wszystkim przyjaciołom męża, żeby trzymali się z dala
ode Mnie, ponieważ pracował on z premierem. Ludzie mogliby powiedzieć, że brałam łapówki i tak dalej. Był jeszcze inny
problem, że przychodziliby i mówili: “To jest źle, tamto jest źle.” Trzymałam ich z dala, ponieważ mężczyźni umieją się tylko
kłócić. Kobiety wypracowują rezultaty. Żadnych konferencji, nic. Powiedziałam: "Nic z tych rzeczy. Sama to zrobię". Bardzo miło,
w towarzystwie wszystkich tych ludzi, zbudowałam dom, piękny dom, który chyba został sfilmowany, więc może będziecie mogli
ten dom zobaczyć. Tak więc kobieta, która jest sahaja yoginką, musi rozwijać swoje szczególne właściwości, ponieważ ma
dobrą intuicję. Tak, kobiety mają bardzo dobrą intuicję. Od razu wyciągają właściwe wnioski, jeśli są kobietami – ale jeśli to jest
pół-mężczyzna i trochę kobiety, to nie wiem, czym one wtedy są. Kobieta powinna starać się być kobietą, jest ona tak potężna,
tak potężna jak ta Matka Ziemia, która może znieść wszystko i dać to, co ma w sobie najlepszego. Zdolna do niesamowitych
poświęceń, obdarowująca, wyrozumiała, kochająca, wybaczająca. Gdy mężczyźni wykształcają właściwości kobiet, stają się
świętymi. Ale nie taką właściwość kobiet, że uganiają się za kobietami. Tego rodzaju nonsensu nie ma. Muszą być "viras", muszą
być rycerscy, muszą być odważni. Ale przy tym muszą rozwijać współczucie, przebaczanie. Wydaje Mi się, że w Niemczech jest
dokładnie na odwrót i widzę też u zachodnich sahaja yoginek, że mają jedną wspólną cechę. Wykształcają potworne ego. W
Indiach kobiety pracują, wszystko robią. Już od dawna mieliśmy wielkie mówczynie, bardzo znane. Ale one nie mają ego. Moja
matka miała tytuł doktora, w tamtych czasach były tylko dwie lub trzy kobiety, które dorobiły się takiego tytułu. Ale nigdy nie
widziałam u niej żadnego ego. Jedna z Moich córek zajmowała się architekturą a także urządzaniem wnętrz. Obecnie nie
pracuje, ponieważ jej mąż pracuje, w porządku. Za to ona projektuje domy dla innych, rysuje dla innych, pomaga innym za darmo
i ma takich przyjaciół! A więc jakie osiągnięcia ma kobieta? Ma wokół siebie więcej ludzi. A jakie są zdolności mężczyzn? Oni

płacą wszystkie domowe rachunki, muszą opłacać ubezpieczenie, opłacać naprawę samochodu. Pozwólcie im wykonywać
"brudną robotę". Kobiety dostają listy pełne miłości - od dzieci, od męża, od wszystkich. Są kochane, otaczane opieką. Ale
ponieważ teraz stały się podobne do mężczyzn, nie mają tych wszystkich korzyści. Kiedyś w autobusie ustępowano kobietom
miejsca. Dziś nikt tego nie robi. Pewnego razu w autobusie jechała kobieta, starsza kobieta, obok siedział młody człowiek.
Zapytałam: “Dlaczego nie ustąpisz jej miejsca?” On odparł: “Dlaczego miałbym to robić? Ona nosi spodnie i ja noszę spodnie.”
Ta starsza kobieta miała na sobie spodnie, więc powiedział: “Dlaczego miałbym jej ustąpić miejsce, ona ma spodnie, ja też mam
spodnie, jaka jest między nami różnica?” Tracimy wszystkie nasze korzyści i przywileje stając się jak mężczyźni. A co za to
dostajemy? Uważam, że tak naprawdę w dzisiejszych czasach kobiety są dużo bardziej zniewolone przez mężczyzn niż dawniej.
Bardzo się denerwują. Powiedzmy, że jest sahaja yoginka, która łapie bardzo poważną blokadę i ma pewne problemy. W
pierwszej kolejności pomyśli: “O Boże, mój mąż mnie teraz zostawi, zabierze mi dzieci, co ze mną będzie?” Nigdy nie pomyśli o
Sahaja Yodze. Ale spotkałam pewną wyjątkową kobietę, przyznam, że była prawdziwą kobietą. Powiedziała: “Matko, ponieważ
jestem schizofreniczką, chcę opuścić Sahaja Yogę. Rozwiodę się z mężem, nie chcę widywać dzieci. Sahaja Yoga jest dużo
ważniejsza niż ja, niż mój mąż i moje dzieci." "Oto kobieta", odparłam. Ona powiedziała: “Od dziecka cierpię na schizofrenię.
Odkryłam to teraz i to do mnie wraca”. Ale większość kobiet martwi się tylko o siebie. “O Boże, będę musiała opuścić męża”.
Oznacza to, że one po prostu pasożytowały na mężu. “Będę musiała zostawić dzieci.” A co z opuszczeniem Sahaja Yogi? Jeśli
uważacie, że Sahaja Yoga jest najważniejsza, to pozbędziecie się także schizofrenii. Dlaczego Bóg ma wam pomóc? Myślimy jak
zwykłe kobiety, o sobie, martwicie się tylko o siebie. Nie martwicie się o Sahaja Yogę. Tak samo jest z niektórymi mężczyznami,
ale oni tak bardzo się nie boją, ponieważ myślą, że mogą stanąć na własnych nogach. I także kobiety powinny wiedzieć, że są
teraz Sahaja Yoginkami, że są Sahaja Yoginkami i Matka będzie się nimi opiekować. Ale jeśli martwicie się tylko o siebie, o
swojego męża, "mój dom", "moje dzieci", wtedy przepadacie, nie jesteście już wtedy kobietą. To nie jest oznaką dobrej kobiety.
Kobietą jest ta, która kocha wszystkie dzieci. Jej zdolność miłości jest wielka, ale jeśli staje się ona mierna, jeśli jej umysł skłania
się ku "małym" rzeczom, wtedy nie jest kobietą. Mówiłam wam o moich wnuczkach. Pytałam je: “Kim chcecie zostać?” One są
jeszcze małe. Odpowiedziały: “Pielęgniarką albo stewardessą.” Zapytałam: “Dlaczego? Co jest takiego wielkiego w tych
zawodach?” Powiedziały: “Babciu, tylko tam można karmić ludzi.” Nie ma innej pracy, w której można naprawdę karmić innych.
Radość karmienia innych jest większa niż pisania plików w biurze. Absolutnie. Zapisywanie plików w biurze - to okropna praca.
Lepiej ugotować coś smacznego, myśleć, że tylu to zje i będzie się cieszyć, niż wykonywać tę brudną robotę. Ale kobiety straciły
głowy, nie są już na poziomie. Stały się głupie. W Niemczech należy być bardzo ostrożnym. W Austrii musicie być bardzo
ostrożni. Austriackie kobiety są wspaniale, ale Niemkom chciałabym powiedzieć, żebyście nie starały się stać mężczyznami. Po
pierwsze, najlepszym sposobem na powstrzymanie tego jest nie mówić za dużo. Jeśli zaczniecie mówić jak mężczyźni, wtedy
złapiecie wszystkie buce i one zaczną mówić jak mężczyźni. Wtedy zobaczycie, jak kontroluje się mężczyzn – my, Hinduski,
wiemy, jak kontrolować naszych mężczyzn dużo lepiej niż wy. Dlaczego nie mamy rozwodów? Dlaczego nie mamy problemów?
Kłócimy się, w porządku, to nieważne. Ale nasi mężowie nie uganiają się za innymi kobietami. Nie stroimy się, to znaczy, nie tak
bardzo, nie chodzimy do fryzjera, nie korzystamy z tego całego "wspomagania" urody. Rozwińcie więc szacunek do siebie.
Jesteście Shakti, jesteście mocą. Jeśli mężów przerobicie na warzywa, to jakie będziecie miały dzieci? Także jak warzywa.
Szanujcie ich. Zróbcie z nich mężczyzn, cieszcie się ich męskimi cechami. Wtedy nigdy was nie porzucą. Nie ma między tymi
dwoma współzawodnictwa. Uważam, że głównym problemem dzisiejszych Niemiec jest to, że kobiety utraciły swoje zmysły.
Czuję, że dokładnie to stało się z niemieckimi kobietami. Zajmijcie się muzyką, sztuką. Jest tyle możliwości. O kim się dzisiaj
pamięta? Zastanówcie się, o kim się tutaj pamięta? O muzyku Mozarcie. Każdy pamięta o Mozarcie. Nawet na czekoladkach
znajdziecie Mozarta. Nie wiem, czy ten biedny człowiek jadł kiedykolwiek czekoladki. Pamiętać też będą o Michale Aniele albo o
Leonardzie da Vinci lub kimś tego pokroju. Nikt nie pamięta, kto w tym czasie był urzędnikiem, biegającym z dokumentami tu i
tam. Kobiety mają więc coś, co przydaje im wieczną wartość. Powinny to rozwijać. Największą rzeczą jest to, że kobieta może
kochać i kochać i kochać. Ale kiedy staje się samolubna i egoistyczna i zaczyna martwić się o siebie, to w jej miłości nie ma
piękna. Dzisiaj specjalnie podjęłam taki temat, ponieważ dzisiaj czcicie Mnie jako Kartikeyę. Kartikeya był synem Parvati Umar.
Ona była matką tych dwojga dzieci: Ganeshy i Kartikeyi. I pewnego dnia rodzice, Shankara i Parvati, powiedzieli: “Ten z was
dwóch, który pierwszy okrąży Matkę Ziemię, dostanie specjalną nagrodę." Kartikeya był całkowicie męską mocą i powiedział:
"Dobrze, wyruszę na własnym pojeździe”, którym był paw. A Ganesha powiedział do siebie: “Spójrzcie na Mnie, jestem małym
chłopcem, nie jestem taki jak On, a moim pojazdem jest mała myszka. Jak sobie poradzę?” Ale potem pomyślał: "Moja Matka
jest potężniejsza niż cały wszechświat." "Czym więc jest ta Matka Ziemia?" Kartikeya okrążał więc Matkę Ziemię, a Shri Ganesha
obszedł trzy razy swoją Matkę. I dostał nagrodę! Z powodu tych matczynych cech - dla Niego Ona jest najwyżej, wyżej nawet niż
Sadashiva. Ale zadziwiające, że właśnie to podoba się Sadashivie. To, że szanujecie waszą matkę, macierzyństwo w was.

Kobiecość w was. "Tam, gdzie kobiety się szanuje i obdarza szacunkiem, tam przebywają Bogowie.” Kobiety są bardzo ważne.
Muszę oczywiście winić także mężczyzn Zachodu za złe traktowanie swoich kobiet, za trzymanie z dala od religii, ciągłe
tłamszenie. W Indiach robili tak muzułmanie, ale oni są bardzo wyrafinowanymi agresorami. Postępowali bardzo źle i wszystkie
kobiety uciskali. Ale nieważne. Postarajcie się im wybaczyć i spróbujcie być kobietami. Bardzo mocnymi. Moce kobiety to moce
miłości, które są mocami Boga. I z tego trzeba korzystać, a nie z argumentów intelektualnych, tego całego nonsensu. Nie traćcie
na to energii. Chciałabym - zwłaszcza, co do niemieckich yoginek - żeby były coraz bardziej kobiece. Nie oznacza to tylko
dobrego gotowania, lecz nastawienie do życia. Myślenie w szerszy sposób - że cała Sahaja Yoga zależy od naszej zdolności
kochania. Musimy być niesamowicie kochające, niesamowicie miłe, musimy opiekować się sahaja yoginami, dawać im całą
możliwą radość. W przeciwnym razie - w tym kraju mogą stać się wampirami. Bądźcie więc ostrożne. Powiedziałabym także
mężczyznom: jeśli są takie kobiety, to musicie je szanować, dać im wszystkie przywileje, opiekować się nimi. One opiekują się
dziećmi, ale dajcie im całe wsparcie, wszystkie pieniądze, jakich potrzebują. Nie proście o rachunki i tym podobne, pozwólcie im
się tym zająć. Najwyżej zostaniecie bankrutami - i tak już nimi jesteście. Ale najpierw zwróćcie uwagę, jakie jest ich nastawienie
do Sahaja Yogi. Widziałam, że z domów, gdzie kobiety rządzą portfelem, zawsze dostajemy dużo więcej pieniędzy na pracę
Sahaja Yogi niż tam, gdzie rządzą mężczyźni. To zaskakujące. Gdy mężczyźni są u steru, muszą myśleć o swoim samochodzie,
muszą myśleć o wielu ważnych rzeczach. Ale kobiety, które kierują domem, wiedzą, jak zaoszczędzić pieniądze. Tak, jak Ja wam
pokazałam, jak zaoszczędziłam pieniądze. Mężczyźni nie umieją oszczędzać. Nie potrafią oszczędzać pieniędzy. Tylko kobiety
potrafią zaoszczędzić, ale jedynie wtedy, gdy myślą o ważnych sprawach. W przeciwnym razie, jeśli są zapatrzone w siebie,
zmarnują wszystkie pieniądze idąc do sklepu po koszulę dla męża, kupują sobie sari. Mogą tak zrobić. Ale jeśli interesują się
czymś więcej, czymś ważniejszym, mogą użyć pieniędzy tak mądrze, że zawsze będą miały pieniądze, które wydadzą na innych.
A co Ja robię? Cokolwiek Mój mąż daje Mi na prowadzenie domu – przyznam się, że to całkiem sporo - chodzę na główny targ,
kupuję tam, próbuję w ten sposób zaoszczędzić, oszczędzić tutaj, oszczędzić na ubraniach. Po raz pierwszy oddałam swetry do
dobrej pralni chemicznej. W ten sposób kobieta oszczędza, a potem wydaje na dobra ogólne. Bo to daje jej prawdziwą
satysfakcję. Jeśli rozwiniemy taki zrównoważony pogląd na nasze małżeństwa, na nasze życie społeczne, będziemy na tym
świecie idealnymi ludźmi. Także w kwestii szkoły, mówiłam o tym bardzo wyraźnie. Jeśli chcecie o tym usłyszeć, poprosiłabym macie tu tę ulotkę? Chciałam ją przeczytać. Nie macie. Tak to jest z mężczyznami. Sami powiedzieli, że chcieliby to tutaj
przeczytać. Jeśli poprosicie mężczyznę, żeby ugotował, nie poradzi sobie.
„Shri Mataji, czy mógłbym z całym szacunkiem zapytać, czy istnieje jakakolwiek korzyść z bycia mężczyzną?"
Bez mężczyzny kobieta nie może siebie wyrazić. Nie może siebie wyrazić, ponieważ ona jest potencjałem, a on jest energią
kinetyczną. To jest terminologia całkowicie powiązana. Nie możecie istnieć bez mężczyzn, nie możecie. Przypuśćmy, że mamy
cały zapach Matki Ziemi, to wtedy, jeśli nie będzie kwiatów, skąd będziecie wiedzieć, że Matka Ziemia ma zapach? Mężczyźni są
najważniejsi, bo w przeciwnym razie co one by robiły? Cała ich energia zmarnowałaby się. Więc, jeśli kobiety są Matką Ziemią, to
wy jesteście kwiatami. Jaka jest korzyść? Wy jesteście tymi, których się widzi.
„Biegających w kółko, jak Kartikeya.”
Co zrobić? Tacy jesteście. Nie potraficie usiedzieć w domu, ani nawet w pociągu, jak tylko pociąg się zatrzymuje, wszyscy
mężczyźni od razu wysiadają. Nie mogą usiedzieć na miejscu. Rozmawiałam kiedyś z mężem: “Dlaczego bez przerwy
wychodzisz z domu? Dlaczego nie możesz tu trochę posiedzieć? Musisz, choć trochę." On odpowiedział: "Nie, w moich stronach
mężczyznę, który siedzi w domu nazywają gharkombda", co znaczy "ten, który zawsze siedzi w domu". A Ja powiedziałam: “Z
kolei mężczyznę, który ciągle ucieka z domu nazywają gharbhagna". Co znaczy "uciekinier, ten, który zawsze ucieka". Powinno
być coś pośrodku. Ale to jest cecha męska, w porządku. Natomiast z pomocą Sahaja Yogi możemy wytworzyć nieco równowagi
pomiędzy tymi dwiema rzeczami. Tym jest Sahaja Yoga, ona daje równowagę.
Zaczynacie cieszyć się towarzystwem innych tak bardzo, że nawet w domu się cieszycie i również na zewnątrz. Możecie być
razem w domu i także poza nim. Zainteresowania są takie same, ponieważ zainteresowania stają się takie same. Jak kwiaty,
które spadają na Matkę Ziemię przydają jej pięknego zapachu i wtedy można powiedzieć, że Matka Ziemia pachnie. Takie to
piękne. W porządku. Dawałam już wskazówki z zakresu edukacji i mówiłam już o tym, że nie powinniśmy robić nic wielkiego z tej
całej "Marii Montessori" i tym podobnych. Będziemy mieć Sahaja Yogińskie szkoły. To jest nonsens! Widziałam, że nauczanie w
stylu "Maria Montessori" sprawia, że kobiety stają się okropne. Zdziwiła Mnie wielkość ego, jaką w sobie rozwijały. Zostaniecie
nauczycielami Sahaja Yogińskimi i będzie szkoła Sahaja Yogińska. W Sydney albo w Melbourne. Uruchomiliśmy bez problemów
szkołę w Melbourne, a teraz podobna powstanie w Sydney. I to jest szkoła otwarcie Sahaja Yogińska, nie ma w tej kwestii
żadnych obaw. Ta szkoła jest otwarcie Sahaja Yogińska, a ludzie dzięki niej tak wiele osiągnęli. Dlaczego mielibyśmy popadać w
jakąś modę? Powinniśmy iść i wszędzie opowiadać, że to jest Sahaja Yogińska szkoła. Widzicie, nauczyciele także stają się

ekspertami w Sahaja Yodze, więc muszą być dobrymi sahaja yoginami lub yoginkami. Nie powinni być egoistyczni, nie powinni
mieć ego, nie powinni mieć blokad. Każdy, kto ma blokady, nie jest dobrym nauczycielem w Sahaja Yodze. Nie jest tak, jak w
szkole "Maria Montessori", gdzie nocą nauczyciele piją, palą, a rano są nauczycielami w "Maria Montessori". Najpierw trzeba być
Sahaja Yoginką, a dopiero potem można uczyć w szkole Sahaja Yogińskiej. Musicie mieć tę jakość, to bardzo ważne. I ważne
jest, żebyśmy mieli uczniów, którzy są zrealizowanymi duszami, albo takich, którzy mogą otrzymać Realizację. W porządku,
dzisiejsza puja jest poświęcona Kartikeyi. Kartikeya reprezentuje wielkiego przywódcę lub kapitana ganas. On jest głównym
dowódcą. Ganesha jest królem, ale On jest głównym dowódcą. A ponieważ w niemieckim charakterze leży rozkazywanie
wszystkiemu, przeprowadzimy tę puję, gdzie mężczyźni będą zarządzać swoim Duchem i swoimi męskimi właściwościami, a
kobiety będą zarządzać swoimi kobiecymi właściwościami. Rozkazywanie różni się od bycia mistrzem. Mistrz posiada, a
zarządca nie. On tego nie posiada, to także się zagubiło. Posiadanie także się zagubiło, wy jedynie tym kierujecie. Do tego stanu
musimy teraz dojść, od stanu Ganeshy do stanu Kartikeyi. W odwrotnym kierunku. Ganesha jest miły, On jest królem, siedzi
sobie ze wszystkimi swoimi mocami, tak? Tam jest niewinność, ale Kartikeya zarządza niewinnością, daje wam tę moc
rozkazywania. On rozkazuje. Po Guru Pujy lepiej, żebyśmy mieli moc rozkazywania innym. Ten duch rozkazywania pojawia się u
mężczyzn poprzez ich mowę, ich dynamizm, przez ich osobiste osiągnięcia, a u kobiet poprzez ich moc miłości, poprzez ich
wyrozumiałość, ich szlachetne zachowanie, przebaczenie, współczucie. Rozwińmy to więc dzisiaj, żebyśmy mogli temu
rozkazywać, co oznacza, że nie posiadamy, ale jesteśmy w pozycji, w której rozkazujemy. Mam nadzieję, że rozumiecie, czym
jest Kartikeya.
Niech was Bóg błogosławi.

1986-0803, Shri Bhumi Devi Puja
View online.
Shri Bhumi Devi Puja. Shudy Camps (UK), 3 sierpnia 1986. Zebraliśmy się tu dzisiaj, aby celebrować puję Matki Ziemi Nazywamy
ją: Bhoomi Puja, Shri Dhara Puja. Ona zwana jest Dhara. Jak wiecie, "dha" oznacza "podtrzymywać". Ra-dha – ta, która
podtrzymuje energię to Radha. I Dhara, która jest sama w sobie podtrzymaniem, Ona nas podtrzymuje. Żyjemy na Niej. Jak
wiecie, ta Matka Ziemia kręci się z zawrotną szybkością, i gdyby nie Jej siła grawitacji nie byłoby nas tutaj. Oprócz tego, działa
na Nią tak wielkie ciśnienia atmosferyczne. Ona rozumie, myśli, koordynuje i tworzy. To możecie odkryć tylko wtedy, kiedy
jesteście Zrealizowaną Duszą. Widzieliście, jak Ona wysysa z was negatywność, kiedy na Niej stoicie – bosymi stopami,
szanując Ją, prosicie, aby wyssała waszą negatywność, ze świecą przed wami, przed Moją fotografią. Ona Mnie zna, ponieważ
Ona jest Moją Matką. Można powiedzieć, że Ona jest waszą babcią; to dlatego Ona was odżywia, Ona troszczy się o was. Kiedy
wstajemy wcześnie rano, kiedy stawiamy na Niej stopy, musimy powiedzieć: "O Matko, prosimy wybacz nam, że dotykamy Ciebie
naszymi stopami". Ale to nie szkodzi, dzieci mogą dotykać matkę stopami albo rękami – to bez znaczenia. Ale Ona jest stwórcą
ciała Shri Ganeshy. Ona wyraża się wewnątrz nas jako Kundalini. Ona Sama porusza się ruchem spiralnym wokół Słońca. Słońce
także porusza się w górę i w dół, i Ona porusza się wokół Słońca ruchem spiralnym; ale ponieważ oboje poruszają się relatywnie,
nie widzicie ruchu Słońca. Relacje pomiędzy Matką Ziemią i wszystkimi innymi gwiazdami, planetami i konstelacjami są
utrzymywane jako stałe i zróżnicowane, z wielką dbałością. Kiedy mówimy o materializmie, działamy przeciwko naszej Matce
Ziemi. Zamiast uczyć się od Niej subtelniejszych cech, próbujemy Ją wykorzystać, rozkopać, użyć Jej do swoich samolubnych
celów. Co Ona dla nas robi? Ona tworzy te piękne owoce, abyście mogli je jeść. Ona tworzy piękne drzewa, abyście mogli robić
meble, abyście mogli budować ładne domy. Ona daje wam zieloną trawę, aby ukoić wasze nerwy. Ona niesie tak wiele rzek i tyle
ogromnych, wielkich oceanów na sobie. Ona jest zawsze większa niż największe oceany. Ona jest czymś tak wspaniałym, a to,
co my Jej robimy, to doszczętnie Ją wykorzystujemy, bez żadnego rozeznania. I wtedy nadchodzą reakcje. Ten piękny cykl
natury zostaje złamany przez nasze agresywne nastawienie i całkowity brak rozeznania. Wtedy ta Matka Ziemia sama z siebie
nic nie robi, robi niewiele; ale wtedy zaczyna działać eter i macie problemy, które nazywamy kwaśnymi deszczami, plastikiem,
różnego rodzaju problemy powstają z tej twórczości bez rozeznania. Kiedy zaczęliśmy robić maszyny, bez żadnej równowagi
zaczęliśmy produkować maszyny, po prostu jak szaleni. W rezultacie tego, teraz staliśmy się niewolnikami maszyn. Nic nie
potrafimy robić własnymi rękami. Z powodu maszyn, ludzie stali się bezrobotni. Tak jak wiele razy mówiłam, że maszyny są dla
nas, my nie jesteśmy dla maszyn. Ale dzisiaj sytuacja jest całkiem inna. Jesteśmy całkowicie w rękach maszyn – znowu to
samo zachowanie bez rozeznania, znowu te same braki równowagi. Matka Ziemia uczy nas równowagi. Gdyby Ona nie była w
równowadze, z nami wszystkimi byłby koniec. Ona uczy nas grawitacji. Ona uczy nas, jak być przyciągającym dla drugiej osoby
tak, że ta druga osoba o tym nie wie, nie wyczuwa tego. Bez zniewolenia, bez omamiania, bez zobowiązywania, tak aby
przyciągać i dawać bez oczekiwań. Ona daje nam nie oczekując niczego w zamian; niezależnie od tego czy Ją szanujemy,
niezależnie od tego, jak Ją traktujemy, co Jej dajemy. Ale kiedy Ona się bardzo zdenerwuje, tak jak, słyszeliście, że w Meksyku
miała miejsce Jej erupcja. Wiecie, co się działo w Meksyku, mówiłam wam dawno temu, że używają tam wszelkiego rodzaju
czarnej magii, że produkują tam wszelkiego rodzaju narkotyki. Kolumbia robi to samo. I jeśli robicie to wszystko, żeby
skrzywdzić ludzi, wówczas Ona wchodzi w wulkaniczne aktywności, i wtedy wulkan zaczyna wybuchać. Jak wiecie, Los Angeles
i wszystkie te miejsca na zachodnim wybrzeżu Ameryki wciąż są zagrożone wulkanami. Osiedlili się tam wszelkiego rodzaju
guru, i uprawia się tam wszelkiego rodzaju czarną magię. Jest tam oficjalnie uznane czarnoksięstwo. Są oficjalnie
zarejestrowani. Nikomu to nie przeszkadza, ponieważ mówią, że macie wolność jako ludzie, aby robić wszelkiego rodzaju
szatańskie rzeczy. W imię ludzkiej wolności robią różnego rodzaju potworne rzeczy. W rezultacie tego, Matka potrzebuje
wytchnienia. To wytchnienie jest zawsze kolektywne. To zawsze jest wytchnienie kolektywne, proszę pamiętajcie o tym. Ale
kiedy Sita chciała opuścić Shri Ramę, Ona otworzyła się i wchłonęła Ją w siebie. To jest przyjęcie przez Matkę, to nie jest
destrukcja czy wybuch. Ale wybuch uderza kolektywnie i czasami jacyś niewinni ludzie wtedy też zostają zabici. Śmierć nie
istnieje w boskim języku. Ci, którzy umarli mogą się ponownie narodzić. Ale śmierć czasami może być użyta, by ukarać ludzi, by
ich zniszczyć, by zabrać ich ze sceny. To jest to, co czyni Matka Ziemia. Czasem Jej gniew może być tak wielki, że Ona może
wybiórczo niszczyć tysiące i tysiące kilometrów ziemi, niszcząc ludzi, którzy byli wyjątkowo niereligijni i niekolektywni. Również
w Sahaja Yodze, ci ludzie, którzy nie są kolektywni, którzy próbują być niekolektywni, doznają od Niej szkód, ale w bardzo ukryty
sposób, który muszą zrozumieć, albo powinniśmy powiedzieć, w bardzo subtelny sposób. Kiedy Sahaja yogini stają się
niekolektywni, mówiąc: "To jest moje mieszkanie, mój dom, to jest moja prywatność. To jest moja żona, moje dziecko, moje

rzeczy. Nie mogę przyjść na puję, bo mam ten problem. Nie mogę wykonać tej pracy dla Sahaja Yogi, bo mam tamten problem" –
kiedy stają się niekolektywni, wtedy w bardzo subtelny sposób ta Matka Ziemia, która wyraża się w nas jako Kundalini,
denerwuje się. I kiedy Ona się gniewa, zaczyna działać w sposób, który może być dla ludzi wyjątkowo niebezpieczny. Żądza
posiadania nie jest cechą Matki Ziemi, Ona nikogo nie posiada. Na przykład, jeśli pochodzicie z Indii możecie pojechać do Anglii,
możecie wszędzie pojechać, możecie wszędzie mieszkać. Ona w szczególności nikogo nie posiada; tylko my, istoty ludzkie
podzieliliśmy ten świat na różne kraje, różne miejsca – wszystkie nasze głupie wymysły. Istnieje tylko jeden świat, istnieje tylko
jeden świat, który stworzył Bóg. On nie stworzył… Tu jest raczej niewygodnie. W porządku, teraz lepiej. Ona nie stworzyła tych
wszystkich narodów. Istnieją tylko doliny, którymi płyną wielkie rzeki. A czasem tam, gdzie Ona sama się podniosła, istnieją góry.
To są Jej różne zafalowania i różne Jej urozmaicenia, tylko po to, aby stworzyć piękno. Przypuśćmy, że cały świat byłby jak łysy
jegomość, co by się z nami stało? Przede wszystkim, myślę że wszyscy byśmy się ześlizgnęli! Albo coś innego, co by się stało,
jakby wszędzie był tylko las, albo wszędzie same góry, albo wszędzie same rzeki? Ona użyła tych wszystkich rzeczy, by stworzyć
to piękno, aby nas uszczęśliwić, dać nam radość, bawić nas. Ona stworzyła dla nas całą tę piękną scenę. A my co robimy?
Podzieliliśmy Ją na części, że to jest mój kraj, to jest twój kraj, to jest ich kraj. Kiedy umieramy, jaki jest nasz kraj? Wszyscy
jesteśmy martwymi ciałami, czy jesteście pochowani w kościele, czy pod gołym niebem, wszyscy jesteście w Matce Ziemi.
Naszym krajem jest więc to, że jesteśmy Matką Ziemią. Musimy zatem zrozumieć, że to ciało jest zrobione z tejże Matki Ziemi,
do której musi powrócić, i jesteśmy głupcami czując, że należymy do tego kraju lub do tamtego kraju. Oczywiście, to jest
największy cud mayi, że ludzie to wiedzą, ale nadal nie chcą w to uwierzyć. Jest tyle prawd, które znają: są tego pewni, wiedzą o
tym, ale nie chcą w to uwierzyć. Albo wierzą w to, ale nie chcą tego zaakceptować. A nawet, kiedy to zaakceptują, nie chcą o tym
słyszeć. To jest zabawny ludzki cud, że oni wiedzą, iż nic do nas nie należy. Kiedy przychodzimy na tę Ziemię nasze ręce są o tak;
kiedy odchodzimy, wszystko jest o tak. Pomimo tego, pomimo tego zrozumienia wciąż pogrywamy ze sobą, oszukujemy siebie i
próbujemy wierzyć, że ja jestem tym krajem, jestem tamtym krajem, jestem taki wspaniały, i takie tam. Ale istoty ludzkie rodziły
się w pewnych krajach wcześniej niż w innych krajach. To na pewno zrobiło różnicę w tradycji i rozumieniu życia, ludzkiego
życia. Sztuka pozostaje taka sama, ale to się zmienia. Klimat może być inny, dlatego owoce mogą być inne. To wszystko to
dopasowanie. W całym planie jest tak dobre dopasowanie, bez kłótni, bez problemu; to znowu jest po prostu różnorodność.
Przypuśćmy, że banany rosłyby na całym świecie, komu by na nich zależało? Na przykład, jeśli dacie banany ludziom z Indii, będą
się z tego śmiali. Ale jeśli dacie im jabłka, powiedzą: "O, jabłka, zaczekaj!" Z Anglikami jest dokładnie na odwrót: jeśli chcecie dać
komuś w prezencie jabłko, spojrzą na was: "Co jest nie tak z tą osobą?" Więc znowu, to jest Jej własny styl gry i dawanie wam
różnego typu klimatów, różnego typu produktów, byście cieszyli się różnymi rzeczami. Jeśli nie ma różnorodności, wtedy nie
będziecie mogli się tym cieszyć. Jak bardzo Ona was rozumie, a jak bardzo my rozumiemy Ją? Dla Sahaja yogina to ważne, aby
zrozumiał, że stąd niczego nie zabierzemy. To wszystko, to nic innego jak tylko glina. Glina pozostanie tutaj i ona zniknie raz na
zawsze. Co ze sobą weźmiemy? Co będziemy mieli ze sobą? Przez cały czas to jest nasza ewolucja, to jest nasz Duch. Więc
jesteśmy Duchem: nie jesteśmy ani tym ani tamtym. To czym jesteśmy – jesteśmy Duchem i absolutnie nie jesteśmy w żaden
sposób zanieczyszczeni przez cokolwiek zwane materią. Więc powinniśmy dostrzec esencję Matki Ziemi, to, że Matka Ziemia
używa swojej materii, aby dawać innym radość. W taki sam sposób, gdy my Jej używamy by dawać radość innym, wtedy
podążacie Jej drogą. Jednakże, jeśli spróbujecie Ją wykorzystać, to jest tak, jakbyście robili dziury lub kopali w Niej, w tej, która
jest waszą Matką. Jeśli próbujecie dzielić Ją na części, to oznacza, że tniecie Jej ciało na różne części. Wszystkie te ludzkie
pomysły są przeciwko Matce. Ale najgorszym, najgorszym ze wszystkiego jest to, że nie szanujemy Shri Ganeshy w nas samych,
który jest dziełem tej Matki Ziemi. Shri Ganeshy, który jest niewinnością w nas, nie szanujemy. Nie uszanowaliśmy niewinności,
która do nas przyszła. Sposób, w jaki dzieci są torturowane, zabijane i wykorzystywane, to niewiarygodne: jak ludzie się nie boją,
że pewnego dnia może wybuchnąć wulkan w takim kraju, gdzie dzieci są tak traktowane? W takim przypadku Matka Ziemia
zniszczy wszystkie istoty ludzkie, które tak się zachowują i weźmie wszystkie te słodkie dzieci na kolana, i zreprodukuje je
gdzieś indziej. To jest bardzo ważne, aby zrozumieć, że dopóki nie szanujemy Shri Ganeshy w nas, naszej niewinności, naszej
czystości, dopóty nie możemy nazywać siebie Sahaja yoginami. To jest sam początek, pierwszy krok na drodze do naszego
wzrostu. Nie możemy mówić o niczym innym, dopóki ten fundament nie jest w Matce Ziemi. To dlatego, dzisiaj zdecydowałam,
że powinniśmy mieć Bhoomi Puję w Anglii. Mam nadzieję, że przez to, niewinność w tym kraju będzie respektowana, będzie
kochana, ochraniana i pielęgnowana. Poprzez to, niewinność u dorosłych ludzi zostanie obudzona tak, że oni będą szanować
swoją niewinność, szanować swoją czystość ponad wszystko inne. Poprzez tę Bhoomi Puję my oddajemy cześć istocie Matki
Ziemi, którą jest Kundalini w nas, i poprzez to, oddajemy szacunek naszej Samorealizacji. Mam nadzieję, że może to, co dzisiaj
zrobię zdoła przetransformować ten kraj w jego prawdziwą formę, którą nazywam Sercem Wszechświata. Poprzez to, mam
nadzieję, że Matka Ziemia przetopi w tym kraju te kamienne serca w piękne lotosy, w dookoła pachnące kwiaty stokrotek. Niech

Bóg was błogosławi. Dzisiejsza puja będzie bardzo mała i nie będziemy mieć bardzo długiej pujy. To będzie tylko Puja do Shri
Ganeshy i Puja do Gauri, to nie będzie bardzo długa puja. Jest jedna rzecz, abyście dzisiaj wszyscy z pełną uwagą, usiedli z lewą
ręką w Moim kierunku a prawą ręką na Matce Ziemi; na Matce Ziemi, prawa ręka na Matce Ziemi. Jeśli siedzicie na krzesłach,
możecie wyciągnąć lewą rękę w Moim kierunku a prawą rękę w kierunku Matki Ziemi.
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Wykład o Shri Krishnie (Przed Obiadem), 23.08.1986 Hostellerie am Schwarzsee, Friburg, Plaffeien (Szwajcaria)
Zdecydowaliśmy, że Puja odbędzie się po kolacji, gdyż Shri Krishna urodził się w nocy, około północy, podczas gdy Ja urodziłam
się o godzinie dwunastej w południe, tak samo jak Shri Rama. Także Chrystus narodził się o północy. Powiedziałam wam, że
dzisiaj zamierzam opowiedzieć o Gicie. To jest druga część życia Krishny. Ono było tak różne i urozmaicone, że niektórzy ludzie,
znów ci intelektualiści, twierdzą, że Krishna, który bawił się będąc jeszcze dzieckiem w Gokul, różni się od tego Krishny, który był
królem Dwariki. Gdy On został królem Dwariki, toczyła się wojna między Pandavami a Kauravami, jedni reprezentowali dobrych
ludzi, a drudzy reprezentowali złych ludzi. Więc oni przyszli Go zapytać, czy zechciałby stanąć po ich stronie. A On im
odpowiedział: "Posiadam do dyspozycji moją armię i siebie samego, cokolwiek z tego wybierzecie, będzie wasze". Na co
Kauravowie odpowiedzieli: "Będziemy mieć twoją armię". Pandavowie z kolei powiedzieli: "Chcemy mieć Ciebie". Tak oto
rozpoczęła się wojna, podczas której jego [Krishny] najlepszym uczniem był jeden z Pandavów zwany Arjuną. I Arjuna poprosił
Go, aby walczył po jego stronie. A On na to: "Nie wezmę żadnej broni do ręki, ale będę twoim woźnicą i poprowadzę twój
rydwan". Prowadząc rydwan, Krishna nagle dostrzegł, że Arjuna wpada w depresję. I Arjuna powiedział: "Co to za wojna?
Dlaczego mam walczyć? Walczę z moimi własnymi guru, którzy przekazywali mi całą wiedzę sztuki wojennej, walki, a także
łucznictwa. Walczę z moimi własnymi kuzynami". A Shri Krishna na to: "Oni już są zabici, oni nie istnieją, są już martwymi ludźmi,
gdyż oni nie są Zrealizowanymi Duszami, Ja ich już zabiłem. Więc musisz tylko zagrać w tym dramacie zabijania ich".
Największą sprzecznością ludzi interpretujących Gitę jest to, że według nich, ci którzy czytają Gitę, powinni być wegetarianami.
Shri Krishna powiedział Ardjunie: "Zabij ich". Istoty ludzkie, jego własnych krewnych, jego własnych kuzynów, którzy byli złymi
ludźmi. A co z kurczakami i kozami? Ale wszyscy ci, którzy zaczynają czytać Gitę w Indiach, rezygnują z jedzenia jakiegokolwiek
mięsa i przechodzą na wegetarianizm lub poszczą. Jakże sprzeczne są te rzeczy. Przecież On nigdy nie głosił kazań na temat
wegetarianizmu, przynajmniej w Gicie. I poprosił Arjunę, by zabijał. W dzisiejszych czasach trwa wojna między siłami zła i dobra.
Wy nie musicie ich zabijać. Nawet jeśli zrobicie im bandhan, oni już są martwi, nie są Zrealizowanymi Duszami, wszyscy oni
zostaną unieszkodliwieni. Ale wy musicie ich zabić w tym sensie, że musicie zabić swoje połączenia z nimi. Zauważam, że wielu
ludzi przychodzących do Sahaja Yogi mówi: "Ale moja matka nie jest jeszcze Sahaja yoginką i ona sprawia mi problemy, więc jak
mogę praktykować Sahaja Yogę?". O cokolwiek innego oni będą walczyć z matką, ale nie o to. "Zabij swoje przywiązania i swoje
relacje." On tak powiedział na wypadek, jeśli one przeszkadzają w waszym rozwoju duchowym. Takie jest przesłanie Gity na
początek. Ale zauważyłam, że przeciwnie, w Sahaja Yodze są ludzie, którzy po ślubie chcą opuścić Sahaja Yogę, odciągnąć z niej
swoich mężów lub zabrać swoje żony, albo chcą żyć z dala i nie udzielać się kolektywnie. Więc musicie zabić. Istnieją tzw.
"Shadripu", istnieje sześciu wrogów, których mają ludzie, ale uważam, że we współczesnych czasach one się rozmnożyły.
Pierwszym jest pożądanie. Zabijcie swoje pożądanie. Pożądanie, które dzisiaj występuje, niszczy Zachód bardziej niż chciwość.
Więc najpierw zabijcie swoje pożądanie. Następnie zabijcie swój gniew. Są pewne osoby, które mają wbudowaną reakcję, na
skutek której, gdy tylko kogoś zobaczą, wpadają w gniew. Jeśli biały człowiek widzi czarnego człowieka, wpada w gniew, czarny
człowiek widzący białego człowieka wpada w gniew, to jest zdumiewające. Chodzi Mi o to, że Bóg stworzył wiele różnych rzeczy.
Życie byłoby nudne, jeśli wszyscy mieliby taką samą opaloną skórę, wszyscy wyglądali jednakowo. Tak oto stworzył On różne
typy pięknych ludzi. Ale ta złość może pochodzić z jakiegokolwiek źródła. Gdy zabijacie gniew, w rzeczywistości zabijacie
wszystkie wasze więzi z przeszłością, reagowanie, uwarunkowania, które posiadaliście. Następną jest próżność, którą mają
ludzie. Spotykam się z tym w większym stopniu, gdy jadę do miejsc, gdzie ludzie nazywają siebie biurokratami, gdy oni "pełnią
obowiązki", jak matrony mówią ludziom co mają robić: "Zrób to, zrób tamto, i jeszcze to". To jest palec Krishny. Użycie palca
Krishny wobec innych - to jest próżność. Próżnością jest myślenie, że jesteście perfekcyjni, jesteście bezbłędni, "Nic złego się ze
mną nie dzieje". Jesteście najlepszymi ludźmi, Anglicy myślą, że są najlepsi, Niemcy myślą, że są najlepsi, Włosi myślą, że są
najlepsi lub powiedzmy, że najlepsi ze wszystkich są Szwajcarzy. Ta próżność, to zakłamanie, muszą zostać wycięte w pień.
Zobaczmy, co dotychczas osiągnęliście jako określony naród? Co wnieśliście, przynależąc do pewnego kraju? Tylko ci, którzy
należą do Królestwa Bożego coś osiągnęli. Pozostali są bezużytecznymi ludźmi, tylko poszukującymi wszelkich sposobów na
wzajemną walkę, potępianie innych, a ta próżność jest jak balon. Wystarczy, że ktoś przyłoży szpilkę do niego i cały balon
rozpadnie się. Obecnie, najgorszym [wrogiem] ze wszystkich - jest zazdrość, a ta największa jest wśród Hindusów. Hindusi są
największymi zazdrośnikami. Szczególnie Hindusi, którzy są ponownie w rządzie i polityce, ale pozostali także są zazdrośni. Oni
zawsze będą narzekać na innych ludzi i będą zazdrośni. Również na Zachodzie ludzie są bardzo zazdrośni, muszę przyznać. Oni

są zazdrośni o takie rzeczy, że trudno w to uwierzyć. Pewnego dnia jechałam samochodem i pewien dżentelmen był bardzo
wściekły bez żadnego powodu. A inny dżentelmen wyjaśnił Mi: "Oni są zazdrośni, bo Pani siedzi w Mercedesie". A Ja na to: "To
przecież nie mój samochód, a mojego męża, prawda?" Cóż jest takiego do pozazdroszczenia, że siedzę w Mercedesie? Uważam,
że to jest bardzo głupie, bezsensowne, ale nadal nie mogę uwierzyć, że możecie być zazdrośni, że ktoś ma Mercedesa. Czy to
ma jakieś znaczenie? Dla Mnie jest to absolutnie niepojęte, nie mogę tego zrozumieć. Ale bywają takie bardzo głupie rzeczy tego
typu. Potrafię zrozumieć tylko jedną zazdrość, tę między mężem a żoną, odrobinę. Następnie, piątą rzeczą, o którą On poprosił
nas, abyśmy zabili - jest przywiązanie, to jest bardzo ważne. "To jest moje dziecko, to jest moje…". To także pochodzi z Indii,
bardziej z Indii. "To jest mój kuzyn, to jest mój brat, to jest mój narzeczony, a to jest moja żona." A na Zachodzie wszystko jest na
odwrót, oni nie dbają o swoje dzieci. Oni nie dbają o swoje matki, nie dbają o swoich ojców. Nie obchodzi ich nikt oprócz samych
siebie. To pochodzi od ostatniego wroga, zwanego chciwością. Gdy już wstępuje w was chciwość, nie troszczycie się o innych,
po prostu chcecie mieć wszystko od innej osoby. Chcecie ograbić innych ze wszystkiego. Cokolwiek inna osoba posiada,
chcecie to mieć. Ale kiedy nie chcecie mieć tego, każdy chce wam to dać, i tak się dzieje w Moim przypadku. Bardzo się boję
nawet powiedzieć: "To jest ładne", gdyż już jutro znajdę to w Moim domu. Tak oto, chciwość jest wrogiem, który wyrządził tak
wielką szkodę całemu światu. Ludzie dopuścili się wielkich dominacji w innych krajach. Po co? Dla tych diamentów i
bezsensownych rzeczy tego typu? Zrujnowali nie tylko własne życie, ale także kolejnych generacji. Cała ich przebiegłość, z której
korzystali w celu rujnowania wielu narodów polegała na tym, aby ich przeciwstawić jednego przeciw drugiemu, tworząc
problemy, kreując wszelkiego rodzaju intrygi. Tylko po co? Z chciwości, która jest absolutnie jak rak, który nie pozwala nikomu
istnieć. A później zaczynacie się pożerać nawzajem. Myślę, że to jest jakaś choroba, ta chciwość. A wraz z nią podąża to
skąpstwo i ludzie stają się skąpi. Czym się kończy ta chciwość? Ostatecznie wszystkie pieniądze, które zbieracie lub rzeczy,
które gromadzicie w waszych domach, co się z nimi dzieje? Chcecie z nich korzystać. (Co się z nim dzieje? Staraj się być w
uwadze, jak powiedziałam. W przeciwnym razie poproszę cię o opuszczenie sali, dobrze? Skup się.) Co dzieje się z ludźmi, którzy
są chciwi? Stają się skąpi, nie mogą cieszyć się życiem, nie mogą wydawać pieniędzy, gdyż największa radość polega na
dawaniu rzeczy innym, bez wątpienia. Oni nie mogą dać żadnej radości nikomu, nie mogą zrobić niczego dla przyszłych pokoleń.
Więc co się z nimi dzieje? Ich dzieci, gdy się pojawiają, stają się marnotrawne. Oni niszczą wszystkie dzieci, one prowadzą
marnotrawne życie, wpadają w złe nawyki i rujnują siebie. Więc ich dzieci przychodząc na świat stają się skąpcami. Tak oto
błędne koło zaczyna się kręcić. On powiedział: "Zabij ich, oni są twoimi sześcioma wrogami". Teraz mamy sprzeczność, którą
ludzie ponownie stosują wobec Shri Krishny na tyle różnych sposobów, że to jest zdumiewające, że nie tylko Chrystus, nie tylko
Mahomet, nie tylko Lao Tze, nie tylko Shri Rama, lecz nawet Krishna był wykorzystany w złych celach przez Jego zwolenników.
On jest tym, który jest "datast", "datast" oznacza tego, kto stoi na skraju uwagi i widzi wszystko, który obserwuje wszystko, który
jest świadkiem. On opisał to tak: "Sakshi rupena samsthita", On staje się "sakshi", świadkiem. To jest to, co On powiedział, to jest
gra. Ale znajdziecie wszelkiego rodzaju absurdalne rzeczy, które ludzie robią w imię Krishny. Tworzą sztuki teatralne, stają się
Krishnami, stają się [niezrozumiałe] oszukują ludzi, zarabiają na tym pieniądze lub sprzedają książki na ulicach. Jeśli pojedziecie
do Southall, zauważycie wielu ludzi z Zachodu ubranych w dziwne ubrania, chodzących dookoła i żebrzących o jałmużnę od
Hindusów. A Hindusi mówią: "Och, spójrz tylko na tych żebraków, widzisz, oni przyjechali, aby coś dostać, więc dajmy im trochę
pieniędzy". Zatem sprzeczność wobec życia Krishny, jest czymś tak nędznym, tak absurdalnym, że odczuwam ból widząc, jak w
tym świecie tak wielka inkarnacja jest przez ludzi wykorzystywana w złym celu . Jeśli czegoś brakowało w tej inkarnacji, to tylko
tego, że On nie dawał Realizacji ludziom, ale On o tym mówił. Powiedział o tym, rozmawiał o medytacji. Zrobił wszystko to, co
było potrzebne na tym etapie. Ale jaki jest tego rezultat? Cała Jego inkarnacja została wykorzystana w złym celu. Czytając Gitę
będziecie zdumieni, jak ludzie zmienili Gitę, a także jej treść. To samo w Biblii, to samo w Koranie. Słowa, których nigdy nie
powiedzieli, jak mogli to powiedzieć? Bylibyście zdumieni, to jest niemożliwe, ponieważ oni nie mogą zaprzeczyć samym sobie.
Na przykład Gita jest napisana przez Vyasa, który był nieślubnym dzieckiem rybaczki. Lecz w Gicie jest napisane, że waszą kastę
określa się wraz z waszym przyjściem na świat, jak to możliwe? Ten, który jest synem... nieślubnym synem rybaczki, jak może
tak mówić? Zobaczcie tę sprzeczność. To samo w Biblii, to samo w Torze, to samo w Koranie, we wszystkich tych książkach,
wszyscy ci ludzie próbowali odegrać bardzo niechlubną rolę, dokonując zmiany. Ale możecie to znaleźć. Na szczęście,
cokolwiek oni próbują robić, prawda wychodzi na jaw w ten sposób i wy możecie udowodnić, że cokolwiek oni mówią jest
nieprawdą, jest niemożliwe. Ten Vyasa, który napisał Gitę był synem rybaczki, więc jak on może powiedzieć, że bramini są
najwyżsi, jeśli on nie narodził się jako bramin. Jak można mówić, że wasza przynależność do kasty braminów ustanawia się
wraz z waszymi narodzinami... Wraz z waszym ponownym narodzeniem! Oni usunęli tak niewiele - tylko słowo "ponowne
narodzenie". Tak oni interpretowali Gitę na różne sposoby, pogrążając się w sprzecznościach. Wszystko to, co On napisał lub
powiedział nie mogło być zmienione, oni oczywiście nie mogli tego zmienić, ale gdziekolwiek chcieli pokazać swój własny styl,

robili to. Gdy już ostatecznie trafiło to w ręce braminów, którzy w istocie nie byli braminami, oni byli szudrami [członkami
najniższej kasty], gdyż nie byli nawet Zrealizowanymi Duszami i zachowywali się w tak nieczysty sposób. Oni nie powinni
nazywać się braminami. Ale trafiło to w ręce tak zwanych braminów i oni źle to zinterpretowali. To samo z Biblią. Trafiła ona w
ręce okropnych ludzi. Jan powiedział coś rozsądnego, w porządku, a co powiecie o Pawle? On pojawia się i psuje wszystko.
Następnie pojawia się Augustyn, który psuje wszystko, dlaczego? Ponieważ oni są diabłami. Istnieje siła zła. Teoria mówiąca, że
nie ma siły zła, jest złą teorią, że ona nie istnieje. Jest siła zła i nie grajcie na jej korzyść nawet w tym niewielkim stopniu. I tego
wyraźnie nauczał Shri Krishna. Ale mimo wszystko mogą pojawić się sprzeczności. Wyobraźcie sobie, że jesteście wyznawcami
Krishny i biegacie po ulicy krzycząc: "Krishna! Krishna! Krishna! Krishna!" i świętujecie jak szaleni, "Krishna! Krishna! Krishna!" właśnie tak. A jeszcze gorzej jest, gdy niektórzy ludzie nazywają siebie Krishnami. Tak jak to robił ten okropny Rajneesh, który
powiedział, że [Krishna] kazał rozbierać się kobietom do naga: "Kazałem kobietom rozbierać się do naga". Zastanawiam się,
kiedy Krishna kazał rozbierać się kobietom? Gdy był małym chłopcem, w wieku poniżej pięciu lat, wspinał się na drzewa w
miejscu, gdzie zazwyczaj kobiety kąpały się w rzece Jamunie. On chował im ubrania, aby podnieść ich Kundalini i zobaczyć, jak
to działa. Co jest w stanie zrozumieć dziecko w wieku pięciu lat? Czy ten haniebny typ miał pięć lat, gdy dopuszczał się tych
nonsensów? I jeszcze to używanie imienia Shri Krishny w ten sposób? Gdy rozbijał dzbany kobiet gopi [pasterek], co On robił? On
przebudzał Kundalini, gdyż one niosły wodę z rzeki Jamuny, która była nawibrowana przez Radhę. On rozbijał je z tyłu, aby woda
mogła spaść na ich Kundalini, aby one mogły dostać swoją Realizację za tego życia. Tak oto wygląda Jego oczyszczanie. Ale
pierwsze co zrobią, będzie oddzielenie Shri Krishny w formie dziecka i tego Shri Krishny, który mówił do Ardjuny. Więc to nie ma
żadnego znaczenia i używajcie Go tak, jak chcecie. To jest bardzo powszechne, że ludzie zaczynają mówić o Shri Krishnie, jakby
On był w ich kieszeniach lub jakby oni byli autorami Gity. Podobnie jest w kościołach, gdzie mamy tych biskupów, którzy dużo
piją, a potem biorą swoją Biblię i czytają ją do góry nogami. Cała ta kasta księży, niezależnie od tego, czy oni należą do tej czy
innej grupy, wszyscy oni są hipokrytami najgorszego typu, wyciągającymi pieniądze od ludzi. Nawet indyjskie świątynie, mimo iż
nie są radykalne, są zrujnowane. Wszelkie narkotyki i wszystko temu podobne są sprzedawane w indyjskich świątyniach.
Wszyscy ci papieże i wszyscy ci ludzie robią coś, czego nikt się nigdy nie spodziewał. Wyobraźcie sobie, że oni produkują jakieś
wino "Benedyktyńskie" w waszym Watykanie. Możecie sobie wyobrazić coś bardziej bezsensownego? Jeśli oni otworzą jutro bar
z piwem, nie będę zaskoczona. Tak oto zmierzamy do konkluzji, że wszyscy ci ludzie, którzy mówią o tych wielkich inkarnacjach i
głoszą religie, wszyscy oni są hipokrytami. Nie ma religii. Prości ludzie wierzą tym obłudnikom, bo oni są tacy prości, tacy
niewinni. Te przebiegłe, chciwe diabły, które zapoczątkowały te religie, wykorzystały tych prostych ludzi, użyły ich rąk do budowy
świątyń, kościołów, meczetów. Oni nie mają w sobie żadnej religii, jak oni mogą mówić o Bogu? Ich życie jest tak nieczyste.
Zatem musimy rozpocząć naszą własną wrodzoną religię, naszą własną spontaniczną, naturalną religię, która jest ludzką religią,
która jest Vishwa Nirmala Dharmą. Tą, która da wam wewnętrzny wzrost, a nie tylko pustą mowę, czy hipokryzję i wszystko to,
co podszywa się pod religię, by oczernić imiona tych wielkich inkarnacji, to wszytko powinno ujrzeć światło dzienne, aby ludzie
dostrzegli ten nonsens, który po dzień dzisiejszy przenika do naszych społeczeństw, wdziera się do naszych rodzin, przenika do
naszych dzieci, to musi odejść. [Wyrażenie w sanskrycie] Gdy tylko religia upada - nie mam tutaj na myśli tej bezsensownej religii
- to wtedy [wyrażenie w sanskrycie], aby uratować "sadhu", poszukiwaczy. [Wyrażenie w sanskrycie] i zniszczyć wszystkie te
diabły: "Ponownie rodzę się na nowo i na nowo". [Wyrażenie w sanskrycie], "w każdej yudze przyjmuję Moje narodziny". I to jest
właśnie to, czym jest inkarnacja. Musicie być bardzo szczęśliwymi ludźmi, że teraz możecie zobaczyć przebiegłość wszystkich
tych diabłów, i możecie przebywać w tej czystości, w tej pomyślności w tej "hita", która była obiecana przez Shri Krishnę. On
nigdy nie powiedział kłamstwa, to co powiedział było prawdą. On był prawdą. Ale ci, którzy próbowali Go wykorzystać, musieli
podążać w kierunku czegoś, co było kłamstwem, hipokryzją i przebiegłością, ale w żaden sposób nie mogło to powstrzymać
ludzi głoszących prawdę, od dotarcia do rzeczywistości. Niech was wszystkich Bóg błogosławi.
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Shri Krishna Puja 23 sierpnia 1986 Schwarzsee w Prealpach Fryburskich Kanton Fryburg, Szwajcaria
Shri Krishna rezyduje w naszej czakrze Vishuddhi. W centrum, rezyduje On jako Shri Krishna. Po stronie lewej - rezyduje Jego
siła, Vishnumaya - Jego siostra. Tam przebywa jako Gopala, jako ten, który żył w Gokul, przedstawiany jako dziecko. Po stronie
prawej rezyduje jako Król, który rządził w Dwarce, Król Shri Krishna. To są trzy części naszej czakry Vishuddhi. Ludzie, którzy
używają swojej prawej strony, aby dominować innych, używają swojego głosu, aby dołować ludzi, pokazywać swój autorytet,
krzyczeć na ludzi, są ludźmi, którzy zostali zaatakowani przez swoją prawą stronę. Kiedy prawa strona jest zablokowana, od
strony fizycznej, macie wielki problem, ponieważ prawe serce nie może realizować przepływu. Dostajecie to, co nazywacie
astmą i te wszystkie choroby, szczególnie, gdy prawe serce jest zajęte przez problemy z ojcem. Po lewej stronie znajduje się
Vishnumaya, która jest siostrą w związkach. Kiedy siostra, z którą powinno się mieć czyste relacje, nie jest traktowana jak
siostra, kiedy nastawienie względem kobiety jest pożądliwe, lubieżne, wtedy on rozwija Lewe Vishuddhi.
Kiedy Lewe Vishuddhi rozwija się w znaczny sposób, a on ma złą Agnyę lub oczy, które są rozbiegane, wtedy jego Lewe
Vishuddhi sprawia wiele kłopotów. Jak wiecie Lewe Vishuddhi może być także spowodowane, zupełnie niepotrzebnym
odczuwaniem winy. Wszystkie te problemy wzrastają z Vishuddhi. Ale czakra Vishuddhi ma cechę szczególną. Kiedy istoty
ludzkie podniosły swoją głowę, od Matki Ziemi do nieba - niebo jest, eter jest naturą Shri Krishny - kiedy wzniosły głowę w
kierunku eteru, w kierunku nieba, wtedy czakra Vishuddhi rozwinęła zupełnie inny aspekt i ludzie zaczęli rozwijać swoje ego lub
superego. Superego było już rozwinięte, ale ego zaczęło rozwijać się w taki sposób, że zaczęło uciskać superego. W ten sposób
macie uwarunkowania po jednej stronie Vishuddhi, a ego po drugiej stronie. Kiedyś powiedziałam wam, że oddaliście swoją
wolną wolę, w takim sensie, że kiedy podnieśliście głowę, zrobiliście to poprzez waszą wolną wolę, z waszą mocą wzrostu, którą
mieliście jako zwierzęta. Następnie musieliście osiągnąć ludzki poziom, a potem wznieść się ponad ludzki poziom, teraz
musicie szukać całkowitej wolności, a w tym znacząco, pomoże wam czakra Vishuddhi. Czakrze Vishuddhi musimy poświęcić
całą uwagę.
To tak skomplikowana czakra. Ma ona wszystkie samogłoski pisma Devanagari, [używa go m.in. sanskryt, hindi, marathi]
emitowane z dźwięku Shakti, który przez nią przepływa, z Kundalini, która przez nią przepływa. Więc wszystkie samogłoski są
słyszalne w tych czakrach. Tych samogłosek, jak wiecie jest 16. [a, ā, i, ī, u, ū, ṛ, ṝ, ḷ, ḹ, e, ai, o, au, aṃ, aḥ] Bez samogłosek w
Devanagari, [z sanskrytu: deva „bóg” + nagari „gród, miasto”] nie możecie niczego napisać. Samogłoski są podporą, są mocą,
która podtrzymuje każdą spółgłoskę. Bardzo ważne jest, aby nasze samogłoski były w pełni odżywione i szanowane. Ruchy szyi,
jak pewnie zauważyliście, w życiu międzynarodowym, każdy ma praktycznie takie same. Nawet ci którzy nie słyszą, ci którzy nie
rozumieją waszego języka, możecie skinąć w ten sposób, możecie powiedzieć “nie” w ten sposób, każdy zrozumie czy jest to
“tak” czy “nie”.
Na kilku szczególnych obszarach, mają trochę inny rodzaj ruchów. Ale zbyt częste kiwanie głową, to nie jest zbyt dobry znak. Na
Zachodzie widziałam ludzi, którym kiedy coś się powie, aby pokazać, że oni to doceniają, robią tak.... przez jakiś czas. To nie jest
konieczne. Po prostu powiedzcie “w porządku” lub “rozumiem”, to wszystko. Musicie użyć swojego głosu zamiast tak kiwać
przez cały czas. To bardzo złe, bardzo złe dla czakry Vishuddhi. Niektórzy robią zupełnie przeciwnie. Cokolwiek się dzieje,
podnoszą swoją głowę w ten sposób... nic nie powiedzą poprawnie, nie powiedzą ani słowa, będą siedzieć cicho. Możesz ich
szczypać, robić cokolwiek, oni ani drgną.
Ten rodzaj osobowości jest również bardzo szkodliwy dla ich ewolucyjnego wzrostu. Poza tym ich Vishuddhi staje się wielkim
problemem. Jest tyle problemów spowodowanych przez Vishuddhi. Jak angina, której nabawiacie się z powodu Vishuddhi.
Zapalenie stawów, kręgosłupa, chorujecie przez Vishuddhi. Czasem ludzie całkowicie tracą swój głos. Niekiedy kaszlą przez
cały czas. Jest tyle fizycznych problemów wywodzących się z Vishuddhi, ponieważ to bardzo skomplikowane centrum, które
dba o wasze uszy, nos, gardło. Znajduje się tam wszystkie szesnaście splotów, którymi zajmuje się to centrum. Ale ponad
wszystkim, jest centrum rozróżnienia.

Centrum rozróżnienia przychodzi tylko wtedy, gdy jesteście wolnymi ludźmi. Dopóki jesteś na coś nastawiony, dopóki masz
swoje własne koncepcje, nie możesz mieć rozróżnienia. To jest punkt, w którym każdy musi zrozumieć, że aby osiągnąć
całkowitą wolność, musicie oczyścić swoją czakrę Vishuddhi. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, jest to, że musimy rozmawiać w
słodki sposób. Mówić do kogoś w słodki sposób. Nie sztucznie, ale słodko. Mówić w taki sposób, który podoba się drugiej
osobie. Satyam vadet priyam vadet. [Mów prawdę z miłością] Mów prawdę. Nie mów kłamstw.
Jeśli będziesz ciągle kłamał, to po jakimś czasie, nawet gdy powiesz prawdę, stanie się ona kłamstwem. Ale gdy jesteś
prawdomówny, to nawet jeśli powiesz kłamstwo, stanie się ono prawdą. Niektórzy ludzie myślą, że mogą być przebiegli. Poprzez
swoją mowę, mogą oszukiwać ale tak naprawdę oszukują samych siebie. Wszyscy ludzie, którzy oszukują innych poprzez
słodką mowę, sztuczną mowę lub przez pewne zabiegi, wchodzą w straszny stan. I zwłaszcza w tej Kalijudze są przeklęci,
zostają wyeksponowani i ludzie wiedzą, że to najwięksi kłamcy w historii. Nadchodzą czasy, gdy tacy ludzie zostaną
zdemaskowani w dużo większym stopniu niż kiedykolwiek. Więc bądźcie ostrożni, nie myślcie, że możecie oszukiwać.
Zwłaszcza w Sahaja Yodze nie możecie oszukiwać. Ci którzy chcą oszukiwać myślą: “Możemy oszukać Matkę, możemy
zachowywać się byle jak.
Jeśli usiądziemy przed Matką, Ona nie będzie wiedziała co planujemy”. Tak nie jest. Mogę nic nie mówić, mogę użyć mojego
rozróżnienia nic nie mówiąc. Mogę wam pozwolić przebyć długą drogę. Ale bądźcie ostrożni. Nie wchodźcie w Moją iluzję.
Jestem bardzo nieosiągalna. I kiedy gram Moje iluzje, możecie nagle znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji, i wtedy zapytacie:
“Matko dlaczego jestem w takiej sytuacji?” To jedna z cech Shri Krishny. On staje się nieuchwytny. W swojej nieuchwytności - nie
przebiegłości, ale nieuchwytności, eksponuje ludzi samym sobie.
Jest tak wiele historii o Shri Krishnie, w których działał On w nieuchwytny sposób, aby dać niektórym większą radość, innym
niezłą nauczkę, a czasem ukarać. Dla nas ważne jest to, że jesteśmy Sahaja yoginami. W tym życiu, dostaliśmy szansę – nasza
Kundalini podniosła się. Tak, że mogliśmy zobaczyć siebie. Tak, że mogliśmy skorygować nasze czakry. Tak, abyśmy poznali
sami siebie, dowiedzieli się, gdzie leży problem. Poznałam ludzi, którzy mieli blok na lewym Vishuddhi i którzy stali się z natury
diabelscy. Diabelscy. Odeszli z Sahaja Yogi, krytykowali Sahaja Yogę, próbowali sprawić mi wiele problemów. Nie myślcie, że gdy
Vishuddhi jest zepsute, to nic szczególnego.
To może być bardzo niebezpieczne centrum. Serce, Agnya i Vishuddhi, te trzy centra, powinny być strzeżone. Ponieważ one
wszystkie mogą umożliwić lub zmusić was to tego, aby stać się jednym, zidentyfikować się ze złem jako z czymś własnym.
Możecie czuć, że fajnie jest być złym. Możecie czuć, że to świetna zabawa, aby być złym i możecie stać się źli. Jeśli chodzi o
Vishuddhi czakrę, powinniśmy więc być bardzo ostrożni. Czakra Vishuddhi dba o tak wiele rzeczy szczególnie waszą skórę,
wasze oczy. Skóra jest teraz... widziałam, że ludzie, którzy mieli złe Vishuddhi, mogą mieć wszelkie śmieszne problemy ze skórą.
Oczywiście ma to związek z waszą wątrobą. Ale skóra, sposób w jaki ona lśni, promienieje, zależy od tego, w jaki sposób się
uśmiechacie.
Jak patrzycie na świat. Wielu ludzi ma nawyk śmiania się bez powodu. Szczególnie kobiety, widziałam jak po prostu głupio się
uśmiechają. To nie jest właściwe. Nikt nie powinien być głupi. Głupota jest przeciwko zasadzie Shri Krishny. Widzieliście głupich
ludzi, jacy oni są. Ich język jest zawsze w połowie na wierzchu. Jeśli zauważycie głupiego człowieka, jego język jest zawsze na
zewnątrz, buzia do połowy otwarta i wygląda jak oniemiały głupek. W tym przypadku tylko Vishuddhi gra rolę.
Następny przykład jest wtedy, gdy wasze Vishuddhi staje się napięte. Taka osoba ma zaciśnięte usta, gniewne usta i nic nie
mówi. Inny może mieć nawet wyraz idioty, ale on może tylko sprawiać aby jego twarz tak wyglądała. Ponieważ jest przebiegły,
stara się przybrać, powiedziałabym, rodzaj rupa, [sanskryt: forma] (jogin: ”maska”) maski na twarz, że jest idiotą i może starać
się was zwieść. Nic co dotyczy Vishuddhi nie jest zdefiniowane. Jaki by nie był wyraz czyjejś twarzy – osoba może wyglądać
bardzo niewinnie, bo to jest rzecz, którą możesz robić ze swoim Vishuddhi. Jesteście wolni bo podnieśliście wasze głowy, przez
to osiągnęliście specjalny rodzaj nastawienia, że możecie oszukać samych siebie i oszukać innych. Niektórzy ludzie wyglądają
bardzo niewinnie na twarzy. Wyglądają na bardzo prostych ludzi, ale mogą stać się okropni. Niektórzy mogą wyglądać na

idiotów, a mogą być bardzo inteligentni.
Tak właśnie gracie swoim Vishuddhi, które jest za to odpowiedzialne, ale główną rzeczą, którą staram się wam powiedzieć jest
to, że możecie manewrować waszym Vishuddhi. Sposób w jaki coś wyrażacie, sposób w jaki chcecie pokazać swoją twarz,
sposób w jaki chcecie coś zasugerować, wszystkim tym możecie manewrować i trzymać swoje serce od tego z daleka. W sercu
możecie mieć dla kogoś truciznę, ale na zewnątrz możecie mówić do osoby w bardzo słodki sposób tak, że ta osoba będzie pod
wrażeniem. Ale w tym całym zachowaniu, formie zachowania, oszukujecie samych siebie. Nie oszukujecie drugiej osoby,
ponieważ waszą istotą jest Duch, który zna was bardzo dobrze. I to będzie wam towarzyszyć przez wszystkie życia, które mają
przyjść. W żadnym wypadku nie ma potrzeby, aby być sztucznym w swojej ekspresji. Nie ma potrzeby, aby cokolwiek ukrywać.
Oczywiście jeśli kogoś nie lubicie, akurat nie musie mówić “nie lubię cię”. Ale na wszelki wypadek, nie musicie być tak bardzo
mili dla tej osoby, żeby utonęła w waszym uwielbieniu.
Oczy są bardzo ważne. Vishuddhi w dużym stopniu opiekuje się oczami, ponieważ mięśniami oczu opiekuje się Vishuddhi.
Różne rodzaje mięśni, które mamy, które poruszają naszymi oczami, które zamykają nasze powieki są bardzo sugestywne.
Musieliście zauważyć, że oczy niektórych ludzi, którzy do mnie przychodzą, poruszają się w ten sposób. Kiedy je zamykają, nie
mogą utrzymać ich zamkniętych. Są ludzie, którzy gdy otwierają na Mnie oczy, cały czas trzymają je otwarte, nie mogą ich
zamknąć. W obu przypadkach mają oni kłopoty. Osoby które są... Osoby które muszą przez cały czas trzymać oczy otwarte,
mają problemy z nad-świadomością. Ci którzy mrugają oczami mają problemy z pod-świadomością. Niektórzy mają nawyk
trzymania oczu przez cały czas pod kątem, nigdy nie widzą cię na wprost, ale cały czas pod kątem.
Czasem myślą, że to jest bardzo modne. Panie myślą, że to dobry sposób, aby patrzeć na ludzi. A niektórzy mają takie oczy, że
patrzą i wlewają na innych swoje chciwe lub pożądliwe spojrzenia. To najgorsza rzecz jaką możecie zrobić dla swoich oczu tacy ludzie bardzo szybko mogą stać się niewidomi. Mogą mieć problemy z oczami, Szczególnie zaczerwienienie oczu może
spotkać takie osoby bardzo, bardzo szybko. Każdy musi być ostrożny i utrzymywać czystość swoich oczu, oczu Jogeśwary,
który był Shri Krishną. On był świadkiem. On był na ziemi, bawił się z Radhą. Poślubił pięć kobiet, które były pięcioma żywiołami.
Poślubił szesnaście tysięcy kobiet, które były jego szesnastoma tysiącami mocy.
Ale On był Jogeśwarą. [Mistrz Yogi] On był Jogeśwarą. Nie miał pożądania w swoich oczach, swoim umyśle. On był ponad tym.
On by Jogeśwarą. To był punkt, w którym został poddany testowi, nie miał pożądania w oczach w stosunku do kobiet, które miał.
Taki Jogeśwara tam rezyduje. Oczywiście nie oczekuję od was, abyście byli Shri Krishną. Ale macie swoje żony. Ci, którzy nie
mają, powinni poszukać żony.
Aby: “Dostaniemy żony i będziemy... będziemy mieć żony” i myśleć o żonie, która będzie waszą własną, by wasze oczy nie
padały na każdą napotkaną kobietę, w taki sposób. Widziałam ludzi, nawet zdjęcia lub coś co oglądają, to zaskakujące! Przecież
na zdjęciu nic nie ma, co jest na fotografii? Ale nawet zdjęcie potrafi przyciągnąć ich uwagę. Nie rozumiem co takiego przyciąga
ich uwagę, ale oni są tak słabi i nie mają kontroli nad swoimi oczami. Żadnej kontroli. Są zupełnie straceni i nie mają żadnej
kontroli. To pokazuje, że nie mają nad nimi żadnej władzy i są niewolnikami swoich reakcji. Więc oczy są bardzo, bardzo ważne.
Jak powiedział Chrystus: “Nie powinniście mieć pożądliwych oczu”.
Nie powinno być pożądliwości. Niektórzy ludzie mają nawyk pokazywania gniewu swoimi oczami. Jeśli mają okazać złość, będą
tylko patrzeć w ten sposób i pokazywać gniew. Nie ośmielę się wam tego zrobić, ale jednak. Gniewne oczy to kolejna
niebezpieczna rzecz, którą możecie robić ze swoimi oczami, bo mogą stać się hipnotyczne. Jeśli zaczniesz umieszczać wzrok
na czymś i koncentrować na tym, oczy mogą stać się hipnotyczne tzn. buce zaczną wypadać z twych oczu. Wpierw wasze oczy
będą łapać buce; będą tam osiadać a potem spadać na innych ludzi jako buce. To bardzo, bardzo niebezpieczna rzecz, aby
patrzeć na coś z koncentracją przez dłuższy czas. To kolejna głupia rzecz lub pochodząca od buców, że ludzie proszą cię, abyś
medytował tutaj.
To zupełnie złe. [Nawet jeśli] jest to napisane w Gicie, jednak jest to złe. Nikt nie powinien kłaść tutaj swojej uwagi. Jeśli musicie
na czymś skupić uwagę, skupcie ją na drzwiach. Jaki pożytek z wpatrywania się w okno? Nie możesz przez nie wyjść, prawda?
Jeśli musicie na coś patrzeć niech to będą drzwi. A drzwi są tutaj. Drzwi Sahasrary powinny być otwarte, abyś nie musiał

koncentrować się na tej części. Wielu ludzi, którzy koncentrowali się na tej części oszalało.
Po tym jak oszaleli, ludzie powiedzieli: “On jest joginem, ale dostał Unmanitasza“ - że porusza się jak szaleniec. Jak jogin może
być szaleńcem? Czy to znaczy, że jest połączony z Bogiem, kiedy jest szalony? Wszyscy tacy ludzie są naprawdę szaleni! Nie
mają nic wspólnego z Bogiem, stanowczo. Ale są ludzie, którzy wierzą w takie rzeczy - “Przepełnia go boska miłość, dlatego
skacze po scenie i osiąga ekstazę, tańczy jak szalony”. Jak Bóg może być szalony? Na pierwszym miejscu, najzdrowszą na
umyśle osobowością jest Bóg. Musi tak być. Skąd bierze się zdrowie psychiczne?
To jest rzecz, którą każdy musi zrozumieć, że każde takie praktyki mogą prowadzić do obłędu i nie należy ich robić. Po trzecie
brak rozróżnienia, jaki mają niektórzy, zdarza się u mających dobre serce, miłych ludzi, ale oni dali się zwieść uśmiechami innych
lub fałszywą dobrocią, którą pokazują na twarzach. Poznałam ludzi, który zawsze trzymają twarz, tak... jakby cały czas się
uśmiechali. Nie potrafię zrobić tego w ten sposób. Jeśli przez cały czas patrzysz się na kogoś w ten sposób... to wygląda jakbyś
się z niego naśmiewał. Są ludzie, którzy robią to za każdym razem, wtedy wyglądają tak... Więc nikt nie powinien przybierać
ciągle jednej pozy. Czasem te mięśnie mogą stać się bardzo słabe i zacząć boleć gdy przyjmiesz tę pozę. Są jeszcze inni, którzy
starają się pokazać, że są bardzo biedni. Nie wiem co starają się przyciągnąć? Przyciągnąć uwagę innych.
Przyciągnąć do siebie buce, Nie wiem co oni zamierzają? Dlaczego nie mogą utrzymywać normalnej twarzy? Nawet siedząc w
”dhyan” [hindi: medytacja], medytując, widzę ich próbujących pokazać Mi, lub cokolwiek to jest. bo Moje oczy są zwykle
zamknięte, ale to nieważne. Kiedy otwieram oczy, widzę jak niektórzy ludzie robią tak. Dlaczego? Jaka jest potrzeba? Musicie
mieć zrównoważoną twarz. To Shri Krishna opisał jako Stitha Pragnya [stan świadka] tego, który jest zrównoważony. Kto nie
śmieje się jak idiota.
Kto śmieje się, ale nie jak idiota! Nie jest także “poważny”, jak inny rodzaj idioty! Te dwie rzeczy zupełnie nie są w ogóle ekspresją
waszej wewnętrznej istoty. Taka osoba jest, jak mówiłam dzisiaj, nie jest frywolna, ale także nie jest poważna. Ale pełna radości
wewnątrz siebie. On nie chce, żebyście byli nieszczęśliwi, nigdy nie zechciałby, abyście byli nieszczęśliwymi ludźmi. Ale istoty
ludzkie, jeśli chcą być nieszczęśliwe, to jak ktoś może tu pomóc, bo mają wolną wolę, aby być nieszczęśliwe. Mają wolną wolę,
aby uciąć sobie nos, mają wolną wolę, aby odciąć sobie uszy, mają wolną wolę, aby popełnić samobójstwo. Mają tak zwaną
wolną wolę. Otóż największa wolna wola pochodzi z czakry Vishuddhi, jak wam mówiłam.
Dlatego nazywamy go Jogeśwarą. [Pan Joginów] On jest Iśwarą Jogi. [Najwyższy Bóg Jogi] Ustanowienie jogi jest możliwe,
kiedy oddacie się Shri Krishnie. [Kiedy] całkowicie oddacie się Shri Krishnie, wasza joga będzie ustanowiona. Co to oznacza?
Oznacza to, że ustanowiona będzie cała wasza równowaga. Wejdziecie w całkowitą równowagę, która osiąga swoją pełnię
poprzez Vishnu, który jest inkarnacją podtrzymującą Dharmę, który jest odpowiedzialny za dawanie wam równowagi, a który
osiąga swoją pełnię w formie Shri Krishny. Dlatego zostało powiedziane abyście zostawili wszystkie dharmy - ”Sarva-dharman
parityajya mam ekam saranam vraja”. [Bhagawad Gita, 18.66] Dlatego “Oddajcie je wszystkie Mnie”. Jeśli wszystkie dharmy
oddacie do lotosowych stóp Shri Krishny, oznacza to, że podążacie za jego ideałami, wtedy wszystkie wasze dharmy są
zrównoważone.
Ale po Realizacji, wychodzicie poza dharmę. Kiedykolwiek nie podążacie za Dharmą – Dharma Chitta, jak ją nazywają – kiedy nie
podążacie za Dharmą, wtedy jest czas, kiedy musicie poddać się Shri Krishnie, aby ustabilizował On waszą Dharmę. Jest tak
wiele rodzajów dharmy. Jest ”pati dharm” [hindi] – dharma męża, ”patni dharma” – dharma żony, dharma ojca, dharma matki,
dharma syna, ”rashta dharma” - dharma narodowa. Macie również tak wiele różnych dharm, możemy rzec, kiedy ktoś chce
ukłonić się wyższym wartościom w życiu. Ale wtedy On mówi: “Sarva-dharman parityajya“ [sanskryt] - “Zapomnijcie o wszystkich
dharmach”, “mam ekam saranam vraja” - [Gita, 18.66] “Po prostu oddajcie wszystkie dharmy Mnie”. To jest na poziomie
Vishuddhi. Na poziomie Vishuddhi oddajemy wszystkie inne dharmy. To oznacza, że one wszystkie stają się wysublimowane.
One wszystkie stają się kompletne.
Cała kompletność jest osiągnięta, ponieważ On jest Istotą Kolektywną, On jest Viratą, ponieważ On jest zintegrowaną formą
wszystkich dharm i On jest Viratą w naszym mózgu, On reprezentuje nasz mózg. i gdy ta Virata, w nas, jest w pełni obudzona,
wtedy wszystkie dharmy stają się w nas czymś naturalnym. Nie musimy robić żadnych dharm. Nie musimy być świadomi żadnej

dharmy, ale automatycznie sami stajemy się Dharmą. Na przykład, są ludzie, którzy mówią Chrystus - możemy wziąć przykład
Chrystusa. On był uosobieniem Dharmy. On nie ukradłby nikomu pieniędzy, nieprawdaż? Uciekłby z czyjąś żoną? Czy tak?
Zrobiłby cokolwiek złego?
Nie, On nie mógł tego zrobić. Dlaczego? Bo On był Dharmą. Wy musicie stać się Dharmateet, to znaczy, że weszliście do
Królestwa Boga. W uwarunkowania Viraty. Tam wasze uwarunkowanie jest takie, że wasz stan jest taki, wasz stan jest taki, że
jesteście Dharmą. Jeśli próbujecie czynić Adharmę, będziecie cierpieć. Jeśli próbujecie robić coś źle, cierpicie. Tutaj nie muszę
wam mówić, abyście byli prawi. Nie muszę, nie ma takiej potrzeby.
Nie muszę mówić żebyście mówili prawdę. Nie muszę mówić żebyście nie kradli. Nie muszę mówić tych wszystkich rzeczy.
Jedyna rzecz, którą mogę wam powiedzieć to, pozbądźcie się ego i superego, to wszytko. Stosując bardzo ogólną terminologię.
Ale za Chrystusem będziecie podążać automatycznie. Za Krishną będziecie podążać automatycznie - sahaj. Ponieważ teraz
wyszliście poza Dharmę, przekroczyliście granicę Dharmy i musicie podążać za Dharmą. Teraz staliście się dharmą.
Gdziekolwiek staniecie, gdziekolwiek będziecie, Dharma stanie razem z wami.
Ludzie będą na was patrzeć i powiedzą: “Tu stoi Dharma. On jest Dharmą, którą trzeba czcić”. Nie ze względu na różne inne
rzeczy, ale dlatego, że waszym stanem jest Dharma. Wyszliście poza to. Przypuśćmy, że to jest mikrofon, którego używam
dzisiaj, aby do was mówić. Ale przypuśćmy, że ten mikrofon staje się nieodłączną częścią Mnie, nie muszę go używać,
wykraczam poza to. W ten sam sposób używacie dharmy po pierwsze, aby ustabilizować siebie, ale gdy wykraczacie poza
Dahrmę w stan Virata, wtedy nie potrzebujecie żadnej Dharmy. Stajecie się dharmą Viraty. Czym jest Dharma Viraty? Czym jest
Dharma Shri Krishny?
To kolektywność. Krishna jest mózgiem. Shiva jest sercem, a Brahmadeva jest wątrobą. Otóż zdolnością mózgu jest to, że
Drzewo Życia, ewolucji, rośnie w dół, jak On powiedział. I to drzewo rośnie w dół, od świadomości z mózgu. A jeśli idziesz w
kierunku korzeni, musisz wzrastać. I ten wzrost osiągnęliście, dotarliście do korzeni waszego mózgu, gdzie wszystkie korzenie
są oświecone, wszystkie wasze nerwy są oświecone, wasz mózg jest oświecony, jesteście oświeconą osobą. Kiedy jesteście w
ciemności, możecie chwycić węża zamiast liny, ale gdy jesteście oświeceni, puścicie go. W ten sam sposób, kiedy stajecie się
oświeceni wasza Dharma jest oświecona. Nie musicie udawać się do żadnego guru, zaglądać do żadnej książki, znacie samego
siebie, w waszym własnym świetle wiecie, że to jest złe.
Teraz kolektywna część tego wszystkiego jest bardzo ważna. Każdy, kto nie potrafi być kolektywny, nie jest jeszcze Sahaja
yoginem. Wcale nie jest Sahaja yoginem. Kolektywność w znaczeniu, gdy ktoś nie potrafi żyć z innym Sahaja yoginem, kto przez
cały czas próbuje znaleźć w kimś winę, chce uciec ze swoją żoną i zamieszkać gdzieś indziej, lub ze swym mężem, który chce
uciec, nie jest osobą, która jest kolektywna. Nie ma potrzeby mówić: “Nie mogę żyć w takich warunkach, w których mogą żyć
Sahaja yogini.“ Jeśli jesteś Sahaja yoginem to możesz tak żyć. Spójrzcie na Mnie, jestem tak starą kobietą, mogę żyć wszędzie.
Zabierzecie mnie na wieś, zabierzecie mnie do jakiegokolwiek miejsca, wcale nie dbam o komfort fizyczny, ponieważ jestem
spokojna wewnątrz Siebie. Mój komfort jest wewnątrz. W ten sam sposób, osoba która nie jest kolektywna ... jak wielu ludzi,
przyjeżdża tylko na puje, to wszystko. To jak chodzenie do kościoła tylko raz w Boże Narodzenie, a potem mówią: “Chrystus o
nas nie dba”.
Oczywiście my nie chodzimy do kościoła i nie spotykacie Chrystusa, ale chciałam rzec, że traktując Sahaja Yogę dorywczo, nie
możecie zyskać. Musicie być kolektywni. Kolektywność oznacza, że powinniście być na każdym wspólnym programie.
Powinniście zawsze spotykać się kolektywnie, medytować kolektywnie, żyć kolektywnie i próbować znaleźć sposoby i metody
bycia kolektywnym. Jest tak wiele złych sił, które ciągle starają się atakować kolektywność. Najpierw będą atakować liderów. To
jest pierwsza rzecz. Gdy dowolny lider mówi komuś: “Nie powinieneś tego robić”, ten natychmiast zaczyna szerzyć historie
przeciw liderowi: ”On jest bardzo zły. On jest taki, jest bardzo niemiły. Nie nałożył girlandy na moją głowę, nie dał mi tego,
tamtego...” Jak możesz ozdobić girlandą buca?
Czy możesz? Jeśli to nie poskutkuje, wtedy oni mają swoje chytre metody krążenia i mówienia czegoś na ucho, tu czy tam, aby
stworzyć pewien rodzaj polityki. Wszyscy tacy ludzie będą wyrzuceni z Sahaja Yogi, jako że istnieje siła odśrodkowa i

dośrodkowa – obie są równe sobie i przeciwstawne. Każdy kto występuje przeciwko kolektywności, kto wspiera swoje buce,
wspiera swoje negatywności, będzie musiał odejść z Sahaja Yogi. A to musi być zapamiętane - że bycie kolektywnym oznacza
bycie radosnym, wzrastającym, idącym do przodu. To było w porządku, kiedy ludzie medytowali w Himalajach. W tym czasie to
było w porządku, oni wszyscy byli samotni, medytowali w samotności, aby wypracować coś dla kolektywu. Ale oni również nie
dostali swojej Realizacji. Kiedy wy otrzymaliście swoją realizację - zapamiętajcie to - teraz weszliście do Królestwa Boga, do
Królestwa Viraty, gdzie jesteście nieodłączną częścią kolektywnej istoty. Nie jesteście sami.
Nie możecie być rozłączeni, nie możecie się odseparować. Teraz zostaliście obudzeni w ciele Viraty i nie możecie się z niego
wydostać. Jeśli spróbujecie się z niego wyjść, nie będziecie mogli być odżywiani. Gdybym usunęła część z Mojego ciała, będzie
ona odżywiona przez to ciało? Nie będzie. W ten sam sposób staliście się teraz nieodłączną częścią kolektywności. I ta
kolektywność, ta Virata, będzie się wami opiekować, odżywiać was, będzie robić wszystko to co jest konieczne dla waszego
duchowego, fizycznego, mentalnego, emocjonalnego, nawet finansowego rozwoju. Ale jeśli się od tego odetniecie, jeśli
spróbujecie zablokować kolektywność. jeśli spróbujecie sprawić problemy kolektywności lub jeśli spróbujecie po prostu odejść
od kolektywności, wtedy to nie jest nasz interes, to nie nasza praca. To powinno zostać zrozumiane, w pełni, w każdą możliwą
stronę, a to kiedy jest rozumiane we właściwy sposób, powinniście wiedzieć, że kolektywność to nie tylko wasz postęp, to nie
tylko wasz rozwój, to nie tylko wasze osiągnięcia, jest to osiągnięcie całej ludzkości.
Cel waszego stworzenia jest poprzez to spełniony. Ludzie którzy żyją w ashramie są zawsze lepiej sytuowani, niż ludzie którzy
żyją samotnie, zawsze. Oni zawsze będą mieć lepsze wyniki niż ludzie, którzy żyją samotnie. Może oni żyją samotnie, bo chcą
mieć małe prywatne życie lub prywatność, ale ich prywatność nie pomoże im. Wcale im nie pomoże. Im więcej żyjesz wspólnie,
im więcej mieszkasz razem, im więcej cieszysz się wespół - tym większe będą szanse dla twojego rozwoju. Im więcej będziesz
starał się osiągnąć prywatności, im więcej będziesz starał się z tego wyjść – jakiekolwiek możesz dać wytłumaczenie – Bóg
zrozumie cię doskonale. Wszystkie takie rzeczy, gdzie wycinasz się z głównego nurtu, starasz się wyjść z głównego nurtu, wtedy
jest wielki problem dla ciebie. Oczywiście dla pewnych wygód, możesz to zrobić. Dla pewnego zrozumienia, możesz tak zrobić.
Ale powinieneś bardziej cenić towarzystwo Sahaja yoginów od własnego grona prywatnego, w swoim obskurnym pokoju. To jest
jedna rzecz, po której możesz siebie osądzić: czy cieszysz się towarzystwem Sahaja yoginów lub czy cieszysz się towarzystwem
trzech - czterech członków swojej rodziny, wspólnie w cyrku? Osąd pozostawiam wam. (jogin: ”Nie trudny, Shri Mataji”) Nic nie
jest trudne w Sahaja Yodze. Jest to najprostsza rzecz być Sahaja yoginem, a nawet prościej jest być kolektywnym. Aby być
niekolektywnym musicie coś zrobić. Jak mówiłam, bardzo łatwo jest nie pić, mam na myśli pić wino i inne rzeczy, bo jeśli nie
chcecie pić, siedzicie w domu - w porządku nie musicie nic robić. Ale przypuśćmy, że musicie się napić, wtedy musicie iść do
pubu, lub musicie pójść do kogoś, otworzyć butelkę, wziąć odpowiedni rodzaj szklanki, nalać, to czy tamto. W Indiach, na
przykład, gdzie jest prohibicja, robicie to w strachu. A dla osoby, która pije wyłącznie wodę, ona nic nie musi robić.
Aby zrobić coś złego, trzeba coś zrobić. Ale żeby być dobrym nie trzeba robić zbyt wiele. To całkowicie oszczędza pracę,
oszczędza energię. Widzicie, czynić źle, przypuśćmy, zobaczcie, że chcę kogoś skrzywdzić, muszę wyjść na zewnątrz, by znaleźć
sposób, metodę. Muszę kłamać, muszę myśleć o dziesięciu kłamstwach, aby ukryć to jedno. A jeśli powiem prawdę, skończone!
Powiedziałam prawdę i koniec! W paru słowach, to jest zrobione. Być kolektywnym jest zacznie łatwiej. Oczywiście, nie dla
nieuczciwych ludzi, bo tacy ludzie, gdziekolwiek się ruszą ich krętactwa niepokoją innych.
jak wtykanie cierni. Ale ci, którzy są kwiatami, pasują wszędzie. Ludzie ich lubią, lubią ich zapach, patrzą na nich, cieszą się nimi.
Piękne rzeczy. Teraz patrzcie, dzisiaj wyglądają jak lotosy. Jak to jest? Bez robienia czegokolwiek wyglądają jak lotosy? Jak? Jak
oni stali się tacy jak lotosy? Są lotosami czy stokrotkami, Bóg jeden to wie.
Oni stali się lotosami, Sahaj. Jak? Ponieważ są jednością z Bogiem. Kiedy trzymamy się swojej własnej drogi, kiedy próbujemy
robić coś prywatnie, wtedy Bóg mówi: “Dobrze, rób prywatnie”. Ale kiedy jesteśmy osobami publicznymi, wtedy troszczy się o
nas. I wtedy, w Sahaja Yodze, jak wiecie, kolektywny wzrost to jedyny sposób, w jaki możemy zrozumieć Sahaja Yogę. Ktoś coś
wie, ktoś wie coś innego, a ktoś wie jeszcze coś innego. Kiedy jesteśmy kolektywni, wtedy naprawdę rozumiemy każdy aspekt
Sahaja Yogi. Przypuśćmy, że ktoś jest naukowcem, ktoś jest muzykiem, a ktoś jest jeszcze kimś innym. Nie możemy wiedzieć
wszystkiego.

Pewne rzeczy wiesz od tej osoby, inne od tamtej, a coś stamtąd. Wszystkie rzeki płyną do tej kolektywności, a ty ciesz się
oceanem wszystkich tych różnych rzeczy. Nie musisz iść do wszystkich rzek w Indiach - tak jak idziesz z Gangesu, Jamuny,
Saraswati, Kaweri, tysiące mil - idź do morza, one wszystkie tam są! W ten sposób musicie cieszyć się morzem, w którym jest
wszystko. Wszystkie piękne rzeczy się tam znajdują, a wy cieszcie się nimi. Mam nadzieje, że ta puja - która jest nadzwyczajną
pują… Po pierwsze, tak wiele rzeczy jest Sahaj. Najpierw powiedzieli Mi, że numer telefonu tego miejsca to 32 16 32. A Jemu
towarzyszy 64 joginów - Shri Krishnie, więc 32 po tej stronie, a 32 po tamtej stronie z Nim, siedzącym [w środku] z nimi. To
miejsce nazywa się Czarne Jezioro. [niem.
Schwarzsee] Krishna jest czarny. To miejsce otrzymali nagle, i to jedyne miejsce w tzw. szwajcarskim reżimie militarnym, w
którym ludzie mogą spać na ziemi. Nie wolno spać na ziemi. Jeśli nie ma tam polowego łóżka, zawiśnij w powietrzu, ale nie
możesz dotknąć ziemi. To rodzaj głupiego wojskowego biznesu jest tutaj. Oni musieli znaleźć tak rozsądne, praktyczne tak tanie
miejsce dla was, które jest zesłane przez Boga. Jesteśmy otoczeni tutaj przez piękne rzeczy. Razem z krowami – tak wiele krów,
w czasie, kiedy są urodziny Shri Krishny. Tak wiele krów, tak lubię krowy.
I te krowy, kiedy poruszają dzwonkami - rankiem, Ja słyszę, wieczorem - tak pięknie. I kiedy wracają do domu wieczorem, jak go
nazywają ”goradź”, to pył z ich stóp unosił się w powietrzu. Gokul jest tutaj, czuję to. Dzisiaj też, jest jeszcze jedna rzecz, o której
trzeba powiedzieć, że dzisiaj jest szesnasta Puja do Shri Krishny. Na wiele sposobów, to jest bardzo wielka puja, w której
uczestniczycie, dla której ludzie musieli narodzić się tysiące, tysiące razy, [dżanma - urodziny] zrobić tak wiele dobrych uczynków
[punya], którą wy otrzymaliście tak Sahaj, bo też musi tkwić coś w was ludzie. Niech was Bóg błogosławi!

1986-0906, Mowa przed Pują do Shri Ganeshy: Bądźcie Mądrymi Rybakami
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Mowa przed Pują do Shri Ganeshy: Bądźcie Mądrymi Rybakami, 06.09.1986 California (San Diego), USA Usiądźcie proszę. Jak
pięknie jest spotkać się z wami wszystkimi w tak naturalnym otoczeniu. W zgiełku miasta nie znajdziecie tego spokoju i jest on
bardzo dobry dla wszystkich tych, którzy poszukują swojego duchowego wzrostu. Poprosiliście Mnie, żebym przybyła na tę Puję
do Ganeshy. Pomyślałam, że najważniejsze jest, aby był ustanowiony Shri Ganesha, i bardzo się cieszę, że jest teraz tylu
Amerykanów, którzy są Sahaja yoginami. Oczywiście, w porównaniu z liczbą mieszkańców Ameryki jest to bardzo niewielka ilość
i musimy mieć o wiele więcej. Ale oni mają elementarne problemy i myślę, że jednym z nich jest problem ze Shri Ganeshą, i
dlatego było to bardzo potrzebne, żebyśmy mieli tę Puję do Shri Ganeshy w Los Angeles, czy jak to miejsce się nazywa? San
Diego, albo na tej górze, na której mam nadzieję uda nam się ustanowić tę esencję niewinności, która jest uśpiona. Dzisiaj
chciałam wam tylko powiedzieć kilka rzeczy, w jaki sposób powinniśmy zajmować się nowymi ludźmi, którzy zewsząd
przychodzą. Pomysł, że powinniśmy zajmować się poszukiwaczami, którzy przyszli spotkać się z nami, polega na tym, że
powinniśmy próbować być trochę pokorni i opowiedzieć im o wszystkich czakrach, dawać im informacje zwrotne, na poziomie
mentalnym. Ale nie sądzę, żeby to był właściwy styl. Powinniście im najpierw dać doświadczenie Realizacji, i powiedzieć, że to
nie jest jakiś stan bycia guru, czy jak to mówią, jakiś taki fałszywy hokus pokus, żaden taki nonsens, ale że jest to proces
ewolucyjny, który jest naturalną manifestacją naszej wewnętrznej siły i musicie powiedzieć im o Mnie. Próbowaliśmy nie mówić
o Mnie i próbowaliśmy unikać tego tematu. Może dlatego, że myśleliście, iż istnieli fałszywi guru, którzy przynieśli złą sławę
[słowu guru]. Ale tak nie jest. Nawet teraz bardzo wielu ludzi chodzi do tych guru, i zaczynają twierdzić, że oni są pół-bogami,
pod-bogami czy bóstwami, albo cokolwiek to jest. Zatem tego rodzaju pokorne podejście ich nie przekona. Musicie dać im
doświadczenie i powiedzieć, że Ona jest Tą, której łaska nad wami pracowała. Będziecie zdumieni, że psychologicznie to zawsze
działa w drugą stronę. Przypuśćmy, że jutro zorganizujecie Mój program w San Diego, możemy łatwo mieć trzystu ludzi. Ale
kiedy zaprosicie ich na następny program, oni już nie będą chcieli przyjść. Albo kiedy macie warsztaty, jeśli Ja tam jestem,
przyjdzie ich wielu, ale potem nie są zainteresowani, aby się z wami spotkać. Powód takiego zachowania jest tylko jeden, że oni
nie chcą przechodzić przez całą tą mentalną gimnastykę, te mentalne wysiłki, o których chcecie im mówić. Tak samo jak chcą
Mnie poczuć na programie, chcą poczuć Mnie poprzez was, ludzie i myślę, że musicie zmienić swoje taktyki. W prosty, naturalny
sposób powiedzcie im: "Byliśmy poszukiwaczami, byliśmy u wielu guru i nigdy tego nie znaleźliśmy. Oszukano nas. A tutaj jest
ktoś, kto nie bierze żadnych pieniędzy, niczego nie chce, kto nie sprawia, że jesteśmy nienormalni, prowadzimy normalne życie i
daje wam wszelkiego rodzaju błogosławieństwa, spróbujcie tego. Jeśli nie chcecie tego doświadczyć, nie musicie". Widzicie, to
jest tak jak z kimś, kto nie jest Zrealizowaną Duszą. On mówi: "Muszę zwalczyć swoje ego", ale czym będziesz walczyć? To twoje
własne ego. A więc dokładasz tylko do swojego ego. W ten sam sposób, kiedy rozpieszczacie tych ludzi, powiększacie ich ego i
stają się w rzeczywistości jak jajka ugotowane na twardo, niemożliwe do przeniknięcia. A więc wasze poświęcenie dla Mnie,
wasze oddanie przyniesie rezultaty, nie ma innego sposobu. Jeśli będziecie z nimi rozmawiać bezpośrednio, nie będą was
słuchać. Taka jest natura ludzka. Nic na to nie poradzicie. Jak to wyjaśnicie, że kiedy przybywam i wygłaszam wykład w jakimś
miejscu, jest ich tak wielu? To dlatego, że myślą, iż jestem autentyczna, mówię z autorytetem, bez agresji, ale z przekonaniem i
charakterem. To przekonanie musi być wyrażone. Ale kiedy wręcz przeciwnie, zaczynacie im mówić, że tu jest czakra, o tym czy
o tamtym, to oni mówią: "W porządku, możemy przeczytać książkę. Po co mamy zawracać sobie głowę? " Więc musicie być
ludźmi z przekonaniem, nie fałszywi, ale realni. Muszę wam dzisiaj powiedzieć, bo wszyscy tu jesteście, że mamy tu dla was
kilkoro bardzo dobrych Sahaja yoginów z Indii. Ale nie wiem na ile ich słuchacie. Jak na przykład, mamy pana Kharde. On założył
Sangamneri, a ci, którzy byli w Sangamner, widzieli jak ogromne jest to gimnazjum, tak jak duży stadion piłkarski, ono było
wypełnione ludźmi, którzy zeszli do Sangamner. On naprawdę ustanowił miasto Sangamner jako piękne centrum. Ale musicie go
słuchać; w przeciwnym razie oni będą bezużyteczni. Druga bardzo dobra Sahaja yoginka to Cheryl Worker. Oprócz innych zalet,
emanuje pomyślnością, posiada dużą wiedzę. Wiedza o Sahaja Yodze nie jest taka, jak wy ją rozumiecie. To nie jest wiedza o
czakrach. To wiedza o nastawieniu. To nie jest wiedza o żadnych systemach. Nie chcemy mieć systemów, bo każdy system
tworzy niewolę, pewien rodzaj zniewolenia. Musimy rozwinąć wewnętrzne nastawienie, które jest wypróbowane i przetestowane
przez doświadczenie. Nie chodzi o to, jak elokwentnie będziesz mówił o czakrach i innych rzeczach, ale jak wyrazisz swoją
osobowość w podejściu do spraw. Buduje się wszelkiego rodzaju systemy, a szczególnie na Zachodzie formowanie systemów
jest nagminne. Tutaj musi być utworzona norma. Na przykład, zostanie stworzony taki system: będziemy jeść w taki sposób. W
porządku, wtedy wszyscy zaczynają jeść w ten sam sposób. Albo powiedzmy, dawno temu stworzyli system, że trzeba zakładać

frak do obiadu. Trzeba się przebrać do obiadu. Rano założyć inne ubranie. Wreszcie ludzie mieli tego dosyć. Powiedzieli: "To jest
do niczego". I zaczęli anty-kulturę. Z anty-kulturą zaczęli się hipisi. Teraz hippisi też mieli swój system. Żeby być hippisem
musiałeś nosić takie ubranie, musiałeś być brudny, musiałeś mieć takie włosy, poruszać się w odpowiednim stylu. I znowu
został zbudowany kolejny system. Potem zerwali z tym systemem i zaczęli nowy. Teraz mają system punkowy. Jako punk
musisz ubierać się w ten sposób. Musisz mieć szczególny rodzaj fryzury, na którą musisz wydać tyle pieniędzy; bez tego nie
jesteś punkiem. Więc kiedy próbują przełamać jakiś system, wpadają w nowy system i tak podążają za kolejnymi systemami, z
jednej ślepej uliczki w drugą. Ale podejście jest takie samo. Podejście się nie zmienia. Widziałam hippisów, kiedy stali się
anty-kulturą, zaczęli się zachowywać w tak dziwny sposób, że nie było żadnej zmiany. Stali się aroganccy, bez żadnego
szacunku do samych siebie. Potem nadeszły te punki. Są tacy sami. A więc zmiana w podejściu jest główną transformacją, która
ma miejsce. Wasze priorytety zupełnie się zmieniają. Więc nie powinniśmy tworzyć systemu. Jak wam mówiłam wczoraj
wieczorem, nie powinniście mówić, że trzeba medytować osiem godzin, nic podobnego. Osiem minut wystarczy. Tym, co
pomoże wam we wzroście duchowym jest wasze podejście, a nie siedzenie na jednej nodze przez osiem godzin albo coś w tym
stylu. Istnieją tacy sadhu, którzy po prostu stoją z jedną nogą w ten sposób i mówią: "Siedzimy na jednej nodze". To nie pomoże.
To jest żywy proces i żywy proces musi się wypracować w żywy sposób. Pozwól, aby to się wypracowało. Pozwólcie temu
urosnąć. Więc całe nastawienie powinno się zmienić. A kiedy dostrzegasz, że twoje nastawienie do życia się zmieniło, wtedy
musisz sobie uświadomić, że stałeś się yoginem, który chce dostać swoją Realizację, lepiej to zrób. Myślę, że jeszcze nie
dosięgliśmy tych miejsc, gdzie istnieją prawdziwi poszukiwacze. To dlatego przychodzi tak bardzo niewielu ludzi. Kiedy rybacy
wyruszają kutrami na połów, oni wiedzą, gdzie są ławice ryb i kierują swoje trawlery do tych miejsc, gdzie złowią ryby. W ten sam
sposób musimy najpierw dowiedzieć się, gdzie są ci poszukiwacze, gdzie możemy skierować swoją uwagę i swoje wysiłki. Jak
zaczniecie zachowywać się w ten sposób, zobaczycie, że przyciągniecie ludzi właściwego rodzaju. W Kalkucie, kiedy tam
przyjechałam, był jeden pan Jalan, mądry człowiek biznesu. Przyszedł do Sahaja Yogi. Wysłał listy do wszystkich sławnych ludzi,
o których myślał, że są poszukiwaczami i powiedział, że chciałby pojechać zobaczyć się z nimi, albo żeby oni przyjechali do
niego. Na te wszystkie listy bardzo niewielu ludzi odpisało, że oczywiście, chcieliby się z nim spotkać. Tak oto spotkał się z
niektórymi bardzo ważnymi ludźmi. Później powiedział im, czym jest Sahaja Yoga, rozmawiał z nimi. I kiedy tam pojechałam,
sprawił, że się z nimi spotkałam. Jeden z nich był redaktorem wielkiej gazety, który przyszedł się ze Mną spotkać, zobaczył Mnie,
jak traktuję ludzi, jak się nimi zajmuję i napisał piękny artykuł, i powiedział: "Matko, jutro przyjdę na program". Przyszedł, dał
bardzo piękne wprowadzenie i wszystko zaczęło się na innym poziomie. Powiem wam o czymś, co wydarzyło się we Włoszech.
Jest tam pewna pani, nazywa się Alganesh. Poszła i spotkała się z kimś, kogo uważała za poszukiwacza, a kto jest Dyrektorem
Nadawców we Włoszech, nadawców państwowych. On pracuje dla telewizji. Powiedziała mu, że może dostać Realizację. Kiedy
poszłam się z nim zobaczyć, powiedział: "Najpierw proszę o Realizację. Potem zrobię z panią wywiad". Powiedziałam: "To jest
właściwy człowiek" i skupiłam na nim całą moją uwagę. Dałam mu Realizację. Miał również pewne doświadczenia i potem
całym sercem stał się wielkim Sahaja yoginem, i teraz we Włoszech Sahaja Yoga rozwija się bardzo szybko. Więc nie
powinniście chodzić i zbierać jakiś żebraków z ulicy. "Proszę przyjdź do Sahaja Yogi. Proszę przyjdź do Sahaja Yogi". Co oni
mogą zrobić? Są tylko obciążeniem. Jak mogą nam pomóc? Nie mówię, że powinniśmy szukać ludzi bogatych albo sławnych,
ale takich, którzy już są rozpoznawani w społeczeństwie jako ludzie sensowni, mądrzy, o których myślicie, że mają dobre
wibracje i są w stanie zrobić coś w Sahaja Yodze. Myślę, że powinniście śmiało do nich podejść i powiedzieć, że znaleźliście to i
to. Jeśli skontaktujecie się z dziesięcioma osobami, zobaczycie, że co najmniej trzy z nich chętnie coś zrobi. To jest o wiele
lepszy sposób niż starać się złapać jedną osobę tu, jedną osobę tam i jedną osobę jeszcze gdzieś. Oni przyjdą do was. Byłam
zdziwiona, kiedy Mi powiedzieli, że przyszło dużo ludzi; jeden po drugim wszyscy zniknęli. Jeden gość poznawał całą wiedzę o
Kundalini Yodze przez osiem miesięcy i on również zniknął. On nigdy nie zaznał doświadczenia. Kiedy doprowadzicie ich do
momentu, kiedy zaczną czuć wibracje i radość, oni nigdy nie porzucą Sahaja Yogi Ale musicie też ocenić, jak głęboka jest dana
osoba. Tak więc całe nastawienie do szerzenia Sahaja Yogi powinno być takie, że to nie jest rzecz do rzucania między ludzi,
którzy tego nie rozumieją. Wiem, że zależy wam na Amerykanach. Ja też tak samo czuję i wszyscy pragniemy, żeby coraz więcej
Amerykanów przyszło do Sahaja Yogi. Bez wątpienia. Ale zależy to tylko od naszej ciężkiej pracy. Nie możemy przewidzieć co
osiągniemy. Musimy również zrozumieć, jakie są problemy ludzi w Ameryce, jakiego rodzaju rzeczy przeszkadzają im w
przyjściu do Sahaja Yogi. Więc może jutro będę mogła wam powiedzieć, co zrozumiałam na ich temat. Wtedy będziecie o tym
pamiętać. I z tym rozumieniem, kiedy podejdziecie do nich z właściwą pewnością siebie, to jestem pewna, że poradzicie sobie
bardzo dobrze. Ale powinniście mieć pewność siebie. To nie oznacza, że macie być agresywni, ale powinniście mieć pewność
siebie. Jeśli macie coś zrobić właściwie, musicie być sobą, pewni tego, co robicie. Bo inaczej nikt wam nie uwierzy. Chcemy
przysłać wam do pomocy więcej Sahaja yoginów z Indii. Ale myślę, że przede wszystkim musicie starać się słuchać tych, którzy

tu są. Powiedziano Mi, że zamiast tego wy ich pouczacie. Nie mówię, że wszyscy Hindusi są bardzo dobrzy ani że mają duże
umiejętności. Ale istotne jest to, że spędzili ze Mną bardzo dużo czasu. Poza tym, wszyscy Hindusi nie są lepsi niż Amerykanie,
ale niektórzy z nich są bardzo dobrzy. A ci, którzy są bardzo dobrzy, muszą być szanowani i powinniście starać się zrozumieć ich
nastawienie, i to co mają do powiedzenia. Sposób, w jaki rozumiecie życie, nie jest właściwy. Jeśli byłby właściwy, mielibyśmy
inną Amerykę. Popełniono wiele błędów. I aby dotrzeć do nowego życia i nowego stylu, nowego zrozumienia nowej ery, musimy
zrozumieć, że to jest dla nas nowa wiedza i musimy się jej nauczyć i ją zrozumieć. Jak dotąd nie mieliśmy żadnej wiedzy o
żywych procesach. Jakąkolwiek mieliśmy wiedzę, to była wiedza o martwej materii, na przykład, jak zbudować dom z martwego
drewna, o przemianie czegoś martwego w martwe. Ale nigdy nie rozumieliście żywych procesów. Zatem działanie świętości to
nic innego, jak tylko wasze nastawienie do wiedzy, do tego, jak działa żywy proces naszej ewolucji oraz wasze całkowite
przekonanie o swojej wiedzy. Jestem pewna, że poświęcicie całą uwagę temu, co powiedziałam. Również, jutro możecie Mi
zadać pytania w związku z tym. W tym krótkim czasie nie mogę powiedzieć wam szczegółowo o wszystkim. Ale mam nadzieję,
że rozumiecie, iż jeśli macie osiągnąć tę wizję, musicie mieć nowe nastawienie. Niech was Bóg błogosławi.
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Shri Ganesha Puja, "Ustanowienie Zasady Shri Ganeshy". San Diego (USA), 7 września 1986.
Dzisiaj, na ziemi Shri Krishny świętujemy urodziny Shri Ganeshy. To coś bardzo niespotykanego i o wielkim znaczeniu, że
powinniście świętować urodziny syna Shri Krishny na Jego własnej ziemi. Wiecie, że Shri Ganesha inkarnował się na tej Ziemi
jako Mahavishnu i On był synem Radhy, który inkarnował się jako Pan Jezus Chrystus. Zatem świętując dzisiaj te narodziny
poznajecie największą prawdę, iż Pan Jezus Chrystus był synem Shri Krishny.
Jest o tym opowieść w Devi Mahatmyam, jak to Pierwotne Dziecko przybrało formę jajka, z którego połowa pozostała jako Shri
Ganesha a połowa stała się Mahavishnu. W procesie ewolucyjnym wszystkie te starożytne wydarzenia zostały zapisane,
jednakże dzisiaj czuję się bardzo usatysfakcjonowana, że ludzie zrozumieli na poziomie ludzkim, iż Chrystus jest inkarnacją
Pana Ganeshy. On jest Wiecznym Dzieckiem, ale gdy przyszedł w formie Chrystusa, przybył jako syn Shri Krishny.
Ale gdy Parvati stworzyła Shri Ganeshę, On był jedynie Jej synem. Nie było ojca. Parvati chciała mieć własne dziecko. Istniały
anioły, które były oddane Vishnu lub Shivie, jak ganas, które były oddane jedynie Shivie. Więc Ona chciała mieć własnego syna,
który mógłby rozprzestrzeniać Jej moce na Ziemi. Zatem na samym początku, gdy Shakti stworzyła ten Wszechświat a
Sadashiva obserwował to, co stworzyła, pierwszą rzeczą, jaką Ona stworzyła na tej Ziemi była niewinność a ucieleśnieniem tej
niewinności był Shri Ganesha.
Cały Wszechświat został pokryty niewinnością, którą nazywamy Omkarą. Ta niewinność chroniła całe stworzenie świata i
przeniknęła we wszystko co jest materią. Materia jest niewinna. Jeśli uderzycie materię, ona wam odda, ponieważ tak jest
zbudowana. Ona nie chce w żaden sposób was skrzywdzić, ale jeżeli spróbujecie ją uderzyć ona wam odda, zgodnie ze swoją
naturą. Więc została nazwana jako Jada, ta, która działa wedle wbudowanej natury.
Niewinność w zwierzętach jest innego rodzaju, gdyż zwierzęta nie wiedzą, że popełniają zbrodnie. Zwierzęta, kiedy powiedzmy,
zabijają zwierzę, inne zwierzę lub naruszają wasze posiadłości, przysparzają dookoła kłopotów, one nie wiedzą, że popełniają
grzech albo naruszają pewne prawa. One żyją według praw, które są w nie wbudowane, to dlatego nazywane są pashus, co
oznacza więzy – pasha. Pasha oznacza więzy. One są związane przez prawa Boga. Shri Shiva jest nazywany Pashupati. Do tego
etapu niewinność pozostaje nienaruszona, ponieważ w nich nie rozwinęło się ego. Dlatego są niewinne. Tygrys może zjeść
krowę i wciąż jest niewinny lub słoń może stratować człowieka, wciąż jest niewinny.
Ale wchodząc na wyższy stan, Matka Shakti, Pierwotna Matka pomyślała o stworzeniu osobowości, która będzie chronić
niewinność istot ludzkich. Ponad materią, ponad zwierzętami, stworzyła Shri Ganeshę. Znacie tę historię, w jaki sposób Shri
Ganesha otrzymał głowę słonia – symbolizującą, że Shri Ganesha, mimo że jest istotą ludzką, gdy bierzemy pod uwagę Jego
głowę, On jest jak zwierzę, też dzięki Shri Gajanana, w takim znaczeniu, że otrzymał głowę słonia, który jest najmądrzejszym
zwierzęciem w królestwie zwierząt. Więc w takiej głowie, która jest niewinna, ego nie może się rozwinąć. Nie ma ego. To jest
stan bez ego.
Ale istoty ludzkie zostały stworzone w inny sposób i kiedy został umieszczony węgiel by stworzyć aminokwasy, on również
wprawił je w ruch i pojawił się nowy typ ewolucji w istotach ludzkich, gdzie na poziomie Vishuddhi istoty ludzkie uniosły swoje
głowy w ten sposób. Głowy zwierząt są skierowane ku ziemi, więc energia płynie w dół do Matki Ziemi, ale kiedy człowiek
podniósł głowę wbrew sile grawitacji, wtedy powstała nowa komplikacja w przepływie energii i dlatego na poziomie Vishuddhi
rozpoczął się problem tego typu, że Kundalini nie mogła odżywić lub zaopiekować się problematycznym Vishuddhi.
Przyczyną jest to, iż poprzez podniesienie głowy od Matki Ziemi, odsuwacie siebie od naturalnej siły Matki Ziemi. Gdy w ten
sposób skierowaliście do góry swoje Vishuddhi, widzicie, to skutek był taki, że w tym kraju, który jest krajem Czakry Vishuddhi
zaczęliście iść w stronę maszyn, które są przeciwko naturze, eksploatując naturę, zakłócając naturę poprzez tworzenie bomb

atomowych, poprzez zmienianie atomu, rozbijanie go. To oznacza, że poprzez podniesienie głowy sami zwróciliście się
przeciwko naturze. Ale jeśli byłoby to zrobione w całkowitym poddaniu się Bogu, z głowami pochylonymi w stronę Matki Ziemi,
to by was nie skrzywdziło. Jednakże całkowicie odcinacie się od natury, która jest tak łaskawa i taka hojna. Wczoraj widzieliście
piękne zdjęcia natury, która otacza was w tym kraju. Ameryka, taki bogaty kraj, bez żadnej wdzięczności dla swojego Twórcy,
podniósł swoją głowę wysoko – w ten oto sposób, że problem z Vishuddhi zaczął się pojawiać.
W każdej dziedzinie życia, cała struktura społeczna została zbudowana, aby walczyć z naturą, nie zaś podążać za nią. Więc
pierwszy atak nastąpił na samą niewinność – na Mooladharę. Zatem naturalne kierunki Mooladhary zostały porzucone. System
małżeński istniał tu dużo wcześniej przed Chrystusem, dużo wcześniej przed Abrahamem, Mojżeszem a uświęcone
małżeństwo, które zostało pobłogosławione przez społeczeństwo, było akceptowane od dawien dawna. Ale człowiek w swej
arogancji podniósł głos przeciwko małżeństwu, przeciwko naturalnej drodze na prowadzenie rozsądnego życia.
Jeśli naturalnym jest sposób, w jaki ludzie prowadzą swe prywatne życie, to dlaczego chorują na różnego typu choroby? Jeśli
jesteś osobą, która żyje zgodnie z naturą, nigdy nie zachorujesz. Ponieważ jesteście przeciwko naturze, to dlatego w tym kraju
tak wielu mężczyzn i kobiet zostało zamordowanych z powodu zazdrości. Jeżeli byłoby naturalnym być zakochanym w
dziesięciu mężczyznach i dziesięciu kobietach, to skąd ta zazdrość? Powinniście być szczęśliwi, to jest bardzo naturalne.
Ponieważ głowa została podniesiona na poziom Czakry Vishuddhi bez oddania się Shri Krishnie, anty-życie, anty-biotyczna
atmosfera zaczęła wzrastać. I taki rodzaj życia zaprowadził ten wspaniały kraj na skraj całkowitej destrukcji.
Największą słabością tego kraju jest atak na niewinność. Brak doceniania mocy czystości oraz czystego moralnie życia, jest
największym błędem, jaki został stworzony przez ludzi, którzy zapoczątkowali wszelkiego rodzaju trendy i chwilowe mody.
Ganesha jest korzeniem Stworzenia. Kiedy działacie przeciwko Shri Ganeshy zaczynacie tracić wasze korzenie, w ogóle nie
macie korzeni. I wtedy zbaczacie we wszystko co jest głupie, w cokolwiek co się pojawia. A na dodatek, taka osoba jak Freud
była czczona, a oni zapomnieli o Chrystusie, który powiedział: "Nie będziesz miał pożądliwych oczu". Ganesha sięga takiego
poziomu, że nawet oczy muszą być niewinne. Nie powinno być pożądania w waszych oczach. Ale arogancja sprawiła, że
pomyśleli: "Co w tym złego? Co w tym złego? Co w tym złego?" A teraz cały kraj zmaga się z wielkim kryzysem z powodu
aroganckich przedsiębiorstw. Nadal tworzą męczennictwo z tego wszystkiego, co jest niszczące.
Na Sahaja yoginach mieszkających na ziemi Shri Ganeshy spoczywa ogromna odpowiedzialność. Ale odpowiedzialność
spoczywa całkowicie na was, na ludziach żyjących na ziemi Shri Krishny, i nie możecie się jej pozbyć. Dopóki nie zrozumiecie
znaczenia niewinności w waszym życiu, nie będziecie w stanie uratować tego kraju, czegokolwiek bym dla niego nie robiła. Tylko
wy jesteście tymi, którzy go uratują. Tylko wy jesteście tymi, którzy tego dokonają. Kiedy Kundalini się unosi, Shri Ganesha
zostaje w was obudzony, Ganesha, którego nigdy nie szanowaliście, powoli budzi się ze snu, wstaje pomimo krzywd i ran jakie
mu zadaliście, On wstaje. Ale my wciąż… Jak mamy Go odżywić? W jaki sposób zaopiekujemy się Jego wzrostem?
Odpowiedzialność ciążąca na Sahaja yoginach z Ameryki jest ogromna. Nie mogą się już więcej sami oszukiwać. Nie mogą być
usatysfakcjonowani swoją arogancją. Błędy były bardzo poważne. Więc musicie podjąć krucjatę przeciwko tamtym błędom, by
ustanowić w sobie Shri Ganeshę w pełnej formie tak, aby dał wam niezbędną równowagę oraz korzenie do odżywienia samych
siebie. Na początku to jest szokujące. Mam na myśli, wy po prostu nie potraficie tego zrozumieć; nie jest możliwym zrozumieć,
jak mogliście zaakceptować takie absurdalne idee; jak mogliście zajmować się takimi śmiesznymi rzeczami, które ewidentnie są
okropne. Czy nie jesteśmy świadomi takich słów jak prostytucja? I wszystkich innych brzydkich słów, których oni używają,
których nie chcę w tym momencie wymieniać, czy one straciły swe znaczenia? Wszyscy byliśmy ich świadomi, wszyscy o tym
wiedzieliśmy.
[Nie róbcie tego… jest tam. Nie powinniście. Kiedy mówię musi być cisza, dobrze?]
Czy straciliśmy całą mądrość z naszych umysłów, że nie potrafimy zobaczyć, co sobie zrobiliśmy? Nie mamy szacunku dla
samych siebie. Arogancja do takiego stopnia jest bardzo niebezpieczna, wyjątkowo nieprzewidywalna. I Bóg jeden wie, co może
przyjść razem z tymi wszystkimi przedsięwzięciami, w które się wpakowaliśmy.

Powiedziałabym, że dla Sahaja yoginów, dałam pewne instrukcje ludziom – jak powinni szanować swe prywatne życie,
szczególnie kobiety w Ameryce. Jeżeli mają być shakti, muszą szanować siebie, swą czystość. Ale zaskakujące jest to, że gdy
spojrzymy na zewnątrz, mają miejsce te wszystkie rzeczy, nawet po przyjściu do Sahaja Yogi, niektórzy z nas próbują być
jednymi z tych, którzy pójdą do piekła. Jeśli musicie ich uratować, to spróbujcie odpowiednio naprawić swoją postawę.
Shri Ganesha ma cztery ręce, a ręka która dzierży niszczącą broń Parasha, jest tą, co do której musicie być ostrożni. To jest Jego
praca i jeśli Go zlekceważycie, ta siła zacznie działać, zacznie działać tak gwałtownie, że pomimo waszej Realizacji, możecie nie
móc się uratować. Nie bierzcie swojej Realizacji za coś pewnego. Dopóki wasz Ganesha nie ustanowi się, wasza Realizacja nie
ma w ogóle znaczenia. Miejcie się na baczności, czy posiadacie pożądliwe oczy? Czy macie pożądliwy umysł? Jakie są wasze
oczekiwania względem Sahaja Yogi? Wielu sądzi, że w Sahaja Yodze Bóg was błogosławi więc musicie otrzymać dużo zdrowia,
pieniędzy, pozycję i władzę.
Pierwszą rzeczą, o jaką musicie poprosić to czysty Ganesha, Nirmal Ganesha. "Oh, Matko, proszę daj nam błogosławieństwa w
ustanowieniu czystości w naszej zasadzie Ganeshy". W związkach, w postawach, w zachowaniu, spróbujcie siebie osądzić, czy
jesteście niewinni? Chrystus powiedział, że cokolwiek przeciwko Niemu może być tolerowane, ale nic przeciwko Adi Shakti. Ale
muszę wam powiedzieć jako wasza Matka, że to nieprawda. Być może niektóre rzeczy przeciwko Mnie mogą być tolerowane,
ale nic przeciwko Panu Chrystusowi, nic przeciwko Panu Ganeshy. Wszystko, co zostało uczynione przeciwko Niemu po
Realizacji poświadczy o was i będziecie wyrzuceni z Królestwa Boga, jako całkowicie zdegradowani ludzie. To jest jedyna rzecz,
jaka nie będzie tolerowana, nie będzie wybaczona, nigdy nie zostanie zaakceptowana. Cokolwiek zrobiliście w przeszłości jest
teraz skończone, ponieważ jesteście nowym ptakiem. Ale jeżeli po staniu się nim, jeśli spróbujecie skierować się w stronę tych
złych idei albo oddawać się im, to Ja nie będę w stanie wam pomóc. W końcu Shri Ganesha jest Moim synem, ponieważ On jest
czysty.
On nie jest Moim jedynym synem. Mam tak wielu synów i wiele córek, stworzyłam was w taki sam sposób, w jaki stworzyłam
Shri Ganeshę, bez Ojca, sama. Waszą Matkę nic innego nie zadowoli, jak czystość serca i czystość waszego ciała Wszystko, co
jest nieczyste, powinno zostać odrzucone. Samo Moje imię oznacza czystość. Potraficie to zrobić. Jesteście upoważnieni, aby
to zrobić. Macie Kundalini by to zrobić. Pierwszą rzeczą, jakiej musicie dokonać jest oczyszczenie tego a o resztę nie musicie się
martwić, Shri Ganesha zaopiekuje się tym. Utrzymujcie tę jedną czakrę w czystości, reszta będzie pod opieką. Wszystkie wasze
nieuleczalne choroby jak np. kłopoty z mięśniami, jak cukrzyca i inne, wasze wszystkie nieuleczalne choroby poczynając od raka,
wszystkie wasze psychosomatyczne problemy, jak schizofrenia, wszystko to się pojawia z powodu zaburzenia w Mooladharze.
Jak chcecie uzdrowić drzewo, kiedy korzenie nie są w porządku? Jeżeli korzenie są w porządku, wtedy każdy lek może dotrzeć
do każdego centrum, każdego obszaru, każdego miejsca, każdego owocu. Ale jeśli korzenie nie są w porządku, to jak chcecie to
wypracować?
Dzisiaj zaprosiliście Mnie tutaj by oddać cześć Shri Ganeshy we Mnie. Shri Ganesha we Mnie jest potężną tożsamością. Czcząc
Go musicie wiedzieć, że coś tak potężnego musicie ustanowić w sobie i poprzez to ustanowienie musicie manifestować moce
Shri Ganeshy, a mocą wspaniałości Shri Ganeshy jest pomyślność. To jest współczynnik; możemy powiedzieć w naukowym
języku, że to jest formuła, która emituje pomyślność. To jest magnes w Matce Ziemi. Ten sam magnes jest w was i jest nim Shri
Ganesha. Możecie Mnie zostawić samą, a Ja powiem wam gdzie jest północ, południe, wschód, zachód. Zamknę oczy i nadal
będę w stanie wam powiedzieć. Jak wiecie, jest tak wiele ptaków, które lecą całą drogę do Australii, Syberii, ponieważ mają ten
magnes w sobie, mają tę niewinność w sobie. Istnieje tak wiele ryb, które posiadają w sobie magnes. Naukowcy powinni to
odkryć.
W ten sam sposób Shri Ganesha jest w nas siłą magnetyczną. Zatem osoba, która ma w sobie obudzonego Shri Ganeshę,
przyciąga, a magnes przyciąga stal – nie suche liście, nie – stal. A stal jest jak Guru Tattwa. Powiedzmy, to jest człowiek ze stali.
"Człowiek ze stali" – osoba posiadająca charakter, pewność, taka która nie może być zdominowana przez pokusy, to jest
człowiek ze stali. Więc ten magnes przyciąga stal. Stal ma tylko jedną wadę, polegającą na tym, że nie jest elastyczna, jest raczej
sucha, ale magnes przyciąga, czyli tworzy specjalną jakość w stali, która pozwala na przesuwanie się jej w kierunku magnesu.

W ten sam sposób, gdy magnes zostanie obudzony w was, będziecie zdumieni. Zamiast uciekać z waszych aszramów ludzie
będą biec w waszym kierunku. Wydaje mi się to niemożliwe. Idę do jakiegoś domu, jeśli oni się dowiedzą, że tam jestem, to Boże
chroń Mnie – gdziekolwiek, w każdym miejscu. Więc co jest tym magnesem. To czysta miłość. To czysta miłość, a idea czystej
miłości jest taka, że ona w ogóle nie zależy od niczego a jedynie od siebie samej. Sama dla siebie jest wsparciem. Jest jak
światło, które się rozprzestrzenia tylko dzięki swej naturze, niczego nie chce, niczego nie oczekuje. Tylko dookoła się
rozprzestrzenia i oświeca serca innych osób. To dlatego oni są przyciągani.
Ci, którzy nawet Mnie nie widzieli, którzy nawet Mnie nie znali, tylko dzięki Memu imieniu, widziałam miejsca, jak np. Kalkuta,
gdzie mieliśmy problem z tak ogromnym tłumem, że oni powiedzieli: "Musimy wezwać policję".
Odpowiedziałam: "Nie ma potrzeby wzywania policji, jakoś sobie poradzimy".
W Punie mieliśmy tak ogromny tłum, że człowiek, który dał nam salę, przestraszył się. I powiedział: "Matko, dam Ci bardzo duży
obszar, gdzie będziecie mogli usiąść na otwartej przestrzeni, przykro mi ale w takiej sytuacji moja sala, wszystko będzie
zniszczone".
Odpowiedziałam: "Nie martw się, wszystko będzie na swoim miejscu".
Były takie tłumy, że ludzie siedzieli na ziemi, na schodach, wszędzie i dopóki mówiłam, nikt nie ruszył się nawet o cal, wyglądali
tak jak na obrazku. A mówiłam przez półtorej godziny. Po prostu, jak na obrazku. Żadnego ruchu ręki, stóp, oczu – nic. Po prostu
siedzieli, jakby byli na obrazku. A pan, który był właścicielem tej sali, nigdy dotąd czegoś takiego nie widział. Przez półtorej
godziny żadnego ruchu. To, co w ten sposób działa, to magnes. Nawet jeśli jesteście stalą, to będzie przyciągać, ale jeśli
jesteście magnesem, to przyciągnie tak, że nigdy nie odejdzie od tego magnesu.
Zatem dla yogi ważnym jest, abyście naprawili wasze magnesy Shri Ganeshy, który jest dziecięcą osobowością. Dziecko, jeśli
jest jakieś dziecko, wszyscy są przyciągani w stronę dziecka. Jeśli jedno dziecko utknęło gdzieś w powietrzu, wszyscy będą się
o nie martwić, nieważne czy jesteś Rosjaninem, Amerykaninem czy Arabem. Co się stało dziecku? Nikt nie będzie myślał: to jest
arabskie czy amerykańskie dziecko, nie. Chyba, że jest diabłem.
Skąd się bierze to przyciąganie do dzieci? Ponieważ ich magnesy są nienaruszone. Ich ego jeszcze się nie rozwinęło. Nasze ego
się rozwinęło, musiało się rozwinąć, gdyż sami musieliśmy zadecydować w naszej wolności, co jest dobre, a co złe. Zatem
rozwój ego był w porządku. Do pewnego stopnia powinniśmy mieć rozwinięte ego. Ale my nadmiernie je rozwinęliśmy, za
bardzo, aż nałożyło się również na superego. Bez uwarunkowania, nic. Robimy, na co tylko mamy ochotę. Dzisiaj nosimy krótkie
spodnie, jutro długie, dobrze. Potem obetniemy sobie włosy, zrobimy to, zrobimy tamto. Bez jakiegokolwiek uwarunkowania.
Całe superego zostało także przykryte – ego. To ego byłoby w porządku, gdybyście zachowali Ganesha Tattwa.
I tym jest moc mądrości Shri Ganeshy. Drugą mocą Ganeshy jest to, że On daje wam mądrość. Jeżeli zobaczycie rolnika i
wielkiego profesora, albo dobrze wykształconego człowieka i porozmawiacie z nimi, odkryjecie, że rolnik ma dużo więcej
mądrości niż też szalony profesor. Dlaczego? Ponieważ on obcuje codziennie z Matką Ziemią. On zna ten żywy proces. On
posiadł wiedzę na temat niewinności Matki Ziemi. Zatem niewinna osoba jest najmądrzejsza ze wszystkich… Dziecko, które jest
niewinne jest dużo mądrzejsze, aniżeli dziesięciu egoistycznych ludzi.
Więc drugą zdolnością Shri Ganeshy jest to, że stajecie się mądrą osobą. Kiedy mówicie, ludzie zaczynają patrzeć na was.
Mówicie jak Kabir, mówicie jak Nanaka. Mówicie w taki sposób, że ludzie odczuwają swojego Ducha. To jest to, co nazywam
Sahaja yoginem. Sahaja yogin, który nie posiada mądrości jest bezużyteczny. Przychodzi do Sahaja Yogi i zachowuje się jak byk
w sklepie z porcelaną, wciąż uderza tę osobę, uderza tamtą osobę i tamtą osobę. I jeśli zapytasz się tych trzech, rannych osób,
odpowiedzą: "Ten byk, ten sam byk". Wszyscy powiedzą, że to ten sam byk. "O, to ten, dobrze". Więc obdarza was mądrością.
Kiedy posiadacie moc Shri Ganeshy, wasze oczy są promienne. Macie błysk w oku, światło w swoim oku, kiedy On was oświeca,

wtedy nie potraficie na nikogo spojrzeć z chciwością i pożądaniem. To spojrzenie jest tak potężne, że wystarczy nawet jedno
spojrzenie, aby oczyścić tysiące ludzi. Otwarcie oczu jest już wystarczające i odkryjecie, że wszystko z ciemnej nocy zmieni się
w piękny poranek. To spojrzenie może obudzić Kundalini.
Matka Kundalini nie może się poruszyć, dopóki Shri Ganesha nie da pozwolenia. On jest jak vice kanclerz siedzący na wszystkich
czakrach. Na każdej czakrze On musi zatwierdzić: "Jest w porządku, przejdź, idź". I kiedy Kundalini się unosi, Shri Ganesha jest
obudzony, w innym wypadku Kundalini nie może się unieść. Ale kiedy On zasypia, wchłania Kundalini, Ona zostaje przez Niego
wchłonięta.
Myślimy, że straciliśmy naszą niewinność. To nie jest takie proste, aby ją stracić. Ona jest niezniszczalna. To, co jedynie
zrobiliście to pokryliście ją czymś, co nie pozwala zasadzie Shri Ganeshy zamanifestować się w nas. Zepchnęliście ją w dół.
Zaczęliście wywierać nacisk na nią. Pokryliście ją niezliczoną ilością bezsensownych obciążeń. To wszystko, ale ona nigdy nie
umiera. To jest odwieczna zasada całego Wszechświata.
Inną cechą osoby, która jest obdarowana mocami Shri Ganeshy jest to, że On usuwa wszelkie przeszkody. Jeżeli jedna osoba o
takiej naturze znajduje się w jakimś miejscu, wszyscy pozostali ludzie będący w pobliżu zostaną uratowani, w przypadku
jakiegoś wypadku albo innego problemu, który jest destrukcyjny, wszyscy z nich zostaną uratowani. Odkryjecie, że tak się dzieje.
On jest Ganapati, więc On jest Mistrzem wszystkich Ganas. On was prowadzi. Sahaja Yoga nie może funkcjonować bez Shri
Ganeshy. On jest tym, który jest Sahaja. On jest tym, który tworzy całą spontaniczność świata. On jest tym, który sprowadza was
na właściwą ścieżkę. On jest tym, który wszystko daje wam z łatwością. On jest tym, który tworzy wszystkie chamatkars, całą
magię, wszystkie cuda świata. On jest Ganapati. On jest tym, który siedzi na Ganas, w takim sensie, że On jest jak król wszystkich
Ganas.
Ten, kto sprawił radość Shri Ganeshy, sprawił radość wszystkim Bogom i Boginiom, ponieważ wszyscy Bogowie i Boginie
sprawiają radość Shri Ganeshy, więc jaka jest potrzeba? A Shri Ganesha jest bardzo sprytny. On wie, że jedyną, prostą rzeczą,
jaką musi robić to sprawiać radość swojej Matce. Aby posiąść wszystkie moce świata wystarczy sprawić radość Matce. Jest
tyle cech Shri Ganeshy, które można opisać. On jest tym, który daje nam radość jedzenia. Jedząc coś, możecie to lubić lub nie
ale to On wam powie, że to zostało zrobione przez Sahaja yoginów, zrobione przez waszą Matkę. To oznacza, że On daje wam
smak miłości, w jedzeniu, które dla was ugotowano. Ponieważ On jest miłością. On podsuwa wam pomysły, jak wyrażać swoją
miłość.
Kiedyś poprosili Mnie o zaśpiewanie piosenki. Niegdyś śpiewałam bardzo ładnie, ale po wygłoszeniu tak wielu wykładów,
widzicie, myślę, że straciłam głos. Nie mogłam śpiewać dobrze, tak myślałam. Pewnego dnia poprosili Mnie o zaśpiewanie
piosenki i pomyślałam o pewnej piosence i zaśpiewałam im. I po około roku na programie powiedzieli: "Matko, chcemy
zaśpiewać Ci piosenkę". Ta piosenka nie była nikomu znana, nie wiem jak ją zdobyli, skąd wzięli melodię. Zaczęli śpiewać tę
samą piosenkę. I jakże ogromna radość, to znaczy, wszystko stało się falami łez w Moich oczach. Nie mogłam kontrolować
Mojej radości.
To całe uczucie radości pochodzi z pomysłów stworzonych przez Shri Ganeshę. On jest zajęty tworzeniem pięknych relacji. Jak?
Co mówimy w urodziny, urodziny dziecka? "Dobrze, jutro rano ptaszek przyniesie ci prezent". A więc dziecko wstaje rano i widzi,
że nie ma ptaszka. To tylko Ganesha podsunął ten pomysł. Możemy powiedzieć, że On jest Świętym Mikołajem. On daje wam
sposoby i metody, i mówi wam, jak delikatnie budować relacje, czyste relacje. W jaki sposób chowacie, opakowujecie mały
prezent, po prostu go kładziecie, a osoba, która ma go otrzymać widzi to i mówi: "O Boże". I potem widzicie kwiaty, które nagle
wyciągacie, kładziecie je, wszystko to są wysiłki Shri Ganeshy, Jego sposoby, Jego sugestie.
Spośród całego stworzenia, kwiaty wyrażają istotę Shri Ganeshy. A istota Shri Ganeshy pochodzi z istoty Matki Ziemi, z jej
aromatu. Zatem osoba, która jest obdarowana błogosławieństwami Shri Ganeshy posiada aromat, czasem sandału, czasem róż,
czasem tej gardenii. Nawet nie wiecie, skąd ten aromat pochodzi. Aromot pochodzi od Shri Ganeshy i to właśnie jest ten magnes
w was. Taka osoba ma ten aromat, cały czas wydziela aromat. Shri Ganesha emituje z takiej osoby przeróżne rodzaje aromatów.

A możecie to poczuć tylko wtedy, gdy wasz Shri Ganesha jest w porządku. Nie ma końca w opisywaniu tego wspaniałego
Bóstwa w was. On tam po prostu osiadł, On tam jest przez cały czas, czeka, żeby zostać oczyszczonym, aby unieść Swą głowę,
jak lotos z błota. Wystarczy, że pomożecie szanując to, a On będzie tam, emanując aromat wewnątrz was.
To jest tak ważne dla tego kraju, gdzie unieśliśmy naszą głowę bez poddania się Viracie, kolektywności, Shri Krishnie.
Podnieśliśmy swą głowę, a ze Shri Ganeshą swoją głowę pochylamy za wszystkie dary, jakimi obdarzył nas Bóg. Cała arogancja
zniknie u Lotosowych Stóp Shri Ganeshy. On da nam mądrość. On da nam rozsądek, aby zrozumieć. On da nam siłę do
przezwyciężenia arogancji, która jest w nas. On jest tym, który daje wiedzę. On jest tym, który daje nam światło.
Wielu ludzi w Indiach również czci Shri Ganeshę, powtarzając: "Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha" i
wyczyniając różnego rodzaju śmieszne rzeczy. To jest jak niepotrzebne oszukiwanie siebie. To takie proste, aby ustanowić Shri
Ganeshę wewnątrz siebie. Ale zrozumcie, że niezbędnym jest abyście wy ludzie, którzy jesteście Sahaja yoginami ustanowili Shri
Ganeshę, który jest milczącą mocą w was, nic nie mówi. To jest milcząca moc, która działa. Po prostu moc, która jest
dynamiczna bez żadnego hałasu, bez żadnego widowiska. I to jest to, co chciałabym powiedzieć, że dziś, kiedy ze Swojego
serca przekazałam wam te wszystkie rzeczy, wy – Sahaja Yogini ustanowicie Shri Ganeshę wewnątrz siebie. I od was, wy
będziecie emitować takie moce, że inni będą mogli ustanowić swojego Shri Ganeshę w tym kraju.
Niech was Bóg błogosławi.
Nazwiemy ją Gauri. Dzisiaj jest dzień Ganeshy, więc damy jej na imię Gauri.
Witajcie. [Hindi] W dzień Diwali czcimy Shri Ganeshę, jak również Shri Lakshmi, skoro dzisiaj również czcimy Shri Ganeshę,
musimy czcić Shri Lakshmi, zatem dziś dam jej imię Lakshmi. Dobrze? Dziękuję.
Popatrz takie małe dziecko, nie płacze. Jesteś taką dużą dziewczynką. Zobacz, małe dzieci nie płaczą. Jesteś dużą
dziewczynką, dlaczego płaczesz? A co nosisz na stopach? Pokaż. Czy one robią hałas? Nie? Więc zdobędziemy dla ciebie
lepsze. Pokaż jakie masz duże stópki. Pokaż. Są bardzo małe, czyż nie? Jesteś dużą dziewczynką, czy małą dziewczynką?
Małą? Nie, nie, ona jest duża, może stać, czyż nie? Zobaczmy. Witaj. Podejdź tutaj, podejdź. Co się stało? Ona tak zawsze?
Nazwiemy ją Siddhi. To jest siła. Siddhi to dobre imię. Dobrze. Niech was Bóg błogosławi. Wszystko będzie z nią dobrze.
Popatrzcie na to. To jest obrazek. Zróbcie zdjęcie. Niech was Bóg błogosławi. Niech was Bóg błogosławi. Teraz wstań. Musisz
wstać. Podejdź tu. Podejdź tu. Ach. Nazwiemy go Vinayaka. To jest imię Shri Ganeshy, Vinayaka.
Kto jeszcze został? Podejdźcie. Witajcie. Nazwiemy go Ganapati.
Niech was Bóg błogosławi. Podejdźcie. Nazwiemy ich Gauri i Ganesha. Gauri i Ganesha.
Możecie podejść? Innym imieniem Ganeshy jest Omkara. Nazwiemy go Omkara. Niech was Bóg błogosławi. Podejdźcie. Dobrze.
Od teraz jesteś Omkara. Dobrze? Dobre imię, Omkara.
A więc teraz... Teraz Ramma. To jest imię Devi, imię Parvati. To jest imię Matki Shri Ganeshy, Ramma. Ramma jest tą, która gra w
sercu.
Janaki, Janaki.
Sharmila, Sharmadayini, Sharmila, Sharmadayini. Sharmadayini jest dawczynią błogosławieństw. Dawczyni błogosławieństw.
Dawczyni błogosławieństw. Sharmila – to jest imię Bogini. Ona jest dawczynią błogosławieństw. Sharmadayini jest dawczynią
błogosławieństw.
Niech was Bóg błogosławi

Możecie tu podejść, aby pomóc w pujy.
DVD 2
I przyślijcie dzieci…
Chodźcie, umyjcie Moje Stopy. Chodźcie, oboje, chodźcie. Przede wszystkim podwińcie rękawy, podwińcie prawidłowo rękawy.
Dobrze. Obie ręce.
Yogin: Pozdrowienia dla tego, który inkarnował się jako przeszłość Bhuta bhava.
Całą lewą stronę. On jest podstawą lewej strony, więc będziecie w stanie zrozumieć, co on mówi. On jest lewą stroną,
przeszłością. "Bhuta" to przeszłość.
Nie… najpierw powiedz znaczenie. Potem powiedz to, dzięki temu będą mogli zrozumieć; to wchodzi do głowy, dobrze? Pierwsze
jest znaczenie.
Teraz powiedz drugie. "Bhuta sangha" oznacza zbiór wszystkiego co zostało stworzone. "Bhuta sanghana videha manah":
"videha" oznacza "w ciele", "manah" oznacza "w sercu tego ciała" w Sanskrycie. … W sercu. "Bhutatmanaha". Atmana to Duch.
"Bhut" oznacza "stworzone": cokolwiek zostało stworzone, On rezyduje w nich jako Duch. "Bhutatmanaha".
Teraz chcę powiedzieć, że to jest Shri Ganesha, który jest Omkarą, który jest wibracjami. Więc On jest prawdą. To, co mówi jest
prawdą, zatem to, co mówią wibracje jest prawdą. On jest prawdą.
Omkara jest wibracjami, jest Shri Ganeshą. "Paramadhama".
Za dużo. Za dużo. Lepiej weź ten z … Teraz musisz związać tamte… [Hindi]
Pozwólcie im wziąć zdjęcie.
Możecie przyjść? Bądźcie ostrożni. Możecie to zawiązać? Czy ominęliście te rzeczy na zdjęciu? Czy ominęliście je? Czy były
pokazane?
Nie, nie, zabierz to. To jest dobre zdjęcie, w porządku? To jest niebywałe zdjęcie… z głową Shri Ganeshy.
Niech was Bóg błogosławi.
O Boże… Wow, piękne. Dziękuję.
Od włoskich Sahaja yoginów.
To za dużo dla Mnie. Dziękuję bardzo. Co to jest? Wow, piękne! Bardzo ładne. Skąd to wzięliście?
Aa, rozumiem.
To jest bardzo dobre. Co to jest? Ona przemierzyła tę całą drogę z Austrii? …Ach! Z Austrii! Dziękuję bardzo… Dziękuję bardzo.
Jakie to piękne. Bardzo piękne. Dziękuję bardzo.

1986-1221, Shri Mahadevi Puja, Puja Powitalna w Chalamali
View online.
Puja Powitalna w Chalamali 21.12.1986, Alibag (Indie) (Część wykładu wygłoszona w języku angielskim, zaczyna się od 7:43
minuty) (Napisów do części tłumaczonej z marathi brak) Kłaniam się wszystkim Sahaja yoginom. W tym pięknym otoczeniu,
wielu z was zastanawia się, dlaczego Bóg stworzył te piękne rzeczy. Ponieważ wy ludzie mieliście przybyć na tę Ziemię i cieszyć
się pięknem - to jeden z powodów. A teraz Bóg czuje się ogromnie wypełniony radością i satysfakcją, i pewnego rodzaju
spełnieniem Swojego pragnienia. Dlaczego Bóg stworzył ten piękny Wszechświat? - było pytaniem zadawanym przez tysiące lat.
Powód jest bardzo prosty do zrozumienia - to piękno, które powstaje, nie może zobaczyć siebie. W ten sam sposób Bóg, który
jest źródłem piękna, nie może zobaczyć własnego piękna, tak jak perła nie może wejść w siebie, aby zobaczyć swoje piękno, tak
jak niebo nie może zrozumieć swojego własnego piękna, gwiazdy nie mogą zobaczyć swojego piękna, słońce nie może ujrzeć
swojego blasku, podobnie Bóg Wszechmogący nie może ujrzeć własnego istnienia. On potrzebuje lustra i dlatego stworzył ten
piękny Wszechświat jako Swoje lustro. W tym lustrze stworzył piękne rzeczy, takie jak słońce, a teraz słońce też musi zobaczyć
swoje odbicie. Zatem stworzył te piękne drzewa, aby zobaczyć, że kiedy świeci, one rosną tak dobrze i wyglądają tak zielono.
Potem stworzył ptaki, by wstały wcześnie rano, aby powitać słońce, Tak więc Słońce wie: "Tak, jestem tutaj. Istnieję" i stworzył te
piękne jeziora, aby te drzewa zobaczyły swoje odbicie, a jeziora, aby czuły swoje istnienie, gdy fale zaczynają się na nich
poruszać. A następnie stworzył istoty ludzkie. Ale ludzie także nie mogą zobaczyć własnego piękna, własnej chwały. Dlatego
tkwią w ciemności, są ignorantami. Nie mogą zobaczyć, co istnieje w nich samych. Więc gonią za czymś, co jest absolutnie
przeciwko nim, co jest brzydotą, co jest samo-destrukcją. A walka, aby uzyskać rzeczywistość jest tak wielka, że w rezultacie
sami siebie niszczą. Jak np. ludzie zażywali narkotyki, prowadzące do wszystkich złych nawyków - mówi się, że tutaj ma miejsce
ogromny przemyt - ludzie podejmują wszystkie takie wysiłki, ponieważ nie wiedzą, jakim są pięknem. Więc teraz trzeba dla nich
stworzyć lustro, aby ujrzeli jacy są piękni. Ich lustrem jest ich Duch. Tego Ducha trzeba wprowadzić do ich świadomości, do ich
uwagi. Kiedy [Duch] pojawi się w ich uwadze, wtedy będą mogli zobaczyć swój obraz. Teraz ta uwaga, która pojawia się jako
uwaga oświecona, nazywa się w języku sanskryckim 'chidabhas' jest przejawem oświeconej uwagi. Ale mówi się również, że
uwaga ma bardzo ulotną naturę, lub możemy powiedzieć, znika z każdą chwilą. Kiedy tak się dzieje, co należy wtedy robić? W
tym celu musicie się uspokoić poprzez medytację, słuchając oświeconego wykładu, widząc dobre strony życia, bez myślenia o
tym, widząc także dobroć innych, wtedy zaczniecie dostrzegać dobro także w sobie. Dlatego zawsze mówię, że nie należy czuć
się winnym, ponieważ czujecie się winni czegoś, co jest tylko iluzją. Czujecie się winni z powodu tego, że macie cień. To jest coś
takiego. Więc jeśli wiecie, że jesteście pięknymi istotami, a to, że macie cień, nie ma nic wspólnego z wami ani z waszym
pięknem. Jeśli widzicie własne piękno, wtedy będziecie zaskoczeni, że wszystko, co daje radość jest w nas, wszystkie piękne
rzeczy, które widzimy na zewnątrz. Ale teraz lustro nie jest w porządku, dlatego musicie dostrzec piękno w naturze. Kiedy
jesteście jednością ze sobą, wtedy widzicie całą tę naturę w sobie, wszystkie dające radość cechy wewnątrz samych siebie.
Więc chciałam, żebyście przyjechali właśnie do tego miejsca, aby nauczyć się, w jaki sposób Bóg stworzył ten piękny obszar dla
was ludzi, abyście się nim cieszyli i byli tutaj. Niech was Bóg błogosławi. [Tłumaczenie z Marathi - tekst po weryfikacji
03.03.2020] Kłaniam się wszystkim Sahaja yoginom. Najpierw będę mówić w języku angielskim a potem w Marathi. Mówiłam
im, że wielu ludzi pyta: "Po co Bóg stworzył ten świat. Po co ten świat był potrzebny?" Powodem jest to, że Bóg jest źródłem
piękna, radości i miłości, a On nie może zobaczyć samego siebie. On nie może zrozumieć, jak wielkim On jest źródłem. Podobnie
wy Sahaja yogini jesteście również jego [piękna] źródłami. Stąd Bóg stworzył takie wielkie zwierciadło. On chce widzieć swoje
własne piękno w tym zwierciadle. On czuje się zadowolony patrząc w to lustro, ale On chce zobaczyć w tym lustrze coś więcej.
On chce zobaczyć, czy to lustro obudziło się w istocie ludzkiej, czy to piękno przeniknęło istotę ludzką, którą On stworzył, czy
istota ludzka jest świadoma swojego piękna, jak wiele jakości otrzymała, jak jest ważna, jak jest wspaniała, czy ona jest warta
zrozumienia tego. Święty Tukaram powiedział: "Chociaż jestem mniejszy od najmniejszego, jestem wielki jak niebo". Osoba,
która uświadomiła sobie to o sobie samej, nie będzie marnowała swojego życia na trywialne, błahe sprawy. Jak wiemy, w
naszym kraju takie brudne praktyki stały się modne. Teraz o alkoholizmie. Jeżeli ktoś zaleca niepicie trunku, nikt tego nie
akceptuje i połowa ludzi może się zdenerwować i wyjść. Ale gdy to lustro, jakim jest wasz Duch jest przebudzone, wy widzicie
siebie w tym lustrze. W chwili, gdy tylko uświadomicie sobie, że byliście o krok od spożycia czegoś bardzo brudnego, co wam
tylko zaszkodzi, sami tego zaniechacie. Po wtóre, po przebudzeniu tego lustra, egoista w was może zobaczyć swoją własną
arogancję, z jaką rani uczucia innych i nęka innych. Nie jesteście w stanie w inny sposób dostrzec tych rzeczy, czegokolwiek
byście nie czytali, jakkolwiek byście nie intonowali imienia Boga, jakkolwiek byście nie tańczyli w Jego imieniu. Tylko kiedy

wyraźnie widzicie światło Ducha i zaczynacie przyglądać się swojemu Duchowi, uświadomicie sobie, że to, co macie zrobić, to
przeciwstawić się samemu sobie. Jestem takim szlachetnym człowiekiem, jestem tak wspaniały, Bóg uczynił mnie tak
wspaniałym! Nie jestem zwierzęciem. Jako istotę ludzką obdarzono mnie dobrą inteligencją, obdarzono wolnością, która jest
wolnością najwyższą i powinienem to osiągnąć. Zatem czemu miałbym popaść w niewolę absurdalnych rzeczy, niewolę nałogu?
Odkąd jestem tak niezależny i żyję w technice Ducha "Sva – tantra" - niewoli nie powinno tu być. Stąd Shivaji Maharaj kładł
nacisk na utożsamianie się ze Sva- Dharmą, co oznacza utożsamianie się z Dharmą Sva. "Sva" oznacza wasze zwierciadło,
którym jest wasz Duch i musicie go osiągnąć. Teraz tak wiele śmiesznych poglądów jest rozpowszechnionych w naszych
wioskach, że czasami jestem zadziwiona. Pewna liczba ludzi myśli, że Bóg wchodzi do czyjegoś ciała i wydaje dźwięk
podmuchu powietrza. Wiele kobiet myśli, że Boginie wchodzą w nie. Ale chcę wam powiedzieć, że posiadanie Bogini w ciele nie
jest łatwą rzeczą. Jest moc Bogini, poprzez którą Kundalini jest obudzona. Jeżeli szanujecie kobietę jako Boginię, w którą
wchodzą duchy, jesteście przeciw Bogu. To są duchy i ta kobieta fizycznie i psychicznie cierpi będąc ich medium
[przekaźnikiem]. Nie tylko to, ale wszyscy członkowie jej rodziny podupadają. Więc nikt nie powinien łatwowiernie się temu
poddawać. Podobnie w każdej wiosce, jest taka lub inna osoba, która wykonuje takie czynności. To jest zwłaszcza zauważalne
w rejonie Konkanu. W tym roku odkryłam, że nie jest tak źle. Oni opowiadają absurdalne historie, że duch przybył od tej osoby i ta
osoba w jakiś sposób hipnotyzuje ludzi. Potem ogłupia tych zahipnotyzowanych ludzi i wyciąga pieniądze. Tutaj to jest
powszechna praktyka. Potem ktoś przybywa jako ksiądz i żąda pieniędzy w imieniu Boga. Bóg nie rozumie pieniędzy jak i nie
pragnie waszych pieniędzy. Bóg chce byście trzymali zwierciadło waszego Ducha w waszych dłoniach i patrzyli na swój własny
kształt. Ale jest powiedziane, że gdy posiadacie zwierciadło w swoich dłoniach, to macie o tym raczej niejasną świadomość. Dla
wyraźnej idei i ustabilizowania się w niej, osoba musi podtrzymywać to poprzez medytację. Więc najpierw miejcie obudzenie
Kundalini, a potem wraz z medytacją i zrozumieniem waszej odpowiedzialności i wolności zasiądźcie na swoim tronie. Nie
jesteśmy zwierzętami, lecz istotami ludzkimi. Nie powzięliśmy naszych żyć, aby je zmarnować na tak absurdalne aktywności.
Jakkolwiek do dzisiaj nie szanowaliśmy siebie. Ale poznając swojego Ducha, osoba natychmiast poznaje siebie i wszystkie jej
złe cechy odpadają. Kiedy zaczęłam głosić Sahaja Yogę w Anglii, przyszło siedem takich osób, które miały mnóstwo uzależnień.
Ale kiedy dostały swoją Samorealizację, tego samego dnia były wolne od swoich nałogów. Więc teraz powinniście podjąć
decyzję, by nie akceptować jakiejkolwiek niewoli. Bycie uzależnionym jest niewolnictwem. Co prawda możecie się z tego
cieszyć, ale faktycznie to jest niewola. Więc powinniście postanowić, że nie będziecie akceptować jakiegokolwiek zniewolenia. A
kiedy czynicie takie postanowienie, wasz Duch wyraźnie się przejawia, a rezultaty tego są odczuwalne. W rezultacie tego
wszystko to, co jest niepotrzebne odpada. Przed tym my lubimy tylko to, czego nie powinniśmy, co jest złe. Wybieramy tylko to,
co jest złe. Więc mówię wam jako Matka, że nikt nie powinien czuć się źle, więc nie obawiajcie się, jeśli macie jakieś
uzależnienia, wraz z przebudzeniem Ducha wszyscy będą wolni od uzależnień. Całe ludzkie ubóstwo zniknie. Wszelkiego
rodzaju bóle, wszelkiego rodzaju problemy fizyczne, psychiczne, emocjonalne, a także problemy rodzinne, powinny zniknąć i to
musi się wydarzyć. Więc jesteśmy w waszej wiosce Chalgaon. Ci ludzie, również widzieli czystość tego miejsca. Spotkali się z
wami, tańczyli z wami, cieszyli się z wami. Również wy miło gratulowaliście im i ugotowaliście dla nich pyszne jedzenie. Więc oni
prosili: "Shri Mataji, prosimy obdarz ich życiowym spełnieniem". Teraz naszym zwyczajem jest wręczenie prezentu gospodyni
miejsca, które odwiedzamy. W związku z tym Pan Harish Chandra Kali, którego znacie, pracował bardzo ciężko, postawił tutaj
swój dom, ustabilizował Sahaja Yogę. Jego żona też bardzo mu pomogła. Więc chcemy podarować jej coś przynajmniej jako
wyraz naszej miłości i wdzięczności. Ja również chcę coś podarować wszystkim innym ludziom. To to jest to, co nazywamy
błogosławieństwami. Dzięki tym błogosławieństwom macie stać się "Samartha" co znaczy "równy sensowi waszego życia, to
również znaczy silny" – przez obudzenie waszej Kundalini Shakti. Macie również stać się samowystarczalni. Zanim opuszczę to
miejsce, chcę zrobić coś dzięki czemu w pełni zrozumiecie swoją własną chwałę, zrozumiecie swoją własną wielkość i będziecie
mieli mądrość, która przychodzi z takim zrozumieniem. A tym samym, podczas mojej następnej wizyty, zobaczę wszystkich
ludzi bardzo pięknymi, ze świeżością i nowym wyglądem na twarzach, mającymi piękne miejsca zrobione przez Boga w ich
sercach, miejscem, które jest jak w pełni rozkwitłe kwiaty lotosu. Wszyscy macie Moje błogosławieństwa.
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Dzisiaj jest dzień, w którym świętujemy zmianę osi Słońca i to, że Ono przesuwa się w kierunku zwrotnika Raka. Zwrotnik Raka
jest tym, który reprezentuje macierzyństwo, macierzyństwo Ziemi.
Zwrotnik Raka przebiega przez całkiem duży obszar lądu, podczas gdy zwrotnik Koziorożca nie. A obszar, przez który przechodzi
stworzył różne piękne manifestacje jakości macierzyństwa na tej Ziemi. Świętujemy tę zmianę, ponieważ Słońce weszło na
nową płaszczyznę, dlatego na całym świecie będzie obecne ciepło Słońca.
Ciepło Słońca reprezentuje ciepło Boskiej miłości. To jest powód, dla którego świętujemy ten festiwal poprzez ofiarowywanie
słodyczy, zrobionych z ziaren sezamu. Wręczamy ziarna sezamu, ponieważ one także dają ciepło, a teraz wychodzimy z zimnej i
wchodzimy w ciepłą porę roku, w pewnym sensie cieplejszą porę roku, aby przygotować was do ciepła Słońca. Te specjały
zrobione są z ziaren sezamu, aby reprezentować nadchodzące ciepło oraz ciepło Słońca. Pomimo tego, że w Indiach gorąca jest
za dużo, ludzie wciąż czekają, aż ten czas nadejdzie i świętują go z takim gorącym sercem. W tym czasie mówi się, że dają ci to
ziarno sezamu i cukier do zjedzenia, ale teraz musisz mówić w słodki sposób "Gudd, gudd bola", znaczy, musisz mówić w słodki
sposób.
Mówienie w słodki sposób jest bardzo ważne. Niektórzy ludzie myślą, że to mądre, gdy mówi się w niegrzeczny sposób lub że to
bardzo inteligentne, krzyczeć na ludzi, ale nikt nie lubi tego typu osobowości. Możesz być inteligentny, możesz być bardzo ostry
lub przebiegły, może ludzie będą chcieli oglądać cię w telewizji, ale nie jako kompana, czy przyjaciela. Mówienie w bardzo słodki
sposób to znak dobrego wychowania, wysokiej kultury oraz bojaźni wobec Boga. Ci, którzy boją się Boga nigdy nie mówią
niegrzecznie do innej osoby, ponieważ w drugiej osobie jaśnieje ten sam Duch. Dlaczego mielibyśmy być ostrzy czy źli w
stosunku do innej osoby, która jest stworzona przez Boga Wszechmogącego, tak jak stworzył nas.
Więc tę pełną miłości, piękną relację, którą mamy między sobą, szczególnie po przyjściu do Sahadża Jogi, wyrażajmy zwracając
się do siebie w słodki sposób. Jest tyle sposobów, dzięki którym moglibyśmy być słodcy. Są małe, małe rzeczy, robiąc które
możecie stworzyć wiele słodyczy, nie potrzebujecie ostrego języka, lecz ostrej pamięci. Próbowałam tych rzeczy wiele razy. Raz
pewien Sahadża jogin, który jest bardzo dobrym Sahadża joginem i aktywnym Sahadża joginem, jechał razem ze Mną
samochodem, jego nóż został skradziony przez kierowcę czy kogoś innego i on bardzo się na niego zdenerwował.
Powiedziałam: "Zapomnij o tym, on jest biednym człowiekiem, dlatego go zabrał, to nieważne, po prostu o tym zapomnij". On
mówi: "Nie, tak było bo dostałem go w prezencie od kogoś, kto był w Szwajcarii i to jest szwajcarski nóż, który trzymałem przy
sobie. Tak więc przykro mi, że go zgubiłem". Kiedy byłam w Szwajcarii kupiłam dla niego taki sam nóż. Kiedy przyjechałam, kiedy
mu go wręczyłam, zabrakło mu słów, żeby coś powiedzieć. I powiedział: "Matko, jak to zapamiętałaś? Po tak długim czasie, jak
zdołałaś zdobyć ten nóż?" Powiedziałam: "Mam bardzo dobrą pamięć". Taki jest ze Mną problem.
Pamięć jest tak dobra, że czasem, po prostu nie wiem, swoją pamięcią wprowadzam niektórych ludzi w zakłopotanie. Jest taka
dobra, że nie zapominam niczego, cokolwiek by to nie było. Oczywiście zapominam wszystkie złe rzeczy, ponieważ nie ma
potrzeby pamiętania złych rzeczy, nie ma potrzeby o nich myśleć. Dzięki przebaczeniu możesz zawsze zapomnieć o złych
rzeczach. A jeśli pamiętasz dobre rzeczy, twoja radość zostaje zwielokrotniona. Jeśli starasz się zapamiętać coś złego, wtedy
twoja radość się zmniejsza. Zawsze, gdy widzisz daną osobę, postaraj się zapamiętać, co dobrego ta osoba dla ciebie zrobiła.
Co dobrego ma ta osoba. Jeśli masz pamięć do rzeczy dobrych, czekają cię same przyjemne chwile.
Dzisiaj jest dzień, kiedy wy wszyscy opuszczacie Indie. Niektórzy będą wyjeżdżać pojutrze. Tak czy inaczej, muszę wam
powiedzieć jedną rzecz, że cokolwiek było możliwe, zostało dla was tu zrobione, aby dać wam radość i szczęście. Teraz, kiedy
wracacie, postarajcie się zapamiętać wszystko, co wam powiedziano. Wszystko, co było miłe. Jak ludzie was chwalili. Jak was
kochali. Jacy byli dla was mili. Jak spotkaliście paru miłych ludzi. Jakie miłe mieliście doświadczenia, a nie mnóżcie rzeczy,
które są bezwartościowe. W porządku, ktoś musiał wam powiedzieć coś ostrego lub to wy musieliście komuś powiedzieć coś
ostrego, po prostu zapomnijcie o tym. Spróbujcie zrozumieć, że niszczycie wasze szanse na radowanie się życiem. Nikt przez to
nie jest urażony, więc spróbujcie być nadzwyczajnie szczęśliwi, dlatego że spotkaliście tak wielu ludzi, że mieliście śluby, że
widzieliście tak wiele ślubów.
Miło spędziliśmy czas i każda jego sekunda była pełna radosnych wibracji. Oczywiście, dzisiaj niektórzy z was będą trochę
nieszczęśliwi, mogę to zrozumieć, bo wasi współmałżonkowie wyjeżdżają, czyjś mąż wyjeżdża lub czyjaś żona wyjeżdża. Więc

widzę, że niektórzy z nich wyglądają z tego powodu raczej na nieszczęśliwych. Ale to jest dobra rzecz, bo bierze się z miłości, z
wzajemnego przyciągania, wzajemnego cieszenia się swoim towarzystwem. To sugeruje Mi coś bardzo dobrego, ale wciąż,
mimo wszystko, powiedziałabym, że spotkacie się i będziecie pamiętać te wszystkie dobre rzeczy, które sobie nawzajem
powiedzieliście, że cieszyliście się sobą nawzajem i próbowaliście być szczęśliwi. Ponieważ te dni miną bardzo szybko.
W Sahadża Jodze po prostu zapominacie o czasie, o wszystkim, czas mija tak szybko i te wszystkie rzeczy przeminą, i znowu
połączycie się z waszymi mężami i żonami, jakikolwiek by to był przypadek. Więc nie ma co bardzo się smucić z powodu tych
wszystkich rzeczy, tylko śmiać się i cieszyć, także kiedy oni odjeżdżają, nie powinni czuć się tak, widząc waszą twarz pełną łez,
ale zapamiętać twarz pełną pewności i odwagi, w której jest nadzieja, że już wkrótce się spotkamy, i że nie ma co bardzo się
smucić z tego powodu.
Dzisiejszy dzień jest po to, aby tworzyć radość i cieszyć się wszystkim, abyśmy czuli błogosławieństwa Boga wokół siebie.
Słońce powróciło w swojej własnej chwale i powinniśmy życzyć Mu samych sukcesów w nadchodzącym roku, ponieważ w tej
części Maharashtry, jak wiecie, nie było deszczu. Były z nimi problemy i musimy życzyć Mu sukcesu, aby mógł przynieść deszcz
i wszystko, co z energii słonecznej jest potrzebne, co mamy w tym kraju.
A wy musicie lśnić jak Słońce, kiedy wrócicie do swoich krajów. Wasze kraje nie są tak gorące jak nasz, ani nie ma tam takiej
ilości ciepła i możecie zrozumieć dlaczego ludzie są tacy ciepli i tak kochający – ponieważ mamy u nas Słonce. Teraz
zaniesiecie Słońce ze sobą i dacie im miłość, uczucia i ciepło, i pozwolicie im poczuć to, że to Słońce zostało przez was
przywiezione z Indii.
Zawsze gdy podróżowałam, w każdym kraju, Słońce świeciło bardzo jasno, więc oni mówili, iż jest powiedzenie, że kiedy Indusi
podróżują, zabierają Słońce ze sobą. Oczywiście nie możecie nieść Słońca w waszych kieszeniach, ale musimy je nosić w
naszych sercach, to Słońce. To musi być powód, dlaczego Słońce świeciło tak dobrze i wszyscy wychodzili w swoich ładnych
ubraniach, i wszyscy … się cieszyli. Więc tak właśnie jest, że musicie nieść Słońce ze sobą, mówiąc słodko do siebie dzisiaj i
zawsze, być przyjacielskim, być pomocnym, być miłym, ponieważ jesteście joginami, nie jesteście zwykłymi ludźmi. Jesteście
joginami, reprezentujecie tę kategorię ludzi, która jest znana ze swojej prawości, ze swojej dobroci i ze swojego współczucia i
miłości. Zatem życzę wam wszystkiego najlepszego. Radujcie się swoimi podróżami, cieszcie się wszystkim i przekazujcie tę
radość, którą osiągnęliście tutaj, innym ludziom, innym Sahadża joginom, i innym ludziom, którzy nawet nie są Sahadża
joginami.
Niech was w tym Bóg błogosławi.
[Shri Mataji mówi w Marathi.]
Dzisiejszy dzień jest błogosławiony i w tym dniu dajemy innym ziarno sezamu i prosimy ich, aby mówili w słodki sposób,
Mówimy to innym, ale byłoby lepiej, jeśli mówilibyśmy to sobie, również dlatego, że łatwiej jest mówić innym, aby wyrażali się
słodko ale: "Ja będę mówił ostro". Poprzez ten nasz zwyczaj stworzyliśmy błędne idee o sobie. Nie mamy pojęcia o
błogosławieństwach, którymi Bóg nas obdarował. Bóg, w tym kraju, dał nam tak wiele błogosławieństw.
Ale w tym kraju ludzie nie dbają zbytnio o czystość. W tym kraju jest wiele rodzajów zarazków i pasożytów. Czuję, że mamy
wszystkie pasożyty całego świata w tym kraju. Mamy również pasożyty, których nie można znaleźć w żadnym innym miejscu na
ziemi. Jeśli te pasożyty znajdą się w jakimkolwiek innym kraju, zginą. Nie przetrwają tam z powodu zimna. Z powodu słońca, w
tym kraju jest tak wiele pasożytów.
Pewnego razu naukowiec zapytał Mnie: "Jak to możliwe, że można przeżyć w waszym kraju, przy obecności tak wielu
pasożytów?”
Odpowiedziałam, że "w tym kraju, ludzie nie tylko pozostają przy życiu, ale również żyją w szczęściu i radości, z pełnią
błogosławieństw i szczęścia". Powodem tego wszystkiego jest Słońce. Słońce nauczyło nas, aby trzymać nasze domy otwarte, a
także by otwierać nasze serca. W Anglii, jeśli musisz gdzieś wyjść, musisz poświęcić co najmniej piętnaście minut, tylko na
włożenie odpowiedniego ubrania. To jest jak zakładanie zbroi przed wyjściem na zewnątrz, w przeciwnym razie możesz złapać
grypę i przeziębić głowę. Tak wygląda tamtejsza sytuacja. Dzisiaj siedzicie tutaj na zewnątrz, ale nie moglibyśmy tak siedzieć w
Anglii lub innym zachodnim kraju.
Ze względu na pogodę, te kraje stały się bardzo zimne. Nawet w naszym kraju są obszary [miasta], na przykład jeśli pojedziecie
do miasta takiego jak Bhowali lub na drugą stronę do Nainital i Dehradum lub bardzo blisko Himalajów, wtedy znajdziecie tam
zimny klimat, taki jak w innych krajach. Tam również jest zimno jak w Anglii czy w Ameryce. Ale w tych zimnych krajach nawet
ptaki czy insekty nie są w stanie przeżyć. Jest tam wiele lasów z pięknymi kwiatami. Nazywają je doliną kwiatów. Jest tam tak
wiele pięknych kwiatów – jakby to był raj na ziemi – ale to uczucie trwa tylko przez chwilę. Jest tam tak zimno, że nie możemy
nawet otworzyć oczu, aby zobaczyć to piękne miejsce. Musimy zakładać okulary, aby chronić oczy przed urazem z powodu

zimna. Ale pomimo zimna, te kraje tak bardzo się rozwinęły. Musieli walczyć z naturą i zimnym klimatem, i umocnili swoje kraje.
Pomimo dużej ilości słońca, nie byliśmy w stanie wykorzystać jego zalet. Możemy także produkować energię słoneczną. Jeśli
użylibyśmy energii słonecznej, nigdy nie mielibyśmy niedostatku energii [elektrycznej]. Nawet samochody mogą jeździć na
energię słoneczną. Ale tutaj w Indiach uwaga polityków jest gdzieś indziej i z tego powodu, nie możemy czerpać korzyści, jakie
daje nam słońce a tylko przez nie cierpieć. Jeśli nie pójdziemy w skrajności, wtedy możemy wykonać sporo pracy. Główną
rzeczą, której możemy się nauczyć od Słońca jest zdolność dawania. Ono zawsze daje. Nic nie bierze, zawsze tylko daje. Dzięki
tej wspaniałej obdarowującej mocy Słońca możemy mieć deszcz, możemy mieć zbiory i żywe istoty. Jeśli nie mielibyśmy słońca
to nie mielibyśmy niczego. Tylko dzięki obdarowującej mocy miłości Słońca, potrafiliśmy osiągnąć ten stan. Tym, czego musimy
nauczyć się od Słońca jest to, że także powinniśmy rozwinąć moc dawania. Jeśli rozejrzymy się dookoła nas, znajdziemy ludzi,
którzy zawsze będą myśleć: "Jak mogę zaoszczędzić pieniądze i zatrzymać je dla siebie?"
Nawet jeśli dam pieniądze na jakieś programy, niektórzy ludzie wciąż myślą, jak także na tym zaoszczędzić pieniądze. Nawet
jeśli dam im pieniądze, aby zostały wydane, oni zawsze mają tendencję, aby na wszystkim oszczędzać. Dlaczego? Ponieważ to
jest tendencja, aby przy czymś trwać.
Jeśli ktoś chodzi na targ i zobaczy, że ceny wzrosły, i jeśli spytamy: "Dlaczego?" odpowiadają: "Dlatego, że inni podnieśli ceny, ja
także podniosłem ceny". Jeśli [koszt] ceny towarów nie rosną, to dlaczego oni podnoszą ceny [sprzedaży]? Oni zawsze mają
tendencję do wysysania energii innych. Nawet jeśli chcę zrobić małą ceremonię z powodu uroczystej okazji, wtedy inni mówią
Mi: "Shri Mataji nie będziesz w stanie tego dokonać".
Gdy pytam: "Dlaczego?" odpowiadają, że ludzie są skorumpowani i przejedzą te pieniądze. Tak jak Ja jem jedzenie oni jedzą
pieniądze, więc możemy się nie dogadać. To taka absurdalna rzecz. Ci, którzy są odpowiedzialni za dobrobyt kraju, ci, którzy są
administratorami i ci, którym władza została powierzona przez Boga, nawet oni nie rozumieją, że musimy dawać. Tej jakości
dawania powinno się nauczyć się od Słońca; tego że przyszliśmy [na ziemię], aby dawać a nie brać. Musimy osiągnąć tę
całkowitą zmianę od wewnątrz, ze zrozumieniem, że musimy dawać, a nie brać. Musimy mieć pasję dawania. To jest tak, jak
wtedy gdy matka wie, że "dzisiaj przyjeżdża mój syn", wtedy z pasją myśli: "Co mogę dla niego zrobić, jakie jedzenie mogę dla
niego ugotować?" To jest ta pasja, którą ma matka. Nawet jeśli nie ma składników, może je pożyczyć od sąsiadów i przygotować
dla was jakieś słodycze. Ona zawsze czuje, że nie dość zrobiła.
Dopóty, dopóki nie mamy tego rodzaju kolektywnej pasji z wnętrza i tego rodzaju uczucia dla innych, to żaden kraj nie może się
rozwinąć, ani nasz ani żaden inny kraj. Ale zawsze mamy pęd do brania rzeczy od innych, grabienia innych, pożyczania od innych
lub oszukiwania innych. Z powodu tego pędu nasze dzieci będą cierpieć, my będziemy cierpieć i nie będziemy w stanie niczego
osiągnąć w tym kraju. W wiosce mojego zięcia [niesłyszalne]...utworzyć jezioro. Rząd dał im pieniądze na ten cel, tysiące. Ale
jezioro nigdy nie powstało. Powiedzieli, że wykopali dziurę, aby zrobić jezioro, ale wtedy zakopali ją z powrotem, ponieważ nie
znaleźli żadnej wody. Ale tak naprawdę, dziura nigdy nie została wykopana. Gdzie więc podziały się pieniądze? Oni wysłali je do
Szwajcarii [do banku]. Więc banki będą ponownie pożyczać ze Szwajcarii i wysyłać te pieniądze z powrotem do Szwajcarii. Jeśli
Słońce działało by w ten sposób, nie moglibyśmy przeżyć nawet przez jeden dzień. Jeśli ono zjadałoby wszystko samo, co my
moglibyśmy jeść?
Dzisiaj świętujemy SANKRANTI. Sankranti oznacza pewnego rodzaju Kranti [rewolucję], poprzez którą nabywamy nawyk
dawania. Wszyscy mówią, że powinniśmy mieć nawyk dawania, ale większość ludzi uważa za słuszne przekazywanie darowizn
księdzu. Także wielu ludzi głosi sztukę dawania tylko po to, by napełnić własne kieszenie. To wtedy nie ma żadnego znaczenia.
Zawsze jest też pytanie komu i na co dać. W rzeczywistości w całej swobodzie i wolności, powinniśmy dla samych siebie
zobaczyć, co dajemy naszemu krajowi, naszym braciom i siostrom, i naszym sąsiadom. Nie powinniśmy być samolubni, ale
dawać całym sercem, wtedy otrzymamy całą radość z dawania. Kiedy dajemy z całego serca, radość, którą otrzymujemy nie
może równać się z żadną inną radością.
Jeśli chcemy odczuwać wyłącznie ten rodzaj radości, wtedy powinniśmy obchodzić SANKRANTI dzisiaj. Nasza natura powinna
stać się taka, jak Słońce. Cokolwiek ono robi, nie ma poczucia, że to ono coś robi. Ono robi wszystko w AKARMIE [bez poczucia
robienia czegoś] i stale spala się i daje wam radość, światło, esencję życia, i odżywia was. Widzimy słońce codziennie, a wielu
ludzi robi także Namaskar, ale my robimy wyłącznie Namaskar bez przyswajania jego właściwości dawania.
Powiedziałam wam bardzo drobną rzecz, że każdy Sahadża jogin powinien zasadzić w swoim ogrodzie drzewo banyan.
Dlaczego mielibyśmy brać pieniądze od rządu na ten cel? Po prostu zasadzić drzewo, postawić dookoła płot, drzewo nie
potrzebuje wiele pieniędzy. Nawet palenie bidi [tytoniu] kosztuje więcej. Spróbujcie zrobić tę małą rzecz, aby inni mogli zobaczyć,
że przynajmniej coś robicie. Zamiast tego zawsze myślimy, jak możemy zdobyć pieniądze od innych, jak możemy ograbić innych
i jak możemy, cudzym kosztem, zaoszczędzić pieniądze. Z powodu tych skłonności w nas, nasz kraj nigdy nie będzie się

rozwijał. Wcześniej nie mieliśmy tych skłonności w ludziach, tego wcześniej nie było.
Mogę wam powiedzieć, że gdy byłam młoda widziałam ludzi, którzy wierzyli tylko w dawanie, nigdy w branie. Widziałam ich tylko
dających, oni nie lubili brać. Nawet rodzice nie lubili, gdy dzieci brały coś od innych i powtarzali im, aby to zwróciły. Wciąż
pamiętam, w domu Mojego ojca zrobili jakieś krzesła, a także parasol, ze srebra. Wszyscy pytali: "Dlaczego zrobiliście to ze
srebra?"
Odpowiedź brzmiała, że "kiedy mamy ślubne ceremonie, zamiast je pożyczać lub wynajmować, byłoby lepiej mieć je przy sobie
raz na zawsze, ponieważ jeśli musielibyśmy je czasem wynajmować, nie otrzymalibyśmy ich na czas, gdyż osoba, która je
wcześniej wypożyczyła, nie zwróciła ich. A czasem te parasolki gubiły się, ponieważ ktoś nigdy ich nie zwrócił i tak się gubiły".
Co chcę powiedzieć to, że jeśli mamy pieniądze, powinniśmy zainwestować je w coś kolektywnego. Jeśli chcesz wybudować
kort do badmintona, wtedy każdy powinien móc przyjść na taki kort i zagrać, a nie powinniśmy mówić, że tylko moje dzieci
powinny grać na tym korcie. Jeśli ktoś kupuje samochód, powinniśmy być w stanie zabrać do szkoły wszystkie dzieci. Dlatego
powinniśmy kupić duże auto, aby móc zabrać wszystkie dzieci do szkoły. Tego zwyczaju bycia kolektywnym i użytecznym dla
wszystkich, każdy powinien nauczyć się od Słońca. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, kiedy możemy nauczyć sie tej rzeczy od Słońca.
I powinniśmy przyrzec, że "zrobię coś, co jest kolektywne".
Nie rozumiem, jak ludzie mogą jeść bez dbania o dobro publiczne. Nie martwicie się nawet o swoich sąsiadów i nie robicie
niczego dla zwykłych ludzi. Mówiłam wam, bardzo małą rzeczą jest zasadzenie drzewa. Mamy tak wielu joginów w Maharastrze,
nawet jeśli każdy posadziłby drzewo i o nie dbał, byłoby to z pewnością użyteczne dla wszystkich. Dlatego proszę was
wszystkich, abyście zrobili coś kolektywnego, a będzie to z korzyścią dla każdego. Ale nie powinno się nigdy myśleć, ile na tym
zarobię i robić na tym pieniędzy. To nie powinno być w taki sposób, jak dajemy pieniądze księdzu. Każdy powinien otworzyć
swoje serce i z miłością zrobić coś dla kolektywu, i czuć z tego powodu radość. Każdy powinien uczynić z tego zwyczaj.
Nie chcę powiedzieć, że inni powinni mieć wszystko za darmo. Nigdy nie powiedziałam, że robicie coś za darmo dla ludzi, którzy
przyjechali z zagranicy. Jeśli spojrzycie na nich, to zobaczycie, że oni przywieźli dla was tak wiele rzeczy z zagranicy, aby dać
wam jako prezenty. Oczywiście Ja dołożyłam wiele. Ale oni sami także przywieźli wiele rzeczy. Gdy zobaczyłam tutaj prezenty,
pomyślałam, że to były prezenty, które kupiłam dla was w Rzymie, ale wtedy oni Mi powiedzieli, że to prezenty, które kupili sami,
a Moich prezentów nie przywieźli. Czuli tyle radości, przywożąc tak wiele rzeczy dla was. We Włoszech nawet nie wiedzieli komu
te prezenty mają być wręczone, ale nie dbali o to. Zostawili to Mnie, abym dała je Sahadża joginom tu w Indiach.
Ale w Indiach mamy tendencje do myślenia wyłącznie o naszych dzieciach i o naszej matce. Potem matka przychodzi, utykając
na jedną nogę. Zaczynacie mówić, że "moja matka nie dostała wysokiej jakości sari". Ponieważ takiego nie miałam, dałam jej
zwykłe sari. Taka jest tutaj tendencja. Ale z ludźmi z zagranicy sytuacja jest odwrotna. Kiedy przyjechali tutaj, przybyli z taką
ilością prezentów i wydawało się, że przywieźli dwie tony prezentów z zagranicy. Nawet ręce zaczęły mnie boleć w trakcie
rozdawania tych dwóch ton prezentów.
Co chcę powiedzieć to, że oni niczego od was nie oczekiwali. Ale wasze zachowanie powinno być takie, aby było dla nich
przykładem. I powinniście, pokazać im, że w żaden sposób nie jesteście od nich gorsi, "Jesteśmy tu, aby naprawdę wam służyć,
aby was powitać, cokolwiek jest możliwe z naszej strony, nie zawahamy się tego zrobić". To nie wymaga żadnych pieniędzy ani
ciężkiej pracy. Jedyną rzeczą jest to, że musimy zmienić nasz wizerunek. Jeśli nawet po przyjściu do Sahadża Jogi nie jesteśmy
w stanie zmienić naszej natury w tej kwestii, to nie czuję, że jesteśmy w stanie zmienić całą ludzkość poprzez Sahadża Jogę.
Największą jakością w nas jest dawanie innym. I tę jakość powinniśmy przyswoić sobie. W Sahadża Jodze wasza Kundalini jest
obudzona i wy doświadczacie swojego ducha, ale esencja ducha jest taka jak Słońca - tą esencją jest dawanie. Jeśli widzieliście
jedną z Moich fotografii, jest tam Słońce świecące na Moim sercu; rzeczywiście Słońce jest w Moim sercu i dlatego nigdy nie
czuję, że powinnam coś od nich wziąć lub kogokolwiek ograbić. Nie rozumiem, z której strony waszej głowy przychodzi ten
pomysł ograbiania innych. To jest bardzo dziwne zachowanie. Sahadża jogini nie powinni myśleć w ten sposób, a wręcz
przeciwnie musimy codziennie myśleć, co możemy dać lub zrobić dla innych.
W samym Rahuri założyłam organizację, której nazwa to "SAHAJ STREE SUDHAR" lub "SAMAJSUDHAR" [Stowarzyszenie na
rzecz pomocy kobietom] Poprzez Life Eternal Trust nie możemy używać pieniędzy dla dobra kobiet, musieliśmy więc stworzyć tę
organizację. Ta organizacja została zarejestrowana a ludzie z Kanady i innych miejsc są gotowi ofiarować pieniądze, ale tutaj nie
znajduję nikogo, kto pracowałby dla tej organizacji. Jeśli miejscowe kobiety wezmą to na siebie, aby pracować dla tej
organizacji, tylko wtedy będzie ona działać. Nabyliśmy ziemię i wszystkie budynki, ale nie znajdujemy czasu, aby poświęcić się
tej organizacji. Więc jak możemy jeździć w to miejsce?
Ale każdy powinien pamiętać, że ludzie przyjeżdżają z zagranicy z pieniędzmi, aby je ofiarować waszej organizacji. Przywieźli
tutaj dla kobiet czternaście maszyn. Możecie zobaczyć kobiety, które marnują czas nie robiąc nic. Możecie poprosić je, aby

pracowały i trochę na tym zarobiły, aby móc prosperować. Przynajmniej o tych rzeczach powinniśmy spróbować pomyśleć.
Zamiast tego zawsze myślimy o sobie. Osoba, która jest w Sahadża Jodze powinna wiedzieć, że to samolubne nastawienie nie
jest akceptowane w Sahadża Jodze. Powinniśmy myśleć w kategoriach globalnych korzyści. Święci żyją po to, aby zbawić świat.
I także ten świat istnieje dla zbawienia życia świętych. Święci będą błogosławieni tego typu postawą… [VIBHOUTI- oznacza
popiół, którym dekorowany jest Shiva.]
Teraz staliście się świętymi i powinniście zachowywać się, jak święci, a pierwszą cechą świętego jest dawanie. Nigdy nie
słyszeliście o świętym, który by kogoś ograbił. Jeśli święty myśli o oszukiwaniu, to nie pozostanie świętym. Z naszej strony
powinniśmy zawsze myśleć, jak wiele możemy dać i co możemy dać, jak wiele miłości możemy dać. I jak wielu osobom możemy
pomóc. Cała nasza uwaga powinna być na tym celu. Dzisiaj jest wiele organizacji społecznych służących tylko dla celów
wyborczych. Nie powinniśmy tworzyć żadnej organizacji społecznej tego typu. Ale powinniśmy stworzyć organizację, w której
możemy pracować bezinteresownie, a nasza miłość powinna być NIRVAJYA [bezinteresowna] i nie powinniśmy oczekiwać
niczego w zamian. I nie ma limitów naszej miłości, bo jest to miłość nieskończona. Kiedy mamy taki rodzaj miłości to
automatycznie będziemy wiedzieć, co jest do zrobienia. Postępy powinny być robione stopniowo i każdy Sahadża jogin powinien
przyczyniać się do dobra kolektywu. Powinniśmy dla tego celu, starać się poświęcić nasz czas i ciężko pracować, aby osiągnąć
nasze cele. To nie powinno być tak, że "Shri Mataji przyszła, Ona zrobi wykład, a kiedy pójdzie wszystko się skończy". Ci ludzie [z
zagranicy] zrobili wiele. Uruchomili szkoły i społeczne organizacje. My także powinniśmy zacząć coś tego rodzaju.
Sahadża Joga nie powinna stać się stowarzyszeniem ludzi, którzy uświadomili sobie ducha i pławią się w radości, ale są bardzo
leniwi. Nie powinno się tak dziać. Powinniśmy spróbować zobaczyć, jak możemy pomóc innym. Powinniśmy otworzyć oczy, aby
rozejrzeć się dookoła siebie z miłością i spróbować zobaczyć, jak możemy pomóc innym. Wciąż nie jestem w stanie
przeprowadzić się do Indii. Gdy przyjadę z powrotem do Indii zobaczycie, że sprawię, iż każdy będzie pracował. Ale wskazane
byłoby rozpoczęcie pracy zanim wrócę. Sahadża Joga nie jest po to, by tylko siedzieć i medytować. Po co do medytacji
potrzebujecie Sahadża Jogi? Możecie jechać w Himalaje. Jeśli chcecie tu zostać i być w Sahadża Jodze, wtedy zwykli ludzie
powinni być wspierani przez Sahadża Jogę. Ale Sahadża Joga nie powinna stać się, jak te współczesne organizacje społeczne.
Powinniśmy starać się osiągać nasze cele z całą szczerością i tylko wtedy możemy powiedzieć, że ustabilizowaliśmy Sahadża
Jogę.
Teraz słyszę wiele modlitw do Mnie. Słyszałam pieśni i dały Mi one wiele radości i satysfakcji, że ludzie Mnie rozpoznali. Ale
powinniście zapamiętać jedną rzecz – powinniście pracować po to, aby poznać siebie, ponieważ nie potraficie zobaczyć siebie
w lustrze. Powinniście móc zobaczyć, co osiągnęliście, jak we wcześniejszych dniach dbaliście o wasze domostwo, wasze
dzieci. W ten sam sposób, jeśli nie jesteście w stanie pracować dla kolektywu, wtedy w Mojej opinii, nie osiągnęliście nic poprzez
Sahadża Jogę. Pozostaliście tam, gdzie byliście ani trochę się nie rozwinęliście.
W następnym roku kiedy przyjadę, powinniście być w stanie powiedzieć Mi, jak wiele drzew banyan zasadziliście. Po drugie,
powinniście być w stanie powiedzieć Mi, jaką kolektywną, czy społeczną pracę wykonaliście. Jeśli postaracie się rozejrzeć
dookoła, na pewno będziecie mogli zobaczyć jakąś kolektywną pracę, którą możecie wykonać i którą powinniście wykonać.
Jestem pewna, że będziecie mogli bardzo dobrze ją wykonać. Nie potrzeba do tego żadnych pieniędzy – musicie tylko
zadecydować w waszym sercu. Gdy zaczęłam Sahadża Jogę, w tym czasie, dałam Realizację tylko jednej kobiecie i zaczęłam
bez żadnych pieniędzy. Od nikogo nie miałam wsparcia, ale nawet wtedy, zaczęłam Sahadża Jogę. Ale dzięki szczerości pracy i
konsekwencji, tak bardzo się rozprzestrzeniła. Teraz każdy z was, kobieta czy mężczyzna, ma tę odpowiedzialność, że gdy
przedstawi Sahadża Jogę na forum publicznym, będziecie w stanie dać im jakiś dowód ogólnego dobrobytu. Aby to osiągnąć nie
musicie łamać żadnych przepisów. Nie róbcie nic złego ani nielegalnego. W bardzo prosty sposób, jeśli tylko otworzycie oczy
będziecie mogli zobaczyć, co możecie zrobić dla powszechnego dobra ludzi, jak możecie pomóc. Jestem tu, aby dać wam siłę i
energię, do wykonania tej pracy. Nie potrzebujemy głosowania ani żadnych pieniędzy ani niczego innego. Powinniście obiecać
Mi, że bez oczekiwania czegoś w zamian będziecie pracować dla dobra ludzkości.
Czasami, może się tak zdarzyć, że kiedy ludzie zaczynają jakąś pracę dobroczynną, chodzą w różne miejsca i proszą o fundusze.
To jest niewłaściwe. Nie powinniśmy na początku prosić o pieniądze. Po pierwsze powinniście rozpocząć pracę, do której nie
potrzeba pieniędzy. Każdy czuje, że bez pieniędzy nie możemy nic zrobić. Dostaliście moce, więc czemu mielibyście
potrzebować pieniędzy? Jeśli, w waszym sąsiedztwie, ktoś jest chory lub źle się czuje, możecie pójść odwiedzić go i spróbować
ukoić taką osobę. Zamiast tego, co Ja widzę to że przyprowadzacie tę chorą osobę do Mnie. Innego dnia, ktoś przyprowadził do
Mnie osobę kontuzjowaną. On miał złamaną rękę. Sahadża jogin mógłby wyleczyć go w dwie minuty i sprawić, żeby wydobrzał,
ale zamiast tego, zabrali go do Mnie, i to dokładnie w połowie programu publicznego, i poprosili mnie, abym wyleczyła jego
ramię. Jest was tak wielu i wszystkie moce płyną przez wasze ręce, ale wciąż ich nie używacie. Jeśli nie jesteście w stanie

leczyć nawet takich małych chorób, to jaki jest pożytek z bycia Sahadża Joginem? Ktoś mówi: "Moja matka jest chora, mój ojciec
złamał nogę". Zamiast zabierać ich do Mnie możecie z łatwością ich wyleczyć. Naprawdę macie te moce, spróbujcie ich używać.
W ten sposób powinniście być w stanie pomagać ludziom nie oczekując niczego w zamian i z pełną radością. Będziecie w stanie
czuć wiele radości, kiedy będziecie mieć to uczucie, że wy nie robicie nic, ale jesteście tylko instrumentem Boga i żyjecie na tym
świecie, w tym kraju i dajecie im coś specjalnego. To taka wielka rzecz, takie wielkie zrozumienie. Jeśli wszyscy zdecydujecie się
pracować z takim uczuciem, wtedy będziecie w stanie zrobić coś dla innych, a inni ludzie zobaczą, czym jest Sahadża Joga.
Teraz ludzie myślą, czym jest Sahadża Joga – wszyscy tylko siedzą i medytują i na tym koniec. Nawet, jeśli jest jakiś problem w
kraju, Sahadża Jogini tylko siedzą i medytują. Pewien człowiek przyszedł do mnie i powiedział: "Moja żona nie gotuje".
Zapytałam: "Dlaczego?"
Odpowiedział: "Ona tylko medytuje".
Więc powiedziałam: "Naprawdę? Ale kto jej to powiedział?"
Po pierwsze powinna gotować, dla medytacji nawet pięć minut jest wystarczające. Dałam wam siłę i energię, aby dobrze
gotować.
Więc każdy powinien mieć pewność, że jest zdolny do pracy. Daję wam moce, możecie je przyswoić. Jeśli codziennie tylko
medytujecie, to nie wystarczy. Musicie zobaczyć, jakim dobrem jesteście, gdy dajecie innym. Ale zamiast tego, wy zawsze
myślicie o własnym dobrobycie, przychodzicie i prosicie Mnie o wyleczenie waszego syna, ojca, matki lub prosicie o dostanie
dobrej pracy. I chcecie, żebym przyszła też do waszego domu, aby zjeść, zrobić to, zrobić tamto. Tak próbujecie narzucić Mi
swoją wolę, ale co z wami, co wy możecie zrobić?
Powinniście zawsze pamiętać, że musicie coś zrobić. "Pokażę Shri Mataji, że jestem w stanie zrobić coś specjalnego".
Powinniśmy o tym zadecydować raz na zawsze. Mam przed oczami obraz, jak Shri Gyaneshwara powiedział: "BOLTE
PIYUSHANCHE SAGAR". [Słowa lub powiedzenia są jak oceany nektaru.] Gdzie to jest? Chcę to zobaczyć.
Więc w tym błogosławionym dniu daję wam wszystkie Moje słodkie błogosławieństwa, abyście pomagali każdemu, troszczyli
się o ich dobro i leczyli każdego z nich z miłością, i mówili słodko, przepełnieni miłością.
On mówi, że powinniście złożyć swoje ręce w ten sposób, aby powiedzieć, że jesteście związani słowami Matki i spróbujemy
czynić dobro dla innych, i postaramy się być dla siebie bardzo mili.
Mówiłam im, że musimy być bardzo kolektywni nie tylko pomiędzy Sahadża joginami, ale także pomiędzy innymi. Powinniśmy
widzieć otoczenie, gdzie jest coś nie tak, jak możemy pomóc. Mamy wiele społecznych zobowiązań, które musimy wypełnić.
Teraz osiągnęliście poziom, na którym możecie to zrobić, bez zakładania żadnej społecznej organizacji, która zbiera pieniądze i
ma świętych, i tego typu nonsensy. Ale wy możecie zobaczyć wokół siebie, kto jest w potrzebie, komu możecie pomóc. I oto jak
możecie rzeczywiście nadać bardzo pozytywny kształt Sahadża Jodze.
Marathi
Rahurila
Będę dawać tę wodę wam wszystkim, wszystkim liderom, a także… wy możecie ją zabrać. Ta woda jest bardzo dobra na
wszystkie choroby czakry Mooladhara.

1987-0506, "Osiągnijcie Swoją Głębię" - Mowa do Yoginów
View online.
Talk to Sahaja Yogis, Questions & Answers. Burwood, Sydney (Australia), 6 May 1987. Jestem szczęśliwa, że wszyscy tutaj
medytowaliście i staracie się rozwijać swoją głębię. Wszyscy macie wewnątrz siebie głębię, jesteście bardzo głębokimi ludźmi,
ale musimy tej głębi dotknąć, to jest bardzo ważne. Bo widzicie, śpiewamy, mamy muzykę, to bardzo dobra rzecz; cieszymy się
wzajemnie swoim towarzystwem, to też jest bardzo dobre i jest miłe. Ale powinniśmy również cieszyć się swoim własnym
towarzystwem, poprzez medytację, pójście w głąb samego siebie. A więc: "Po co to wszystko?" Ktoś może powiedzieć: "Matko,
mamy teraz Realizację, miło nam się żyje, cieszymy się, tak dobrze nam idzie". Im głębiej wejdziecie, tym głębiej dotkniecie
esencji wszystkich rzeczy, na przykład żywiołów. Kiedy zakończyliście medytację zobaczyliście, że spadł deszcz, że deszcz
nadszedł tak nagle. A więc deszcz poczuł waszą głębię, albo wy poczuliście głębię deszczu. Teraz wiecie, że kiedy zapalicie
jedną małą świeczkę i wyciągniecie ręce w jej stronę do mojej fotografii, to działa, to reaguje i daje wam płomień, który pali.
Czasami dymi, czasami galopuje. Więc zauważyliście, że istnieje reakcja nawet w przypadku ognia. A więc wszystkie żywioły
dają efekt, jeśli święta osoba chce tego efektu. Ale przede wszystkim musicie dotrzeć do swoich własnych esencji. Kiedy
dotkniecie swojego własnego sedna, dotrzecie do sedna wszystkich żywiołów i wtedy będziecie mogli posługiwać się
wszystkimi żywiołami jak będziecie chcieli albo będziecie mogli im rozkazywać. One najpierw zadziałają, wyrażając to, że
zostały poruszone, tak jak dzisiaj zaczął lać deszcz. A potem będziecie mogli nimi rządzić, i prosić deszcz, żeby przyszedł. Aby
wszystkie takie rzeczy wypracowały się, musimy być głębokimi ludźmi, dotrzeć o wiele głębiej do własnego wnętrza, by dotknąć
naszych esencji. To znaczy, bardzo dobrze wiecie, że wszystkie nasze czakry składają się z tych esencji, a kiedy wchodzimy
głęboko w siebie, odkrywamy, że naprawdę możemy dotknąć tych żywiołów. Ale w trakcie tego, my właściwie poruszamy się w
poziomie. Kiedy zaczynamy poruszać się w poziomie, okazuje się, że w jądrze tego znajdują się esencje, i te esencje pobudzają
esencje na zewnątrz. Tak jak widzieliście to w radiu, które działa poprzez eter. Kiedy mówicie coś z jednej strony radia, to
całkowicie przejawi się w esencji eteru i wtedy każdy może to usłyszeć. A więc, kiedy czasami dajecie bandan, czujecie, że
skomunikowaliście się z inną osobą. Ale to tylko esencja eteru, powiedzmy, najsubtelniejsza z subtelnych. Ludzie doszli do
subtelniejszej strony, tylko przez naukę, można by powiedzieć, ale wy przeszliście na subtelniejszą stronę a ta subtelniejsza
strona daje wam te wszystkie rezultaty. Widzieliście też, że na niektórych moich fotografiach znajdujecie nagle światło
wychodzące z mojej głowy, albo widać kogoś ze światłem, światło wychodzi z czyjeś głowy, widzieliście to wszystko. To jest
zrobione za pomocą tej samej metody, ale tutaj robią to Bóstwa takie jak Vishnumaya. Ona jest bardzo aktywna, Ona to
wypracowuje, Ona robi te wszystkie rzeczy. I wiecie też, że gdy kiedyś podarowali Mi piękną koronę w Szwajcarii, to na niebie
pojawił się taki sam obraz. To było pięknie zrobione, była tam korona, korona Fatimy, moja twarz, moje oczy i wszystko było
takie wyraźne. Wszystko to zrobiła Vishnumaya. A więc wszystkie esencje dla was pracują, tak samo jak wszystkie Bóstwa
pracują dla was. Im bardzo zależy, żeby te rzeczy były zrobione, a wy jesteście kanałami, przez które One pracują. Na przykład,
kiedyś mówiłam wam co się dzieje, kiedy nie utrzymujecie siebie w równowadze. Taka prosta rzecz, o której wam mówiłam,
zakraplajcie ghee do nosa. Bardzo prosta rzecz a bardzo Mi pomaga, ponieważ to pomaga mojemu Vishuddhi. Ale jeśli tego nie
robicie, Ja i tak wchłaniam, wszystkie problemy jakie macie, Ja je wchłaniam. Wchłaniam problemy Sahaja yoginów, oraz
problem miasta, w którym jestem, a także problem kraju, w którym przebywam, a może i całego Wszechświata. Ale Mój ruch
poziomy jest wielki i bardzo subtelny, i robię to po cichu. Lecz wy musicie również zrozumieć, że możecie dużo zrobić za
pomocą waszego ruchu poziomego. Poziomy ruch sprawia, że zaczynacie medytować nad jakimś tematem, który jest bardzo
dokuczliwy, i który jest destrukcyjny dla ludzkości. Cokolwiek to jest -- po prostu połóżcie na tym swoją uwagę i medytujcie. Jeśli
macie tę głębię, to znaczy jeśli wasza jakość się polepszyła do tego stopnia, od razu sprawicie, że będzie rezultat. Natychmiast
zobaczycie, że nastąpi zmiana, że coś się stanie w tym kierunku. To jest wasza moc, którą musicie właściwie rozwinąć. Więc
musimy medytować i przez medytację rozwijamy tę siłę wewnątrz nas, automatycznie zaczynamy rozwiązywać problem. To tak
jakby nasza antena wyrosła do takiego stopnia, że im więcej mamy wewnętrznych sił, tym bardziej działają one na zewnątrz,
żeby pomóc wszędzie tam, gdzie pomoc jest potrzebna. Widzicie teraz, że ludzie uświadamiają sobie, iż świat ma wielkie
kłopoty i że jest wiele problemów, które pojawiły się przez materializm, przez niewłaściwe myślenie, przez myślenie
emocjonalne, można powiedzieć -- przez głupotę. Nie mamy na to czasu. To co musimy zrobić, to rozwinąć w sobie coraz
większą głębię tak, aż będziemy też efektywni w wymiarze poziomym. Sahaja Yoga służy przede wszystkim rozwojowi
osobistemu, służy rozwojowi wewnętrznemu, jeśli chodzi o stronę osobistą, co oznacza, że wasza inteligencja musi się
poprawić, wasz temperament musi się poprawić, wasze serce musi się oczyścić, wasze uczucia muszą być w porządku.

Następnie, wasze zdrowie musi być w porządku, potem wasze relacje z innymi muszą być w porządku, wasze ego powinno
zniknąć, wasze superego powinno zniknąć, wszystkie te rzeczy tam istnieją. Ale to tylko poprawia osobowość, tylko osobowość,
która jest bardzo ograniczona, którą jesteście wy sami. Ale teraz ta osobowość może stać się instrumentem, jeśli rozwiniecie w
sobie tę głębię. Ale zwykle jest tak, że ludzie nadal bardzo się martwią o siebie, o swoje żony, o swoje dzieci, o swoich mężów,
domy, o to i o tamto. To nie są rzeczy ważne, ponieważ musimy być instrumentami, które są jak zdalnie sterowane bomby,
musimy rozwinąć w sobie tę głębię. Ta głębia jest możliwa, i naprawdę możecie wyleczyć wiele problemów w waszych krajach,
gdybyście tylko mogli nad nimi pomedytować. Tak jak dzisiaj, właściwie wchłonęłam większość problemów, które poczułam w
Canberze, potem na tej konferencji, a później tutaj. Wszystkie te problemy weszły w pole mojego zrozumienia, tak można
powiedzieć, i próbowałam nad nimi pracować. Mój styl pracy jest inny, ponieważ mam bardzo precyzyjne i bardzo skuteczne
instrumenty. Ale muszę kierować na to uwagę, i także trochę cierpię, ale to nie szkodzi. Również dla was to jest bardzo ważne,
żebyście rozwinęli w sobie te głębsze uczucia, ten głębszy zmysł wewnątrz siebie. Ale zwykle ludzie są bardzo powierzchowni.
Myślą tylko o swoim ciele, jakie robią wrażenie, jak się prezentują. Co najwyżej będą myśleć, że muszą ściśle przestrzegać
prawa, albo że muszą w najlepszym razie nie pić i nie palić, a jak to już osiągniemy to osiągnęliśmy już wszystko. Ale Ja myślę,
że to nie jest tak. I druga rzecz jest taka, iż myślimy, że jeśli kochamy siebie nawzajem, jeśli kochamy Matkę, to na tym już
koniec. To również nie jest prawda, bo widzicie, wasza miłość dla Mnie niewątpliwie istnieje i powinna ona być intensywna,
powinna być głębsza. Ale im głębiej wchodzicie w tę miłość, to będziecie zaskoczeni, że tym więcej dostajecie tej specjalnej
zdolności korygowania rzeczy, które są złe wokół was. Stopniowo ta zdolność się polepsza. Na przykład, kiedy Sahaja yogin
idzie do czyjegoś domu, ten dom musi stać się pomyślny. Ale Sahaja yogin musi mieć dobre serce. Jeśli serce nie jest dobre,
jeśli jest w nim ciągle złość, namiętność, pożądanie i zachłanność, wtedy takie serce nie będzie miało żadnego wpływu. Lecz
osoba, która się oczyściła, jeśli wejdzie do jakiejkolwiek rodziny, domu, społeczeństwa, to nastąpi wielka zmiana. Zmienią się
okoliczności. Rzeczy, które nie działały zaczynają natychmiast działać. Na przykład powiedzieli: "Matko, jak tylko je wysłałaś, od
tej niedzieli, wszystko zaczęło się wypracowywać jeśli chodzi o telewizję i radio". Ja nic nie zrobiłam -- w pewnym sensie. Ale tak
to powinno działać również z wami. Gdziekolwiek pojawi się święty, rzeczy się zmieniają. Ale trzeba być świętym, a święta osoba
ma bardzo głębokie zrozumienie drugiej osoby, i właśnie tego brakuje; nie mamy tego głębokiego zrozumienia dla drugiej osoby.
Może mamy zrozumienie dla swoich własnych przyjaciół, albo może dla ludzi w aszramie, w którym mieszkamy i temu podobne,
ale to powinno się dużo bardziej pogłębić. Powinniście iść dalej i dalej. Nawet jeśli o Mnie pomyślicie, to zaczyna działać. I w
drugą stronę też to działa. Ale należy pogłębić proces medytacyjny. Musimy wszyscy medytować, to jest bardzo ważne,
medytujcie szczerze. Nie tylko dlatego, że musimy medytować, ale dlatego, że musimy mieć głębię, musimy urosnąć wewnątrz,
żeby wyrazić nasze wielkie Moce Boskiej Miłości, żeby naprawić tak wiele rzeczy. Możecie bardzo łatwo tego dokonać. Wiem, że
wszyscy możecie to zrobić. Nie potrzebne są do tego wielkie dyplomy, jakieś wykształcenie, nic nie jest potrzebne. To co jest
potrzebne, to głębokie uczucie miłości dla całego Wszechświata, i nastąpi zmiana. Wszystko-niszczące siły zawracają i robią
miejsce dla sił budujących. Ale całościowo to działa o wiele szybciej, jeśli wszyscy medytują szczerze, intensywnie, ze
zrozumieniem. Dobrze? Niech Bóg was błogosławi. To jest o wiele więcej niż nasza muzyka, o wiele więcej niż moje wykłady czy
cokolwiek. To właśnie musimy robić. Teraz musi się zmienić kierunek. Jestem pewna, że wy ludzie pójdziecie w nowym
kierunku. Niech was Bóg za to błogosławi.
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Myślę, że to było bardzo miłe, że mogłam przyjechać do Nowej Zelandii.
Nie powinniście czuć się przygnębieni czy nieszczęśliwi, że program rozpoczął się z wielkim wybuchem, a potem zapadł się,
następnie wzniósł się itd. To powszechna sprawa. Ponieważ jest to żywy proces. W każdym żywym procesie rzecz zaczyna się
od czegoś bardzo małego a potem rośnie, stosownie do wagi, którą może unieść. Widzicie małe drzewko, kiedy było zarodkiem,
ono musiało dużo przewalczyć, aby się pojawić. A kiedy poszło w górę, potem również nie przyniosłoby owoców. Mogłoby
otworzyć tylko dwa liście. Ponieważ zasoby nie były tak potężne, aby całość utrzymać. Więc kiedy waszych Sahaja yoginów
będzie więcej i będą gotowi, wtedy będziecie dostawać coraz więcej ludzi. Ale nie należy oczekiwać zbyt dużej ilości.
To, czego nam trzeba, to jakość. Jeśli staracie się o ilość, pojawi się problem. Bo z powodu ilości, jakość spadnie. Tak więc na
początku, kiedy jest to fundament, bardzo ważne jest, aby mieć dobrą jakość. Jak widzicie przy [budowie] domu, do fundamentu
zawsze kładziemy bardzo ciężkie kamienie, które mogą udźwignąć całą konstrukcję. W ten sam sposób, na początku Sahaja
Yogi, musimy stworzyć bardzo solidnych ludzi, aby to wypracować. Dopóki nie będą mieli bardzo solidnego charakteru, będą
wyrzucani. Właśnie dlatego Chrystus powiedział, że pierwsi mogą być ostatnimi. Ponieważ tak wielu ludzi przychodzi po raz
pierwszy i może się po prostu zgubić. Ponieważ nie są dobrzy.
Oni muszą udźwignąć konstrukcję. Nie mogą być zwykłymi Sahaja yoginami. Teraz mamy wiele cech, aby to naprawdę uczynić,
bardzo, bardzo mocnym, a także wytrzymałym. Przede wszystkim Sahaja yogin, który jest w fundamencie nie afiszuje się z tym.
On dźwiga, on utrzymuje. On jest w rzeczywistości Adharą, jak mówią - wsparciem. Pełnym wsparciem Sahaja Yogi w kraju. Tak
więc pierwszych kilku, którzy przyszliście do Sahaja Yogi, są bardzo, bardzo ważnymi ludźmi. I trzeba na nich intensywnie
pracować. I oni również muszą intensywnie pracować.
Ponieważ pierwsi, jeśli są słabi, wszystko się wywraca. Więc przez jakiś błąd, niektóre słabe osoby mogą się do was przyłączyć.
Wtedy wszystko się przewróci. Znowu będziecie musieli to podnieść. To jest jak kolejne zmartwychwstanie. Znowu musicie
zobaczyć, że nie macie słabych ludzi. Potem musicie zbudować ją w taki sposób, żeby rośli prawidłowo do rozmiaru, który może
wytrzymać całą strukturę. Później, oczywiście będziecie zaskoczeni, że konstrukcja urośnie bardzo szybko.
Podobnie jak w Australii, wiecie, że zaczęliśmy w bardzo, bardzo, kiepski sposób, na początku.
A ludzie, którzy rzeczywiście zaczęli, są poza Sahaja Yogą. Absolutnie na zewnątrz. A reszta z nich, spośród nich także ci, którzy
byli naprawdę solidnymi ludźmi, może uformować fundamenty Sahaja Yogi.
Tak więc trzeba być ostrożnym, aby zrozumieć, że potrzebujemy teraz jakości a nie ilości. Jeśli macie za wielu ludzi wokół
głowy, w ogóle nie będziecie w stanie nimi kierować. Ale jeśli macie niewielu, ale dobrych ludzi, powinniście być wdzięczni.
Dlatego, jeśli nie ma reklamy, która nadejdzie lub jest niewielka liczba ludzi, powinniście być bardzo zadowoleni. Nie smucić się z
tego powodu, że Sahaja Yoga nie rozprzestrzenia się, co widać teraz. Rozprzestrzenianie nie jest teraz ważne. To co jest ważne,
to jest głębsze osadzenie. I do tego potrzebujemy naprawdę solidnych ludzi do Sahaja Yogi.
Jesteście więc pierwszymi nielicznymi osobami tutaj, które uformują fundament Sahaja Yogi Nowej Zelandii. Być może
pewnego dnia, będzie mogła to być bardzo, bardzo duża konstrukcja. Nie ma znaczenia. Być może odgrywając rolę fundamentu,
który nie afiszuje się. Ale wasze imiona będą pisane złotymi literami, że tacy ludzie zaczęli Sahaja Yogę. Bo na początku jest to
wielka batalia o wdrożenie Sahaja Yogi.
Teraz widziałam, że ludzie, którzy są fałszywi, rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Bardzo szybko. Wszędzie słyszycie ich
imiona, nagle widzicie, że to wszystko będzie wszędzie. I będziecie zaskoczeni, że już są na rynku.

Powodem jest to, że nie jest to żywy proces. To tylko plastik. Plastikowy kwiat, który możecie wyprodukować w ciągu 1 dnia, w
tysiącach. Ale wyprodukowanie 1 kwiatu na drzewie, pierwszego kwiatu, jest tak trudne. Potem kilka kwiatów, potem nadejdzie
czas kwitnienia.
To nie tak, że nagle dostaniecie wiele kwiatów. Więc trzeba zrozumieć, że na początku czegokolwiek, są trudności i są problemy.
Pojawią się zabawni ludzie, oni zaczynają wątpić, odejdą. Potem przyjdą jeszcze inni, zaczną w to wchodzić, zrobią to i odejdą.
Zatem w Sahaja Yodze zawsze działają dwie siły: jedna jest dośrodkowa a druga odśrodkowa.
Jedna z sił przyciąga ludzi do Sahaja Yogi, ponieważ wiedzą, że to jest prawda. I to jest koniec ich poszukiwania. I muszą to
mieć. Ponieważ oni się dowiedzą poprzez swoją czystą inteligencję,
że to jest ta droga. Teraz są ludzie, którzy po prostu próbują testować, jak kupowanie guru w sklepie. Więc myślą: "Chodźmy do
tego sklepu, tam nie trzeba płacić. Wejdźmy tutaj".
Ale to są ludzie, którzy po prostu się nie trzymają. Albo mają zbyt wiele problemów, może od innych guru. Lub być może oni
mogą się przyczepić.
A niektórzy z nich, którzy się trzymają, trzymają się bardzo dobrze. Nie możemy więc powiedzieć, co natychmiast się stanie, w
żywym procesie nie możecie powiedzieć, którą stronę wybierze to drzewo? Czy pójdzie prosto, czy na boki lub przeniesie się na
inną drogę. Tak więc, nie możecie powiedzieć w ten sposób. Ale możemy powiedzieć jedno, a przynajmniej z Mojego
doświadczenia czuję, że na początku cokolwiek zaczyna się w niewielki sposób, w trudny sposób, naprawdę dobrze się osadza,
w Matce Ziemi. I to jest bardzo dobry znak. Ponieważ w ten sposób, to zawsze wypracowuje się lepiej. Cokolwiek jest frywolne
czy cokolwiek jest tanie albo rozprzestrzenia się bez większych trudności, jest bezużyteczne. To jak trawa. Każdy może ją
zebrać.
A więc to osadzenie i to wszystko musi wejść do środka. Kiedy się trzęsiecie, miło jest wejść do środka. I to jest właśnie to,
gdzie powinniście być bardzo szczęśliwi, że to działa w ten sposób. Ktoś przyszedł? Pozwól mu przyjść. Chodź. Tak więc
początek Sahaja Yogi może wydawać się nieco chwiejny. Może wyglądać trochę słabo. Ale tak nie jest. Jest coraz silniejsza.

I osadza się w Matce Ziemi. I to jest właśnie testem, czy jesteście prawdziwymi poszukiwaczami. Jesteście ludźmi, którzy chcą
prawdy. Którzy nie chcą wielkiego show, dużego... w rodzaju... publiczności siedzącej tam, całkiem oszalałej w jakimś wrzasku,
krzyczącej i bezsensownej. Jak wiecie, Sahaja Yoga, jest żywym procesem. I idzie obiema, rośnie w obie strony. W górę i w dół.
Na początku rośnie bardziej w dół, i w procesie schodzenia w dół musimy bardzo mocno polegać na naszych wibracjach.
Musimy cały czas pamiętać, że jesteśmy Zrealizowanymi Duszami. Że mamy wibracje.
W ten sposób musimy oceniać. W ten sposób musimy rozumieć. Wibracje są jedynym sposobem, aby poznać innych. Nie przez
coś, coś co poczujecie, że ta osoba wygląda bardzo słodko i przyjemnie, a może z tej osoby wyjdzie wąż. Najlepiej jest oceniać
człowieka za pomocą wibracji. Oceniajcie wszystko poprzez wibracje. Nie przez własne rozumienie lub powierzchowne metody
oceniania innych. Teraz mamy tak wiele uwarunkowań, które się w nas osadziły, przez co oceniamy innych. I te uwarunkowania
mogą również wpłynąć na naszą ocenę. Najlepszym sposobem jest sprawdzenie wibracji.
Poprzez wibracje będziecie mieli prawdziwą wiedzę o tym, co się dzieje. Teraz wielu ludzi na początku zaczyna się również
mylić. Najlepiej jest rozwijać swoje wibracje. W tym celu musicie przede wszystkim rozwijać się wewnętrznie. Jeśli będziecie
rozwijać się wewnętrznie, głęboko, wtedy stanie się to, że zewnętrzny wzrost będzie bardzo solidny i będzie właściwy. Nie
będziecie mieli z tym żadnych problemów. Ale jeśli nie rozwiniecie się do wewnątrz, jeśli nie medytujecie i nie zwracacie na to
uwagi, i powiedziałbym, że jest większe oddanie, które macie, to wypracowuje się tak dobrze, że tak dobrze wzrastacie.
Chodzi Mi o to, że możecie wygłaszać mowy o Sahaja Yodze, kiedy tylko chcecie, możecie dawać ludziom Realizację, kiedy tylko
chcecie, możecie leczyć ludzi, kiedy tylko chcecie.

Ale po pierwsze, powinna być w was głębia. Jeśli tego nie osiągnęliście, po prostu zaczynacie robić coś powierzchownie.
Wtedy możecie zostać uderzeni albo możecie mieć kłopoty, albo możecie zacząć wątpić w siebie lub w Sahaja Yogę.
Zatem najważniejsze jest dla nas, aby rosnąć w głąb. I podczas gdy rośniemy w głąb, musimy również rozwijać się w taki
sposób, żeby wyraźnie rozumieć swoje wibracje. Zobaczcie korzeń małej rośliny, która ma bardzo malutką komórkę u swojej
podstawy. A roślina nie wie niczego, czego nie wie ta mała komórka. Ponieważ idzie do środka, dzięki swojej własnej inteligencji,
własnym wibracjom. Teraz, gdy znajdzie kamień, nie kłóci się.
Więc nie walczcie z ludźmi, którzy są kamieniami. Po prostu nie kłóćcie się z nimi. Nie możecie ich zmusić do zrozumienia. To
nie jest możliwe. Oni muszą być poszukiwaczami i [powinni być] miękcy, jak glina, przez którą przechodzi ta mała komórka,
przenika. Potem okazuje się, że trafia na duży kamień. Co wtedy? Ona idzie dookoła, dookoła i dookoła. Więc robi ładny
bandhan! I idzie w dół. Później, gdy staje się drzewem, używa kamienia do swoich celów, widzicie, jako swoje wsparcie. W ten
sam sposób możecie okrążać i okrążać kogoś takiego. Ale robiąc tylko bandhan, nic nie mówiąc.

W swoim sercu. Nie mówiąc, nie spierając się z nim o cokolwiek. Bo złamiecie sobie głowę a on nigdy nie będzie w porządku.
Więc najlepiej nie kłócić się z nim. Ale po prostu zrobić mu bandhan w swoim sercu i jakoś to związać. Więc później, widzicie, on
stanie się Sahaja yoginem, ale będzie dla nas dużym wsparciem. Ponieważ to tylko kamień, który widzicie. Właśnie teraz,
używajcie łagodnych ludzi, którzy są ludźmi spokojnymi, ludzi, którzy są poszukiwaczami, którzy nie są tak skomplikowani. I nie
możecie się sprzeczać. Sahaja Yogi nie może dowodzić, nie można wyjaśniać. Trzeba tylko to zdobyć. A jeśli oni tego nie
uzyskają, nie możecie tego dowodzić: "Och, to jest to, to jest to".
Kiedy pewien reporter pytał Mnie: "Dlaczego nie dostaję Realizacji?" Nie mogłam mu powiedzieć, że był takim egoistą. Nie
mogłam mu tego powiedzieć, więc powiedziałam: "Może to, może tamto" widzicie, unikałam tematu! Nie ma sensu mówić mu,
że jest wielkim egoistą. Jak możecie uzyskać swoją Realizację? Bo jeśli mu powiem, wtedy by po prostu odszedł! Absolutnie. I
byłby całkowicie przeciwny Sahaja Yodze.
Musimy więc również taktownie stosować metodę nie ranienia innych. Ale starajcie się być mili i delikatni, żeby przynajmniej
lubili wasz wygląd zewnętrzny, że "oni są bardzo łagodnymi ludźmi to bardzo dobrzy ludzie" i tak dalej.
Teraz, w Sahaja Yodze również istnieje pokusa, którą możecie mieć. Ponieważ nagle dostajecie czasami dużo pieniędzy, nagle
uzyskujecie wysokie stanowisko. Nagle możecie też otrzymać bardzo unikalne, dynamiczne dary. Np. możecie stać się wielkim
artystą, możecie zostać wielkim poetą, możecie być, coś może wami się nagle wydarzyć. Dostajecie publicznie ogłoszoną
nagrodę lub coś w tym stylu. Ale to są wszystko pokusy i nie należy się w to wpadać. Oczywiście musicie użyć ich dla Sahaja
Yogi, to będzie w porządku.
Ale nie powinniście w to wpaść i zacząć myśleć, że "jestem świetny". Zobaczycie. Jeśli tak się stanie, to jest duży problem,
ponieważ taka rzecz całkowicie pozbawia osobę Sahaja Yogi i
w pewien sposób zostaje ona również ukarana. Może stracić swoje moce. Najlepiej jest więc kontynuować medytację Sahaja
Yogi. Trzymać się własnego zrozumienia. Poznać siebie, to jest najlepszy sposób. I nie dajcie się odciągnąć przez te wszystkie
pokusy. Ale to samo można zastosować w Sahaja Yodze. Jeśli jest to używane w Sahaja Yodze, nie ma w tym nic złego.
Ponieważ te dary są wam dane, aby was nie kusiły, ale do wykorzystania dla Sahaja Yogi.
Na przykład, ona dostała Moje zdjęcie ze światłem na Mojej głowie. To oznacza, że coś się dzieje między nią a światłem. Bo jak
dostałam to światło na Moją głowę, to jest problem. Należy zrozumieć, to proste, że Vishnumaya jest, jest Boginią światła. Dla
elektryczności. A jeśli Ona chce, może to zmienić pod dowolnym kątem i może nadać subtelnego znaczenia jej fotografii. Teraz
ludzie robią zdjęcia chmur i znaleźli Mnie tam, absolutnie. Ludzie w to wierzą lub nie, ale tak jest. Dwie takie fotografie, które
widzieli.

I zwykle nie robimy zdjęć chmur. Ale to pokazało w taki sposób, że po raz pierwszy zobaczyli bardzo świetliste skupisko chmur.
Potem to się rozszerzyło i zaczęło wyglądać jak Ganesha.
Więc ich uwaga została przyciągnięta. Potem z obu stron zaczęły płynąć szeregi świateł. I znaleźli dwa skupiska. Zrobili więc
zdjęcia tych dwóch skupisk, a kiedy je obrabiali, znaleźli Moje fotografie, były tam Moje dwa zdjęcia. Jedno było nawet z nosem,
kiedy go nosiłam, czyli było najnowsze! I jeszcze jedną, na której wyglądam bardziej jak twarz Indianina. Tego rodzaju [fotki],
wychodzące z tego [chmur].

To jest oczywiste, bardzo wyraźnie widać. Tak oni to sfotografowali. To jest w Biblii, że poznacie Ducha Świętego, w formie
chmur. Jest to zapisane. Tak to jest weryfikowalne. Ale ilu ludzi w to uwierzy? Bardzo niewielu. Bardzo niewielu ludzi uwierzy, że
jest to naturalne. Pomyślą: "Och, wszystko to jest wymyślone i zrobione, wszystko to". Bo nawet, jeśli widać kolczyk w nosie, to
jest za dużo.
Teraz ta Vishnumaya działa w ten sposób. Jest tak wiele innych Bóstw, które coś wypracowują w inny sposób. Ale cokolwiek to
jest, wszystkie One są dla waszej konstrukcji. Dla wzniesienia was na dobrych Sahaja yoginów. Zatem wewnętrzny ruch jest
bardzo ważny w Sahaja Yodze.
Jestem bardzo szczęśliwa, że wy ludzie zebraliście się tutaj, dla medytacji i słuchania Moich taśm, i dobrego wzrastania, i
bardzo się ucieszyłam ze sposobu, w jaki wzrastacie. I utrzymujecie swój wzrost nieprzerwanie. Wtedy staniecie się
wspaniałymi Sahaja yoginami. Jestem pewna, że pewnego dnia, Nowa Zelandia lub Australia, mogą stać się przywódcami
całego świata, w podążaniu za duchowością. Ponieważ Indie są, oczywiście, muszę powiedzieć, że Indie są duchowo bardzo
rozwinięte, ale myślę, że nie są liderami.
Do tej pory nie widziałam wielu liderów wywodzących się z Indii. Ale kiedy przywódcy zaczną wywodzić się z Indii, możemy
powiedzieć, że wtedy drugą pozycję należy dać Australii i Nowej Zelandii. Z Australii i Nowej Zelandii pojawią się wspaniali
ludzie. Nie ma wątpliwości. Ponieważ, korzenie mogą być w Indiach. Fundamenty mogą być z Indii, ale drzewo będzie z
Zachodu. I w ten sposób Wschód i Zachód utworzą kompletne drzewo Sahaja Yogi, kwitnące i dające owoce.
Niech was wszystkich Bóg błogosławi.
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Shri Vishnumaya Puja, 09.08.1987 Pawling, New York, USA
Dzisiaj zebraliśmy się tutaj, aby celebrować Puję do Vishnumayi.
Vishnumaya jest tworzona również dzięki ludzkiemu wysiłkowi. Gdy widzicie chmury, kiedy ocierają się o siebie, wtedy powstaje
elektryczność. Więc najpierw muszą zostać stworzone chmury. Słońce działa na morze. Zobaczcie, jak wiele czakr jest w to
zaangażowanych. Morze jest Voidem, a słońce oddziaływuje na morze. Również księżyc oddziaływuje na morze. W wyniku tego
powstają chmury. Ta energia elektryczna nie powstaje w oceanie - to stwarzałoby problemy. Jest tworzona na niebie, aby każdy
mógł ją zobaczyć i usłyszeć.
Najpierw to widzą a potem słyszą. Wszystko jest dobrze zorganizowane, dobrze skalkulowane. To właśnie jest Vishnumaya. Ale
zostało to stworzone, również z pewnym zrozumieniem przez istoty ludzkie na tej Ziemi. Po pierwsze zobaczyli dwie chmury
ocierające się o siebie. Tak więc na prymitywnym etapie istoty ludzkie, próbowały pocierać dwie materialne rzeczy, by stworzyć
elektryczność. Zatem dwie rzeczy materialne, czyli dwie części materii, gdy się je pociera powstaje elektryczność. Bardzo ważne
jest, aby zobaczyć, że materia może być wykorzystana do wytworzenia energii elektrycznej. Iskra elektryczności pochodzi z
materii. Bez materii nie mogliby zacząć gotować jedzenia.
Zatem w taki oto sposób pomógł Void. Najpierw z oceanu to poszło w niebo, przekazując wiadomość ludziom, aby stworzyć
energię elektryczną. Zobaczcie jaka miłość. Potem ludzie nauczyli się gotować jedzenie, aby ułatwić ludziom trawienie. Jak to
wróciło! Jak ludzie się uczą od przyrody, i robią to dla dobra, poprawy, wygody istot ludzkich. Ta życzliwa energia, która była
przeznaczona dla dobra istot ludzkich, ponownie została wykorzystana. Jak widzicie, to jest Stworzenie, wszystko to jest
Vishnumayą. Właśnie dlatego jest to 'mayą'. Z elektryczności możecie stworzyć 'mayę', wiecie to bardzo dobrze, jak możecie ją
stworzyć. Tak wielu jest tutaj, na szczęście w tak spontaniczny sposób, tak wielu ma do czynienia z tą elektrycznością w
tworzeniu 'mayi'.
Ameryka jest tak bardzo wspomagana przez tę elektryczność, przez Vishnumayę. Nie jesteście jej wdzięczni. Tak jak macie tutaj
Wodospad Niagara, macie tutaj wiele wodospadów. Ponownie, kiedy woda spada - to pochodzi z wody - kiedy woda spada na
niższy poziom, na bardzo niski poziom, wtedy porusza turbinę a jej obroty mogą wytwarzać energię elektryczną.
Więc macie elektryczność hydrostatyczną. Jak wiadomo, elektryczność wytwarzana jest również z węgla. Teraz znowu Matka
Ziemia pracuje nad ulepszeniem istot ludzkich, aby stworzyć węgiel wewnątrz siebie. Sądzę, że Ona musi zbierać wszystkie
'baddhas', pochłaniając je wszystkie w żołądku, i musi palić kamienie wewnątrz siebie, by zrobić węgiel. A potem ten węgiel
służy do wytwarzania energii elektrycznej.
Jak bardzo natura pracuje dla naszego doskonalenia! Wasz Nowy York nie byłby tam, gdyby nie elektryczność. Zatrzymała się na
piętnaście minut i poznaliście moc elektryczności. Nie możecie się bez niej poruszać. Nie możemy bez niej istnieć. Dlatego
musiała ona zostać użyta i stworzona… dała wam tak wiele dobrodziejstw. Dzięki niej gotujecie, oglądacie, słuchacie, cieszycie
się nią. Nie mielibyście swojej telewizji; nie mielibyście niczego bez prądu. Nie będziecie nawet mieć tych napisów: "Wyjście".
Wpadalibyście na ściany.
Tak wiele tej Vishnumayi zadziałało, ale Ona jest 'Mayą'. Ona może stworzyć 'mayę'. I to stworzyło wielką 'mayę' w umysłach
istot ludzkich, że jesteśmy na szczycie świata. Nie jesteście. Jeśli elektryczność się od was wycofa, staniecie się ponownie tymi
samymi prymitywnymi ludźmi wytwarzającymi elektryczność pocierając kamienie - uwierzcie Mi. Ten przepływ energii
elektrycznej jest dostępny dla was, dla waszego dobra, a nie dla zniszczenia was. Ale to, co się dzisiaj wydarzyło, to
wykorzystanie tej energii elektrycznej do zniszczenia was.
Pamiętam powiedzmy, trzydzieści-czterdzieści lat temu, a nawet wcześniej, kiedy oglądaliśmy filmy, nie były to filmy kolorowe.

Amerykańskie filmy były piękne, z sensem. Nie pokazaliby jednego żonatego mężczyzny uganiającego się za inną zamężną
kobietą. Nic z tych rzeczy. Piękne życie rodzinne w bardzo czystej formie. Wszystko, co pokazywano było wzbogacające. Nie
słyszymy o takich rzeczach, gdzie pokazują jak zło wygrywa. Teraz okazuje się, że pokazują złodzieja, i złodziej staje się
bohaterem. Potem ludzie, a zwłaszcza dzieci, oglądają te filmy, widziałam, że ten złodziej jest symbolem czegoś wspaniałego.
Więc całkowicie działają przeciwko Voidowi, absolutnie przeciwko religii, która jest w nas. To, co miało odżywiać Void, co miało
was podtrzymywać w waszych wartościowościach, teraz całkowicie zakłóca Void. To jest działka 'mayi' - ta sama energia
elektryczna, która miała dać wam właściwą ścieżkę, światło w ciemności, przyciąga was teraz jak magnes w kierunku waszego
zniszczenia.
Vishnumaya jest tą, która przybyła do tego kraju w tak wielki sposób, a potem rozprzestrzeniła się wszędzie. Dała wszystkim
pomysły. Ludzie udoskonalili wszystkie swoje techniki, wszystkie swoje style, mam na myśli to, że macie tutaj Hollywood i
wszystkich tych bardzo znanych ludzi, którzy dobrze prosperują dzięki tej elektryczności. Ale bez bycia wdzięcznym Vishnumayi,
zaczęli robić rzeczy, które były przeciwko Vishnumayi. Vishnumaya jest tą, która wam pomogła, ponieważ jest Siostrą Shri
Krishny, a ponieważ jest to domena Shri Krishny, przybyła tutaj, aby wam pomóc. Ona jest Siostrą - trzeba to bardzo dobrze
zrozumieć.
Teraz siostrzana relacja jest czystym związkiem. Teraz oczywiście, wszystko jest tak zagmatwane, ale jest to najczystsza
relacja między bratem i siostrą. Brat jest chroniony przez siostrę. A czystością siostry opiekuje się brat. Brat, który nie czuje się
poruszony - jeśli czystość jego siostry jest w niebezpieczeństwie albo ona nie szanuje swojej czystości - on nie jest bratem.
On już nie jest bratem. Jego odpowiedzialnością jest, aby zobaczyć, czy jego siostra zachowuje swoją czystość. Tylko jej
czystość może go ochronić - to jest obopólna praca. To uczucie, jeśli się nie rozwija: "Ona jest moją siostrą i muszę dbać o jej
czystość, dlatego muszę się dobrze zachowywać, żeby nie znalazła u mnie wad".
To jest taki oczyszczający proces, jaki zachodzi w tej relacji, tak samo jak elektryczność ma proces oczyszczania dla was. To, co
wszędzie robi elektryczność, siostra robi dla swojego brata - gotuje mu, wskazuje mu właściwą drogę, oświeca go i czasami
również nim potrząśnie. Oni muszą mieć pewne wstrząsy; inaczej nie będą wiedzieć, jak to wypracować. A najlepsze jest to, że
ona jest tą, dla której musicie bardzo ostrożnie uczyć się, jak zadbać o swoją siostrę. Jeśli nie wiecie, jak zadbać o swoją siostrę,
możecie być absolutnie w błędzie, i może was spotkać coś - czego nigdy byście się nie spodziewali. Więc trzeba zrozumieć, jak
zajmować się siostrą.
W tym przypadku musimy wiedzieć, że Ona narodziła się ponownie w czasie Shri Krishny jako Draupadi. Ona urodziła się jako
Draupadi. A kiedy Draupadi została zaatakowana przez Kauravów, oni chcieli ściągnąć z niej sari. Więc pozbawienie jej sari jest
symbolem tego, że oni zakwestionowali jej czystość. Teraz, jak widzicie w Maya Nagri, kobiety w ogóle nie mają żadnego
poczucia, że powinny zakryć tę część swojego ciała. W tej Maya Nagri, jest na odwrót. Kiedy usłyszałam bardzo odpowiedzialną
osobę, która powiedziała: "W naszej kulturze kobiety muszą odsłaniać swoje ciało". Co to za kultura? Ona jest anty-Krishna,
całkowicie anty-Vishnumaya. Jestem pewna, że tacy ludzie będą mieć kłopoty, problemy z elektrycznością.
Bracia, którzy nie przejmują się czystością męża swojej siostry, a także popierają i dowiadując się o robieniu złych rzeczy,
ukrywają to, są również tak samo odpowiedzialni. Tak jak w Sahaja Yodze, wiecie że siostra ma być chroniona; a jeśli mąż
siostry robi coś złego, brat musi położyć temu kres. Tak jak kiedyś w Indiach, pewna gazeta przekazała jakieś uwagi na Mój
temat. Moi bracia się rozzłościli. Pomyślałam: "Teraz zanosi się na coś okropnego. Jak mam sobie z tym poradzić?" To był duży
problem. Zamierzali pójść do sądu, kiedy im powiedziałam: "Nie będę chodzić do sądów". "W porządku, nie idź, ale my
pójdziemy." Powiedzieli też Mojemu mężowi.
Mój mąż i moi bracia połączyli siły, i to było straszne! Nie wiedziałam co robić. Napisałam do jednego Sahaja yogina: "Idź i
spotkaj się z redaktorem gazety. Powiedz mu, że to są Moi bracia, niech uważa. Są bardzo potężnymi ludźmi w Indiach i tutaj
mój mąż. To jest straszne". Ale oni nie chcieli przeprosić. Więc pomyślałam o innej Vishnumayi, doszło do wielkiego strajku i
gazeta została zamknięta dokładnie na sześć miesięcy. I musieli ponieść wielkie, bardzo wielkie straty. A kiedy [ją] otworzyli,
ludzie, którzy tam pracowali, wrócili i powiedzieli: "Dlaczego napisaliście przeciwko Shri Mataji?" My nie wrócimy". I musieli
przeprosić.

Tak więc braterska miłość może zmusić nawet Adi Shakti do robienia rzeczy, których normalnie by nie robiła. W ten sam sposób,
kiedy rzucono wyzwanie Draupadi, Shri Krishny nie było w Hastinapurze, gdzie to się stało. On był tysiąc, a co najmniej ponad
tysiąc mil od tego miejsca. Powiedział: "Shankha chakra gada padma, garuda lai sidhare". Przybył na swoim kondorze z całym
swoim orężem - shankha chakra gada padma. Wszystko to On przyniósł, aby ocalić czystość swojej siostry.
Jest wiele incydentów w naszej historii, nie wiem, czy potrafię zacytować cokolwiek z waszej historii. Ale powiedziałbym, że
kiedy widzę Abrahama Lincolna, myślę, że był wspaniałym bratem dla Statui Wolności. Sposób, w jaki walczył o kobiety z tak
czystej miłości i bez brania pieniędzy, nie biorąc od nich niczego, aby ukarać mężów, którzy byli pijakami. Właśnie tak zachowuje
się bardzo dobry, potężny brat. Ale myślę, że te uczucia już wymierają.
Ale powiedzmy, kiedy przyjechałam do Rosji, poszłam zobaczyć dom Lenina, i wszędzie, poza żoną była jego siostra, która
pomagała mu pisać na maszynie, wykonać całą jego oficjalną pracę. On napisał całe tomy książek w tak młodym wieku z jego
54-ech lat życia, całe tomy! Przede wszystkim był na Syberii i wyobraźcie sobie tylko, ta jego siostra przepisała większość z nich.
Przez całą trasę czuliśmy obecność siostry i sposób, w jaki pomagała swojemu bratu. Ta relacja jest tak czysta, że niczego nie
chce. Żona może powiedzieć: "Jeśli nie dasz mi płaszcza, rozwiodę się z tobą". W Anglii i prawdopodobnie w Ameryce mogą tak
mówić.
Ale siostra nie może się rozwieść. Ona nie może się rozwieść. Tym razem w gazecie opublikowali imię Mojego brata. Więc
powiedziałam: "Co mogę zrobić? On jest moim bratem, więc jest moim bratem". Dobrze czy źle, cokolwiek - on jest moim bratem,
nie mogę się rozwieść. To jest coś, związek, którego nie można zerwać. Natura dała wam ten związek. Ale kiedy przychodzicie
do kolektywu, jest to bardzo ważne, że musimy szanować ten związek. Jeśli nie szanujecie tego związku, nie możecie pracować
kolektywnie.
Jak na imprezie, gdzie idę i czuję, że dzieje się coś bardzo zabawnego. Czyjaś żona jest uwikłana [w związek] z cudzym mężem.
Pojawiają się wszelkiego rodzaju śmieszne rzeczy. Ale w kolektywie jak wiecie, z wyjątkiem mojej żony reszta z nich to moje
siostry. Ta czystość osiągana jest w ten sposób, nie musicie się martwić. One są moimi siostrami. A wasze oczy się uspokajają.
Niewinność zaczyna wylewać się z waszych oczu. To bardzo, bardzo prosta rzecz. Tak więc, kiedy dostajecie swoją Realizację,
wasze oczy zaczynają błyszczeć - musieliście to zobaczyć, że jest blask, to jest Vishnumaya. To jest Vishnumaya, która błyszczy
w waszych oczach. I ona jest tą, która przeprowadza was przez 'mayę' Vishnumayi. Ten błysk w oku musieliście zobaczyć u
ludzi, którzy są Duszami Zrealizowanymi, a ten błysk w oku jest tym, który sprawia, że rozumiecie i czujecie piękno i moc
siostrzano-braterskiego związku.
Na początku Sahaja Yogi, zauważyłam, że ustabilizowanie tego było niemożliwe. Więc powiedziałam: "Spróbujmy Vishnumayi". I
to zadziałało. W rzeczywistości, wiemy z natury, że to jest złe. Wiemy, że to jest złe, w sposób naturalny. Nie musimy mieć na to
prawa. Pewna kobieta przyjechała do Ameryki ze swoim bratem, i kiedy nie przyjechałam do Ameryki, ona powiedziała Mi: “To
zabawne miejsce". Powiedziała: "Pojechałam do Ameryki i chcieliśmy zamieszkać w jednym pokoju", ponieważ oni chcieli
zaoszczędzić trochę pieniędzy. Powiedzieli: "Nie, jeśli jesteście braćmi i siostrami, nie możecie razem zamieszkać". Zapytała:
"Dlaczego?
W Indiach, jeśli jesteście bratem i siostrą, zawsze możecie razem mieszkać. Jeśli nie jesteście bratem i siostrą, to oczywiście,
nie możecie razem mieszkać. W przeciwnym razie [w Ameryce], jeśli jesteście bratem i siostrą nie możecie zgodnie z prawem,
przebywać w hotelu w jednym pokoju. A jeśli to jest ojciec i córka, nie możecie mieszkać w jednym pokoju. Absurd. Dla nas,
Hindusów, to jest szok. Zapytałam: "Ale dlaczego?"
Po prostu nie mogłam zrozumieć. Teraz wiem, co to jest, że to stało się teraz prawem w tym zakresie. Posiadanie takiego prawa
jest dla nas absurdem. Ponieważ nauczyliśmy się od was tak wielu rzeczy o elektryczności, lepiej wy też uczcie się od nas
pewnych rzeczy, o mocach Vishnumayi. Nie ma nic złego w nauczeniu się czegoś o korzeniach, ponieważ jeśli drzewo urosło nie
tak, musi nauczyć się czegoś bardzo ważnego od korzeni i to jest, czystość relacji między braćmi i siostrami. Siostrzany
związek, zawsze daje bardzo dużą siłę cementującą mężowi i żonie. Wiem, że jeśli Mój mąż próbuje Mnie niepokoić, jego własna
siostra będzie go ścigać do końca jego życia. I lepiej, żeby był ostrożny i to mogłoby dotyczyć też Mnie. Jeśli zrobię coś złego,

Mój brat będzie po stronie Mojego męża, a nie po Mojej. Więc to bardzo dobrze cementuje relacje.
W historii, którą znam o dwóch bardzo pięknych wydarzeniach, opowiem wam te, które dzisiaj przychodzą Mi do głowy, jedna z
nich jest o Shivajim. Kiedy Shivaji - zdarzyło się to dwa razy w jego życiu, co jest bardzo znaczące - był kiedyś przedstawiony
kobiecie, która była bardzo piękna. A ludzie zrabowali jej rzeczy i wszystkie ozdoby, ponieważ była córką muzułmańskiej
kurtyzany, i, jak go nazywacie, dworzanina. I próbowali go ograbić, i sprowadzili tę piękną kobietę przed Shivaji'ego. Więc Shivaji
spojrzał na nią i powiedział: "Proszę, zdejmij woalkę", ponieważ muzułmanie zasłaniają twarz. A kiedy zdjęła woalkę, powiedział:
"Jeśli moja matka byłaby tak piękna jak ty, byłbym równie piękny". Jak pięknie powiedziane - jakie to poetyckie! To znaczy:
"Gdybyś była moją matką, byłbym tak piękny jak ty", co znaczy, że jesteś moją siostrą. A potem bardzo się rozgniewał na tych
wszystkich ludzi, i poprosił ich: "Lepiej ją zabierzcie i już nigdy nie róbcie tego żadnej kobiecie". I nie tylko to, ale dał jej wiele
ozdób i wiele rzeczy, aby powiedzieć, że jest siostrą idącą do męża, z całym szacunkiem i poważaniem.
A ten dżentelmen, jej mąż, był śmiertelnym wrogiem Shivaji'ego. On rozwiązał problem z taką czystością, i potem ten
dżentelmen stał się łagodniejszą osobą dzięki temu gestowi.
Druga [opowieść] z jego życia, którą słyszeliśmy, była o forcie, który jest teraz bardzo blisko Mojego domu w Pune, była tam pani
z [rycerskiego rodu] Rajputów o imieniu Kamal Kumari, która została uwięziona przez człowieka, który był oficerem tego fortu,
muzułmaninem. I on do tej Kamal Kumari mówił: "Musisz za mnie wyjść". Ona nie mogła tego zaakceptować. Przywieźli ją skądś
używając przemocy. A ona nie mogła tego zaakceptować, bo była Rajputką. On powiedział: "Do jutra będziesz musiała mnie
poślubić". Ta pani nie wiedziała co robić, więc w wielkim sekrecie wysłała kogoś z listem do Shivaji'ego zawierającym rakhi
[bawełnianą bransoletkę, jako siostrzaną więź]. Ale list dotarł do matki Shivaji'ego. Matka wysłała list, wysłała wiadomość do
Shivaji'ego, który był na koniu: "Przybądź tu najszybciej jak możesz, jeśli jesz posiłek, przyjedź tutaj, by umyć ręce" - do tego
stopnia. A Shivaji był tak posłuszny swojej matce, bardzo posłuszny. Należy uczyć się od niego charakteru. Pospieszył tam, bo
posłuszeństwo było jego mocą. Pośpieszył tam i zapytał: "Mamo, o co chodzi?" Ona powiedziała: "Nie, ja chcę grać z tobą w
szachy". Odrzekł: "Dlaczego teraz muszę grać w szachy?" Nie mógł zrozumieć. Grała w szachy i coś wygrała. Mogła mu
powiedzieć, ale chciała po prostu w pewien sposób zaaplikować mu Vishnumayę. On przegrał. "Matko, czego chcesz?"
Odpowiedziała: "Chcę, żebyś dzisiaj w nocy zdobył ten fort". "Dzisiaj?" "Tak". Potem pokazała mu list i rakhi. Rakhi była tak
potężna, że matka musiała poprosić swojego syna, który był odpowiedzialny za uwolnienie Maharastry ze szponów
muzułmanów, że powinien udać się do tego fortu i zdobyć go. Tak potężna wiadomość wyszła z tej nicianej bransoletki. W
porządku. Wyszedł.
On był dość zmartwiony jak to zrobić. Nagle pojawił się pewien dżentelmen zwany Tanaji, który przybył z wujkiem, aby zaprosić
go na ślub swojego syna. I zobaczył go tak zdenerwowanego, że powiedział: "Dlaczego jesteś taki zmartwiony panie?" Odrzekł:
"Moja matka poprosiła mnie o coś takiego…” Powiedział: "W porządku, idę. Nie musisz iść, ponieważ będziemy mieli wielu
Tanajich takich jak ja, ale mamy tylko jednego Shivaji'ego. Zrobię to". Powiedział: "Ale twój syn zamierza się żenić". Powiedział:
"Najpierw niech mój miecz poślubi ten fort, potem ożenię mojego syna". Takich ludzi też mieliśmy. Takie poświęcenie.
Tylko przez tamto rakhi. Pomyślcie o tym, tylko jedno rakhi! W porządku. Nie znali tej dziewczyny, nie znali jej ojca, nic o niej nie
wiedzieli, nigdy jej nie widzieli. Czy możecie pomyśleć o kimś, kto by to zrobił w dzisiejszych czasach? Powinniśmy być bardzo
rozwiniętymi, potężnymi, wspaniałymi ludźmi. Nawet na zdjęciach nie musimy tego pokazywać. Nikt nie przyjdzie oglądać
takiego filmu, ponieważ będą czuć się tacy mierni. Więc on udał się tam i użył pewnego rodzaju wielkiej jaszczurki, która
wdrapała się i zaczepiła się pazurami. Wspiął się po linie na górę, i oni podbili i zdobyli ten fort.
Zdecydowano, że jeśli odniosą sukces, powinni rozpalić ogień, który Shivaji będzie mógł zobaczyć i zejść. On zobaczył ogień
wcześnie rano, więc poszedł tam. Pod drzewem leżało martwe ciało tego Tanaji'ego. Spojrzał na nie i powiedział: "Mamy fort, ale
straciliśmy Lwa". Dlatego jest on nazywany Fortem Lwa, Sinhagad, który możecie zobaczyć bardzo wyraźnie z Mojego domu. Ale
to są pomniki małej rzeczy zwanej rakhi. Mały symbol ekspresji, który może zdobywać fort za fortem.
Kolejna, w której - opowiadałam już tę historię, ale powtórzę ją dzisiaj - kiedy Aleksander Wielki został aresztowany przez
pewnego króla o imieniu Puru. Aleksander ożenił się z kobietą z Indii a Aleksander Wielki był w więzieniu. To był dzień

Vishnumayi.
Wysłała więc - ta pani, żona [Aleksandra] była bardzo sprytna - wysłała rakhi do króla Paru, na małym, małym thali [talerzyku]
ładnie przykrytym. I zgodnie z obrzędami, tego dnia zostało mu to podarowane. Musiał więc to przyjąć. Jeśli to zostanie
wysłane, musicie to przyjąć. Siostra wysyła to z rozmysłem, ale musicie to przyjąć. I on to przyjął, i zostało [mu to] założone.
Potem on zapytał: "Kto jest moją siostrą?" Odpowiedzieli: "Twoją siostrą jest żona Aleksandra". On powiedział: "O Boże, to
znaczy, że aresztowałem mojego szwagra!" Natychmiast został szwagrem, natychmiast.
Żadne małżeństwo nie miało miejsca, ani nic. A on jest szwagrem. Pospieszył do więzienia, upadł płasko przed wielkim
cesarzem. A ten nie mógł zrozumieć: "Co się dzieje z Puru? Dlaczego to zrobił?" Powiedział: "Panie, przepraszam", w swoim
własnym języku. "Przepraszam, nie wiedziałem, że jesteś moim szwagrem. Proszę mi wybaczyć, cokolwiek zrobiłem. Czy mi
wybaczysz?" - i tak dalej.
I zabrał go, i prosił, aby usiadł na jego tronie. A ten nie mógł zrozumieć: "Co się dzieje?" "Proszę". Posadził go tam, udekorował
go girlandą, zrobił aarti, podarował mu ozdoby, dał mu duże girlandy diamentów i rubinów, itp. I dotknął jego stóp, umył jego
stopy, a potem z wielkimi honorami odesłał go do domu. A on nie mógł zrozumieć. "Czy on oszalał, czy jest przez kogoś
opętany?" Musiał pomyśleć: "Jakiś Grek opętał tego człowieka", sposób, w jaki on się poddawał. Kiedy wrócił do domu, jego
żona się uśmiechała. Powiedział: "Dlaczego się uśmiechasz?"
Odpowiedziała: "Wiedziałam, że ta sztuczka zadziała na umysł Hindusa". "Co to za sztuczka?" Pokazała mu jedną nitkę. "To był
ten podstęp". Nie mógł tego zrozumieć, zaczął się jej przyglądać. "Co to jest?" Powiedziała: "To jest rakhi, to jest to, co mu
wysłałam. To ma symbol siostry, w ten sposób zostałeś wypuszczony". Alexander przysiadł. Powiedział: "O Boże, ci ludzie mogą
uwolnić swoich wrogów z powodu nitki?
Nie mogę pokonać tych ludzi. Są za dobrzy. Są zbyt subtelni. Takiej subtelności my nie możemy zrozumieć". I on wrócił. Ale
wziął ze sobą kilku poetów, którzy wyśpiewywali pochwały, jaki on był, jakim był hojnym człowiekiem. Muszę jednak przyznać, że
to dość zaskakujące, ujrzeć tak subtelnego człowieka w Grecji. Być może jednak nadszedł dla nich czas, aby zrozumieć
subtelności, ale dziś Ja nie mam wielkich nadziei. Jak ich widziałam, nie są aż tak subtelni. Mają tylko takich ludzi jak Onassis,
którzy są ich bohaterami, których czczą.
Skąd do tego doszliśmy, że używamy te same dobre rzeczy do potwornych rzeczy teraz. Jak daleko zaszliśmy. I powiedziałbym,
że ta sama Vishnumaya wprowadziła was teraz do tej mayi, która was wiedzie do piekła, skończone. To Ona zaaranżowała ten
moment. Ona nie sądzi, że Amerykanie zasługują na to, by być w Sahaja Yodze. To Ona ze Mną walczy. Mówi: "Matko, zapomnij,
zapomnij, zapomnij!" Zobaczcie filmy - jeden gorszy od drugiego. Widzicie najnowsze zdjęcia, te nowoczesne, nie daje się na nie
patrzeć, musicie zamknąć oczy.
Ta sama moc teraz, jest dla waszego zniszczenia, używana tylko przez was. Używacie jej do swojego własnego zniszczenia.
Wszystkie te filmy działają na was tak, aby ze sobą walczyć, niszczyć się nawzajem, nawzajem się zabijać, jak być agresywnym,
jak być ohydnym, jak być bezwstydnym, jak nie mieć szacunku do samego siebie i szacunku dla innych.
Wszystko przychodzi przez te media. Wasze dzieci są takie niegrzeczne. Nikt nie słucha nikogo. Nikt nie szanuje swoich
starszych. Jeśli ktoś jest prosty, uczciwy, inteligentny, znakomity człowiek, oni myślą, że jest głupcem, bo nie wie, jak was
przechytrzyć. On nie umie ostro rozmawiać, ponieważ on nie wie, jak obrażać was przez cały czas. Cały przemysł filmowy
pracuje teraz nad wymyślaniem bardziej obraźliwych słów. Im bardziej obraźliwe są słowa, tym lepiej.
I tego chce publika, ponieważ teraz stało się to sprawą ekonomiczną, aby używać filmy w celach ekonomicznych. Kiedy
pieniądze stają się wszystkim, to czym jest prostytucja, dostajecie pieniądze, co w tym złego? Co jest złego w niszczeniu swojej
rodziny? Dostajecie pieniądze? To jest w porządku. Czy zamierzacie zabrać te pieniądze ze sobą, czy zamierzacie opuścić te
barbarzyńskie dzieci w tym kraju? Co zamierzacie osiągnąć? A orientacja na pieniądze jest tak wielka, że ludzie mówią, iż
Amerykanie są najbardziej skąpymi ludźmi, lubiącymi sobie dogadzać i najbardziej skąpymi ludźmi, podczas gdy jest tu
Vishnumaya, co jest najbardziej hojne. Pali się, by dać wam światło. A to skąpstwo pochodzi również z orientacji na pieniądze.
Są także bardzo złośliwi, czasami próbują robić takie sztuczki, które są bardzo haniebne i okropne. Wtedy elektryczność musi

działać i nie wiem, nie wiem co do niej, jak ona to rozwiąże. Ale ona jest bardzo rozgniewana, zwłaszcza na Amerykanów,
ponieważ to jest kraj jej brata. To kraj, w którym rządzi jej brat, a ona chce, aby wszystko było w porządku, ponieważ tu powstają
wszystkie te bezsensowne filmy, bezsensowne rzeczy, które niszczą cały świat. AIDS jest jednym z błogosławieństw
Vishnumayi. To pochodzi z lewego Vishuddhi, ludzie tego nie wiedzą. Rozpoczynacie od pocenia się na lewym Vishuddhi. Kiedy
ludzie zaczynają czuć się winni, powinni stawić temu czoła i się tego pozbyć. Oczywiście zaczyna się, jak mówicie,
prawo-stronnością. Ale ta prawo-stronność ostatecznie kończy się na lewym Vishuddhi.
I wtedy zaczyna się generować resztkowa część tego. Ten rodzaj słabości w człowieku, ponieważ jest to również czystą formą
macierzyństwa, jest centralnym Sercem, jest czystą formą macierzyństwa. Widzicie dziecko, widzicie dziewczynkę, która jest
niewinna. Ona interesuje się małą laleczką. Ona jest matką, całkowicie. Jeśli jest odpowiednio wychowana od małego, jest
matką. A macierzyństwo jest uosobieniem kobiecości.
Są tacy Sahaja yogini, którzy są tak głupi, że nie chcą mieć dzieci po ślubie. Powinni natychmiast opuścić Sahaja Yogę. Nie
zrobiliśmy tego wszystkiego, aby mieć tutaj ludzi, którzy nie mogą płodzić dzieci. Jeśli to możliwe, powinni. Powodem jest to, że
jest tyle wspaniałych dusz, które chcą się narodzić. To są wspaniałe owoce, które będą prosperować na drzewie waszego życia
rodzinnego. A jeśli nie chcecie mieć dzieci, to co tu robicie? Zatem najważniejszą rzeczą Vishnumayi jest to, że kobieta musi być
matką. To macierzyństwo daje jej tę szczególną zdolność, aby jaśnieć.
Teraz zaczyna się od lewego Vishuddhi, AIDS idzie do centralnego Serca. Centralne Serce jest sprowokowane. Macierzyństwo
jest stracone. W ten sposób przeciwciała stają się słabe.
Gdy zostaną zaatakowane, stają się słabe, nie mogą walczyć z chorobą, i tak właśnie osoba, która zapada na AIDS musi
zmierzyć się z rzeczami w taki sposób, że nie ma przeciwciał, więc staje się uczulona na wszystko i umiera. Aby zwalczyć AIDS,
relacje między siostrami i braćmi muszą zostać ustabilizowane, aby siostry mogły dbać o mężczyzn, o sposób, w jaki się
zachowują a oni powinni dbać o siostry, o sposób, w jaki one się zachowują.
W całym tym satanicznym ruchu widzę, że mężczyźni zostają zaatakowani fizycznie a kobiety zostają zaatakowane psychicznie.
I to jest taki atak, że kobietom trudno jest wyjść z tego. Przede wszystkim musimy zdecydować, jaki jest nasz cel, czy jest to
stanie się Duchem a nie obiektem seksualnym. Ta maya całkowicie zmieniła wasze cele. To zamieni was w robaki albo już nie
wiem, w co jeszcze. W rzeczywistości, to Amerykanie muszą zrozumieć: dokąd oni zmierzają? Wszyscy myślą, że Amerykanie są
na wpół szaleni, jeśli nie całkowicie. Każdy Amerykanin wchodzący do jakiejś organizacji - "och, uwaga, Amerykanin".
Amerykanie mogą o tym nie wiedzieć. Nigdy nie uważają Amerykanina za człowieka całkowicie zdrowego na umyśle. Jaki jest
powód? Przez te dziwaczne, fatalne, głupie pomysły, które mają. Ale słyszałam, że tutaj ludzie twierdzą, iż mamy podstawowe
prawo do bycia głupim i szalonym. Tego rodzaju rzeczy wpływają dzisiaj na kraj, w którym mieszkacie, a jeśli musicie go ocalić,
musicie zwrócić oblicza ku Bogu. Musicie zwrócić się ku Samorealizacji. A to jest o bardzo, bardzo trudne zadanie, o które
proszę was wszystkich Sahaja yoginów i modlę się za was, żebyście rozwinęli taką moc, która jest mocą Vishnumayi, abyście
świecili mocą Vishnumayi. Kiedy widzę waszą Statuę Wolności, myślę, że ona jest Vishnumayą stojącą tutaj. Dlaczego nie
stworzyli stojącego tam mężczyzny?
Dlaczego kobietę? Ona jest symbolem siostry, Vishnumayi, a jeśli musicie mieć swoją wolność, miejcie ją, ale niech to będzie
wolność mądrości, nie głupoty. I to muszę wam dzisiaj powiedzieć w tym wspaniałym kraju Shri Krishny, bądźcie lepiej czujni.
Lepiej bądźcie czujni. Można powiedzieć, że ona naprawdę rządzi w odpowiedni sposób w Ameryce Południowej, i to też było jej
domeną. I tam energia elektryczna nie jest tak rozpowszechniona. Ale perwersja zaczęła się, ponieważ oni zaczęli produkować
kokainę i inne okropne rzeczy, aby zniszczyć wam lewe Vishuddhi. Ktoś czuje się winny z jednego powodu - w Ameryce
Północnej, a inny [wpada w poczucie winy] przez kokainę i jest ładnie transportowana tutaj, aby zepsuć wasze Vishuddhi. To jest
atak na Vishnumayę, kolejny atak na Vishnumayę z południa, ponieważ oni eksportują. I kiedy ich zapytałam: "Dlaczego
eksportujecie?" Oni powiedzieli: "To jest ich problem, jak uratować swoich ludzi, to nie jest nasz problem". W Kolumbii, oficjalnie.
Czują to, że "jeśli Amerykanie nie mogą zadbać o siebie, jak my możemy zadbać o naszych ludzi?" I robią na was duże pieniądze,
ponieważ: "Dużo uwagi poświęciliście pieniądzom. Dobrze, miejcie to. My też będziemy mieli pieniądze, dając wam tę okropną
rzecz, aby zniszczyć wam Vishuddhi i zabrać wszystkie wasze pieniądze, jeśli uważacie, że pieniądze są tak ważne".

To jest coś, jak bardzo wielka gra, to jest maya, to straszna maya, w którą ten kraj się wpakował. I musicie to zrobić, będąc
świecącymi przykładami, aby pokazać, jak zadziwiający jest ten straszny sposób, w jaki akceptujemy rzeczy tak łatwo. Jestem
pewna, że ta Vishnumaya roztrzaska tutaj pewne orzechy, i mam nadzieję, że stworzy to nową ścieżkę dla Sahaja yoginów, aby
zachęcić więcej ludzi do Sahaja Yogi w odpowiedni, dynamiczny sposób i osadzi ich w Sahaja Yodze.
Niech was Bóg błogosławi.
Zanim zaczniemy puję, naprawdę podziwiam ten sposób, w jaki stworzyliście tę mayę tutaj. Mam nadzieję, że pokryje to
oślepiająca maya i umieści ludzi na ich właściwej ścieżce. Muszę powiedzieć, że podziwiam to, jak to zrobiliście. Jest pięknie
zrobione.
Niech was Bóg błogosławi.
Jednym z imion Devi jest także Nirmala, ponieważ oznacza "czysty", także w dzisiejszych czasach ludzie mówią o Khalsa i
Khalistanie. Khalis oznacza "czysty". Khalistan to miejsce, gdzie muszą się usadowić czyści ludzie, czyli Sahaja yogini.
Twierdzono, że tylko lud Khalis oznacza ludzi czystych muszą tworzyć Khalistan, a nie ci, którzy są agresywni lub głupi. Jest
przeznaczone dla ludzi, którzy są Sahaja yoginami.
Mówiono o Sahaja yoginach. Święci nigdy nie powiedzieliby, że ci brutalni ludzie powinni mieć swój Khalistan. Tak więc, jak to
nazywają, "Nirmalici" są ludem Khalistani i są to Khalsowie. Tak błędnie nazywani pod wpływem Vishnumayi.

1987-0816, Shri Krishna Puja (tekst przed weryfikacja)
View online.
Shri Krishna Puja. St Quentin (France), 16 August 1987.
To było bardzo piękne ze strony dzieci przyjść i otrzymać mnie w taki piękny sposób. Mogę wam przywołać wspomnienia z
dzieciństwa Kriszny, kiedy on, w swoim dzieciństwie, był bardzo szanowany przez swoich przyjaciół i oni starali się pełnić
wszelkie honory, jakie tylko były możliwe. Znacie historię jego narodzin. I tutaj mamy płynącą wodę, po obu stronach. Sposób w
jaki on grał na swoim flecie, wzdłuż rzeki Jamuna. Ta cała sprawa wygląda, czasami, tak ludzko, ale nie jest. I w odpowiednim
czasie, kiedy potrzebował, jako dziecko, zamanifestował swoje moce: zabił kobietę będącą złym duchem, a w końcu zabił
Kansę. Po tym jak wiecie ogłosił Gitę, ale nie tak szybko.
Po zabiciu Kansy, przybył po to do Dvaraki, i potem musiał ożenić się z piecioma żonami. Najpierw miał 16 tysięcy żon. Więc
wielu ludzi może zadać pytanie: "Matko, to jakim on był mężem?"

Trzeba wyjaśnić te 16 tysięcy tym, że miał 16 płatków w swojej domenie czakry Vishuddhi i te 16 płatków, pomnożonych przez
tysiąc płatków czakry Sahasrary daje wynik 16 tysięcy. Więc istnieje 16 tysięcy sił, które są także do naszej dyspozycji. Te 16
tysięcy sił działa w mózgu. Te siły nie mogły pojawić się jako Sahaja yogini, więc pojawiły się jako kobiety, które były uwięzione
przez króla, dokładnie 16 tysięcy. I ożenił się z nimi dlatego, że poprzez małżeństwo to było bardzo dharmiczne (właściwe).
Potem ożenił się z piecioma żonami i te żony reprezentują 5 żywiołów.

Nie można zrozumieć Inkarnacji z ludzkiego punktu widzenia, to nie jest możliwe. Ponieważ ich metody i sposoby postępowania
są zupełnie inne. Oni mają swoje własne metody działania, których nie ujawniają innym ludziom. Nie dlatego, że boją się ich
ujawnić albo nie chcą ich ujawnić, ale dlatego, że są one nie do zrozumienia przez ludzi. Jeśli zapytacie Mnie: "Matko, jak to
zrobiłaś?" Być może zmienię sprytnie temat. Więc teraz powiem wam o 16 tysiącach płatków Sahasrary i możemy zacząć
tłumaczenie. [Shri Mataji: Teraz możesz im powiedzieć (przetłumaczyć]
Więc trzeba rozumieć te 16 tysięcy sił, które macie w mózgu, które już się manifestują. Zaraz po otrzymaniu swojej Realizacji, te
16 tysięcy sił zaczyna się manifestować. Każdy płatek Sahasrary ma 16 sił. I one, te płatki, zrobione są z pięciu żywiołów. Więc
tych pięć żywiołów, które tworzą tysiąc płatków, one mają 16 sił na każdym płatku. Tych pięć żywiołów to jest prawa strona,
która jest zawartością, lub można powiedzieć, materią mózgu.

Materia mózgu została stworzona w taki sposób, że ma również w sobie materię ochraniającą, więc mamy szare komórki i
również białe komórki, które są na zewnątrz i ochraniają szare komórki. Te 16 sił, które są wyrażone w każdym płatku,
przychodzi z lewej strony. Shri Krishna jest Inkarnacją lewej strony. Więc te 16 sił, które przychodzi z lewej strony, ozdabia płatki,
które są zrobione z pięciu żywiołów. Ale te siły już istnieją w mózgu. Te pięć pomnożonych przez 16 sił sprawia, że cały system
nerwowy działa. Na przykład, jeśli mamy podnieść rękę w taki sposób, to najpierw działa lewa strona, która pragnie, aby ręka się
podniosła. I przychodzi rozkaz dla pięciu sił - pięciu żywiołów, żeby zaczęły akcję. Mamy też w naszym systemie specjalny
rodzaj uporządkowania/aranżacji, w którym istnieje odruch, wbudowany wcześniej w naszej ewolucji.
Zatem, cokolwiek działa w ludzkiej świadomości, to nie jest odruch. Ale teraz, kiedy wasza Sahasrara jest oświecona przez
Kundalini, ten cały tysiąc sił jest powiększony do 16 tysięcy. I wszystkie nerwy w ciele zostają oświecone. Wasza uwaga zostaje
oświecona. Możemy powiedzieć w ten sposób: 16 ludzi przebywa w pięciu domach i pracuje osobno, i czasami koordynuje
wysiłki, i przychodzi powódź.

Sahaja Yogi : Powódź? Shri Mataji : Powódź, powódź. W wyniku powodzi, wszystkie te domy są połączone ze sobą. I zostają
pochłonięte przez energię tej powodzi, ludzie trzymają się za ręce. Zapominają o indywidualnych domach i zaczynają używać tę
nową energię kolektywnej świadomości. Dokładnie to samo dzieje się z wami. Jak tylko podnosi się u was Kundalini i daje wam
Realizację, powóź powoduje, że te uśpione energie budzą się do akcji. Nie musicie myśleć, żeby trzymać się za ręce kiedy jest
powódź, robicie to automatycznie, spontanicznie. I wszystkie energie nagle zaczynają pracować. Więc te energie tutaj, gdzie
tysiąc energii w mózgu nagle się budzi, ta siła nazywa się Viratangana. Ona jest siłą Viraty. Ona jest siłą, która sprawia, że Shri
Krishna staje się Viratą. Więc 16 tysięcy sił, które Ona osiąga w was, staje się możliwe poprzez siłę Viratangany. A we
współczesnych czasach, wiecie kim Ona jest.

A więc Adi Shakti przybiera formę Viratangany. Poprzez to oświecenie, osiągacie swoją Realizację. Kundalini przechodzi przez
różne centra, oświeca różne energie, i w końcu dochodzi do mózgu i oświeca siły Viratangany. W tym miejscu, w mózgu,
Kundalini zaczyna się rozprzestrzeniać w głowie. Ona oczywiście wystrzeliwuje z Sahasrary, ale również przecieka do tej płytki w
mózgu i w dół do sympatycznego układu nerwowego. To was relaksuje i dlatego czujecie się rozluźnieni, sympatyczny układ
nerwowy jest zrelaksowany, powiększają się ośrodki i wracają do swoich normalnych pozycji. Powiększenie parasympatycznego
kanału Sushumny powoduje, że Kundalini podnosi się z większą mocą. Sprawia to odruchowa akcja Kundalini. Kundalini jest
zbudowana w taki sposób, że kiedy się podnosi, automatycznie robi wszystkie te rzeczy. A więc wasza Kundalini ma moc, która
oświeca wszystkie wasze centra, oświeca wasz mózg, relaksuje was, powiększa rozmiar ośrodków i powoduje, że Kundalini
ponownie się podnosi.
Ale Kundalini ma też bardzo specjalną moc, taką, że Kundalini każdego człowieka zna Mnie.
U wielu ludzi, którzy widzieli tylko Moje zdjęcie, ich Kundalini się obudziło. Ale jeśli wasze centra są bardzo przesłonięte,
wyczerpane, lub zbite razem, albo odseparowane od siebie, wtedy Kundalini zatrzymuje się tutaj [Shri Mataji pokazuje ziemię].
To dlatego niektórzy ludzie dostają Realizację bardzo szybko, a u niektórych zajmuje to trochę czasu.
Te uwarunkowane umysły są najtrudniejsze. Unoszenie Kundalini dokonuje się lepiej w miejscu, do którego uczęszczają, które
odwiedzają, i w którym żyją święci, lub w ludziach, którzy nie są tak skomplikowani. Na przykład, tylko dzisiaj odkryłam, jak
bardzo Kościół Katolicki skomplikował wasze życia. Nie wiedziałam, że oni głosili, że sex jest grzechem. Jeśli tak jest, to znaczy,
że tylko Adam i Ewa powinni żyć na tej ziemi. Ci ludzie nie byli razem z Adamem i Ewą, i nie wiedzieli co oni robili. Ten absurdalny
pomysł miał również miejsce w czasach Shri Kriszny wśród Hindusów. W rezultacie czego mieliśmy ascetów o o bardzo
gorącym temperamencie. Oni rozwinęli jednostronną osobowość, powiedzmy, jak słońce, gdy na kogoś spojrzeli, mogli go spalić
– bhasma ( ashes). I mieli w sobie taką surowość, że jeśli musieliście z nimi rozmawiać , musieliście użyć długiego kija – tacy
straszni ludzie. Ale kiedy urodził się Szri Kriszna, odkrył, że ta nierównowaga została wytworzona.
W tym samym czasie jego kuzyn o imieniu Neminath, który był Jain Tirthankara, rozwinął awersję do jedzenia mięsa. W
rezultacie czego rozwinęła się kolejna skrajna natura i ludzi zaczęli myśleć, że jedzenie mięsa jest grzechem. Zaczęły
prosperować wszystkie rodzaje różnorodnych grzechów. I mieli różne marki grzechów; ta marka, tamta marka. Tak jak macie
markę :Christian Dior – tak jest: ten grzech, ten grzech. Ale pod spodem, oni byli bardzo zauroczeni seksem. Oni byli tymi, którzy
zapoczątkowali te erotyczne świątynie w Indiach – Jains.
Inną stroną tego jest to, że ci okropni Hindu „święci” – nie święci ,powinnam rzec, jak powinniśmy ich nazwać? - asceci, i ci
okropni ludzie Jain , sformułowali straszną ideę na temat religii. Tak więc Kriszna inkarnował się. Nie chodziło tylko o zabicie
Kansy, ale o powiedzenie ludziom , że ten rodzaj głupiego uwarunkowania nie jest religią. Religia nigdy nie może być przeciwko
naturalnym prawom. Ale wzrost rozpoczyna się, poruszając się od seksu, który nie posiada maryadas – lub w przypadku
niższych zwierząt jest nawet gorszy niż to –i idzie do poziomu istot ludzkich, gdzie musi mieć maryadas: być oddanym jednej
osobie, i być wiernym tej osobie . A następnie porusza do przodu religię naturalnych maryadas , gdzie musicie poślubić tę osobę.

On poślubił pięć żon i następnych szesnaście tysięcy. Tak więc one kwestionowały go: „Co powiadasz o jednym małżeństwie z
jedną osobą? Masz już tyle żon!” Opowiedziałam wam już tę historię jak on udowodnił, że jest Yogeshwara. On był poza tymi
wszystkimi związkami. I to pokazuje, że dla Yogeshwaras nie ma znaczenia ile razy jest żonaty oraz dla Yogeshwari jak ja, ile ma
dzieci. Tak więc czasy – lub możemy powiedzieć samayachar – sprawiają, że osoba będąca Inkarnacją zachowuje się w
szczególny sposób.
To był powód do morderstwa mężczyzny, który popierał Hare Rama Hare Kriszna. Oczywiście to nie zostało dowiedzione, ale on
czuł, że w końcu jest Kriszną, więc może zabijać ludzi. Kriszna był Inkarnacją, on wiedział kogo zabić i jak zabić. Powiedział:
„Nikt nie żyje, już ich zabiłem”. Rozróżnienie Inkarnacji jest perfekcyjne. Tak więc nie należy natychmiast myśleć, że ponieważ
zrobiła to Inkarnacja, my też możemy. Ale ludzkie istoty zawsze to przejmują . To jest głupia część wszystkich ludzkich istot,
muszę powiedzieć. Jak chrześcijanie, każdy z nich wierzy, ze musi zostać ukrzyżowany, i że musi cierpieć. Jesteście
Chrystusami? Co zamierzamy osiągnąć poprzez tyle ukrzyżowań tylu głupich Chrześcijan? Wszystkie skomplikowane pomysły
przychodzą od każdego rodzaju bezsensownych rzeczy, można rzecz , że jest to ciemność. Tak jak wczoraj powiedziałam wam,
to są nieszczęśliwi ludzie. Chrystus ukrzyżował siebie po to, aby wasza Agnya została oczyszczona, i abyście cieszyli się
życiem. Ponieważ Chrystus sam był Inkarnacją, czy wy się ukrzyżujecie czy nie, nie stanowi dla niego różnicy.
Tak więc różnicę pomiędzy Inkarnacją a ludzką istotą można zrozumieć przede wszystkim na podstawie życia Kriszny. Kiedy
zaczęło bardzo mocno padać i kiedy Indra chciał dokuczyć Shri Krisznie, deszcze były tak silne. On po prostu uniósł jedną górę,
Govardhan, swoim jednym palcem. Pozostali, którzy byli jego wyznawcami, jego Gopas, oni także mieli trochę kijów ze sobą, i oni
także położyli parę kijów( śmiech). Ale oni byli dziećmi! Nie rozumiem ludzi, którzy są tacy dorośli, wyglądają na dorosłych, a
zachowują się gorzej niż dzieci. Natura uczy nas cały czas. Zobaczcie teraz, ludzie rozumieją, że cokolwiek zrobili, jeśli dotyczy
to małżeństwa, jest to złą rzeczą i akceptują to co powiedział Shri Kriszna.
Shri Mataji ( do tłumacza): co powiedziałeś?
Tłumacz: „jeśli dotyczy czego”?
Shri Mataji: Znowu małżeństwa. ( śmiech)
To jest jak czerwona szmata ( dla byka) dla niego! I dla wielu! To jest także, myślę, to jest Kościół Katolicki. Ale dlaczego
Chrystus uczestniczył w ceremonii ślubnej. Mam na myśli , to powinno zostać zrozumiane;że gdyby był przeciwny ślubowi,
dlaczego brałby udział w ceremonii ślubnej , a także zrobił wino dla niej? Ale oni używali tego incydentu, ponieważ po prostu
chcą pić wino! ( śmiech). Ale nawet tam, to co robił Chrystus, robił bardzo ostrożnie, przemienił wodę w wino, w ciągu sekundy, a
żeby zrobić alkohol musicie to fermentować. Ja także mogę to zrobić , i co z tego? Ale alkoholu nie potrafię zrobić , musiałabym
tam włożyć trochę grzybów.
Tak więc to co jest: Jak ludzie wyprodukowali Boga lub Inkarnacje zgodnie ze swoimi małymi umysłami i egoistycznymi celami.
Ponieważ jeśli mówicie, że jesteście grzesznikami od początku, wówczas mówicie,” co teraz robimy?””Dla odpuszczenia
grzechów, dajecie dużo pieniędzy”, a Bóg nie rozumie pieniędzy – jaki jest sens? To jest błędne, absolutnie błędne. Nie
popełniliście żadnych grzechów. Mówimy o nie istniejących rzeczach. Ale widziałam ludzi na zachodzie mówiących: „Jak nasza
Kundalini może się unieść? Jesteśmy grzesznikami”. Lepiej zaprzestańcie tych wszystkich uwarunkowań. Nikt nie jest
grzesznikiem: to jest to, co Shri Kriszna powiedział. Oczywiście, on w zasadzie podzielił ludzi na trzy kategorie. Ale powiedział,
że każdy może otrzymać Samorealizację i zostać oświeconym. Gdyby uważał, że ludzie są grzesznikami, nie powiedziałby tego.
To jest absolutnie przeciw Bogu, przeciw Chrystusowi i przeciw Krisznie. Jesteście tutaj , Virata stworzyła was i sprowadziła na
pewien poziom. I gdy macie już prawie rozkwitnąć, mówicie, jako nasiona, że macie jakąś chorobę w sobie. I ta cała wspaniała
praca ewolucji, cała wielka praca, aby zabrać was do Królestwa Boga, gaśnie.
Dzisiaj jest dzień bycia radosnym, szczęśliwym – ale nie wskakiwać do morza lecz trzymać się waszej łodzi maryadas –
ponieważ wasz mózg został oświecony. Ten mózg jest teraz pełen mocy, przenika przez wszystkie pięć koshas, które są wokół
was, przez wszystkie pięć aur, które są wokół was, stworzone z pięciu elementów. Ten mózg dotyka subtelności eteru,
subtelności Matki Ziemi, subtelności wszystkich elementów. Poprzez to oświecenie, staliście się subtelniejsi. Tak więc musimy

zapomnieć o wulgarnych rzeczach. Wulgarne rzeczy podążają za wszystkim co jest subtelne, tak jak przyciąga magnes.
Kiedyś w Australii była Puja do Shri Ganeshy , a hibiskus, czerwony kwiat , jest kwiatem Shri Ganeshy. I kiedy szlismy na Puję,
wszędzie dookoła widziałam ukazujące się kwiaty hibiscusa. Powiedziałam więc Sahaja Yoginom, „ Zatrzymajcie lepiej gdzieś
samochód i przynieście trochę tych kwiatów na puję”. Ale oni zapomnieli! Znacie mantrę: “Ya Devi sarva bhuteshu bhranti rupena
samsthita”, taka iluzja. A wtedy , nagle przypomnieli sobie. , „ O, Matko, zapomnieliśmy o kwiatach!”. „Nieźle, że zapomnieliście,
ktoś wami zawładnął. Dlatego zapomnieliście”. A kiedy dotarliśmy na puję, całe miejsce było wypełnione bukietami tych
kwiatów!
Tak więc, kiedy zapominacie, nie myślcie, że zapomnieliście czegoś, że coś poszło z wami źle .Nie, to przeszło do waszego
subtelniejszego zrozumienia, które to wypracowuje automatycznie, w szesnastu tysięcach wymiarach. Czy możecie wyobrazić
sobie instrument z szesnastoma tysiącami przewodów, pracujących przez cały czas tak efektywnie! To jest praca Viraty i praca
oświeconego umysłu. Nie musicie martwić się o grubą część. Chcecie ashram, będziecie go mieli. Cokolwiek grubego,
przyziemnego wypracuje się.
Ale, na tym etapie, musicie pamiętać, że musicie po prostu mieć uwagę na tym przez minutę. Po prostu uwagę – mam na myśli
robienie bandhanu – i to wypracowuje się. Ale najważniejszą rzeczą, która musimy pamiętać jest to, że jesteśmy Joginami,
oświeconymi duszami. Jesteśmy szczególnie pobłogosławionymi ludźmi specjalnymi mocami. I są bardzo proste sposoby,
poprzez które można kontrolować wszystkie te przyziemne rzeczy. I cała ta rzecz zadzieje się tak pięknie, że będziecie
zaskoczeni.
Z tego musicie sobie zdać sprawę: z mocy waszej Sahasrary. Powiedziałam wam, że już jest tutaj szesnaście mocy. Te
szesnaście mocy, dwanaście mocy serca i cztery Shri Ganeshy, są już w waszym mózgu. Dlatego jesteście emocjonalnymi
osobami i macie relacje oparte na emocjach , relacje oparte zarówno na niewinności , jak i relacje małżeńskie. To wszystko jest
w was wbudowane. Ale z powodu tych wszystkich głupich pomysłów, wszystkie te naturalne uczucia zostały stłumione, nikt nie
jest już siostrą, dzieckiem, bratem, wszystkie te głupie pomysły zakończyły te piękne uczucia kwiatów, zapachów – zniszczyły je
kompletnie.
Fałszywe lęki, fałszywe pomysły i fałszywe zakazy, wszystko to zrujnowało część mózgu i prawa strona zaczęła pracować. Jeśli
pracuje tylko prawa strona , wtedy lewa strona nie istnieje, nie istnieją żadne wartości lewej strony. Tylko prawa strona i
połączenie z prawą stroną, oraz z rzeczami, które wykonujemy za pomocą prawej strony. Także, dodając, tak wiele rzeczy
przyszło jak przemysłowa rewolucja, wojna i tym podobne, tak, że prawa strona stała się dominująca częścią i rozwinęło się ego.
Ego sprawia, że stajecie się bardzo ważni, a miłość staje się egocentryczna. Dodając jeszcze, kiedy pieniądze stają się ważne, to
jest tak jak ktoś jest już pijany i gryzie go skorpion. Sytuacja była bardzo zła. Wszystkie sposoby i metody, permutacje i
kombinacje, nasilenie tej sytuacji, nasilenie ego były wykreowane przez same ego.
To jest najniebezpieczniejsza rzecz jaką mamy na zachodzie. Tutaj nawet miłość do żony jest oceniana w pieniądzach.
Wszystko jest biznesem, czy to jest kościół, czy mafia, czy polityka, wszystko jest pieniądzem. Pieniądze stają się siłą. A jeśli
pieniądze są wszystkim, po co dbać o czystość? Po co troszczyć się o niewinność? Po co dbać o sztukę? Cokolwiek można
sprzedać uważane jest za sztukę!!Cokolwiek może przynieść pieniądze jest relacją. Ta cała oschłość lewej strony wytworzyła
problem znowu dla ekstremów lewostronnych w to wciągniętych. Kolektywna Podświadomość została wciągnięta do waszego
podświadomego umysłu, a następnie do świadomego umysłu. I można powiedzieć, że ego osiągnęło taki poziom w waszym
mózgu, że zaczęło dostawać się do superego i została stworzona bardzo nieczysta osobowość.
Tak więc muszę powiedzieć wam jedną rzecz: jesteście tutaj dla waszego wzrostu, jesteście tutaj dla otrzymania waszych mocy
i jesteście tutaj dla waszego Królestwa Bożego, ale musicie wypracować waszą lewą stronę ze zrozumieniem czystości,
czystości relacji, oraz prawą stronę poprzez zmierzenie się z waszym sztucznym ego .Kiedy nie chcecie czegoś zrobić, spytajcie
siebie, dlaczego nie chcę tego zrobić? I kiedy lewa strona jest wciągnięta, panuje letarg i bezwładność. Cała prawa strona
zostaje przemoczona lub przejęta przez pełne mocy istoty lewej strony. Ludzie czują się przez cały czas zmęczeni, chcą zawsze
napić się lub brać narkotyki, aby przejść na lewą stronę, i nastaje bezwładność. Dlatego jest problem. Ale, gdy zrozumiemy, że

jest to problem, możemy to wszyscy razem wypracować, kolektywnie. Nikim nie pogardzając, nikogo nie korygując , lecz
poprawiać siebie, a nie liderów. To się wypracuje, jestem pewna, że to się wypracuje.
Dzisiaj jest wielki dzień , i pamiętam tę Francję, taka bezwładność jak skała Gibraltaru. Nie wiedziałam jak poruszyć ich mózgi;
mózgi zrobione z plastiku – co z nimi zrobić? Możecie uwierzyć, pierwszego roku , przyjeżdżałam trzy razy! Wpadałam z
impetem do Francji, że nawet Anglicy mówili: „ Matko dlaczego jeździsz do Francji tak często?”( śmiech). Teraz....nawet Anglicy
są porównywalni! Musiałam być jednakowo dynamiczna z nimi. To była praca ogromnej cierpliwości, i miłości, zrozumienia, że
oni są zasługującymi przypadkami, straconymi w dzikości ego; ale oni są tymi, którzy uratują Europę, Anglię i Amerykę.
Niech Bóg was błogosławi

1987-1004, Shri Rama Puja
View online.
Shri Rama Puja
Dziś, w Dniu Dassera, w Szwajcarii celebrujemy koronację Shri Ramy. Wiele rzeczy wydarzyło się w Dniu Dassera. Najważniejszą
było to, że tego dnia Shri Rama został koronowany na króla. Tego dnia także zabił Ravanę. Wielu może zapytać: "Jak to możliwe,
że zabił Ravanę i został koronowany tego samego dnia?" W tamtych czasach mieliśmy w Indiach ponaddźwiękowe samoloty, to
jest fakt – i ten samolot nazywał się Pushpak, co oznacza kwiat. Nazywano go Pushpak i rozwijał niesamowitą prędkość. Tak
więc po zabiciu Ravany, On przybył do Ayodhyi ze swoją żoną i tego dnia został koronowany. Dziewiątego dnia czcił Boginię,
żeby zyskać siłę, Shakti, dla swojej broni, a dziesiątego dnia zabił Ravanę. Zatem możecie sobie wyobrazić, jak bardzo
zaawansowani byli tamtejsi ludzie w czasach Shri Ramy i Jego królestwa. Powód był taki, że król był inkarnacją, był także królem
łaskawym, jakiego opisywał Sokrates.
Historia Shri Ramy jest bardzo interesująca i mamy teraz o Nim piękny serial, zrobiony przez telewizję w Indiach, który został
sprzedany za bardzo dobrą cenę. Może będziemy mogli pokazać go wam w całości, kiedy tam przyjedziecie.
Mówi się, że historia Shri Ramy została napisana zanim się narodził. Zanim nawet o tym pomyślano, wizjoner Valmiki, napisał
całą historię Shri Ramy. Narodziny Shri Ramy i cała reszta były związane z Agnim, z ogniem, a On urodził się w Dynastii Surya,
czyli słońca. Tak więc przyszedł na świat z błogosławieństwa Agni’ego, czyli ognia, a także urodził się w dynastii Suryi. Był
jednym z najłagodniejszych awatarów, jakiego kiedykolwiek mieliście.
Wiadomo, że był osobą - mówiąc po angielsku - bardzo taktowną, w znaczeniu sankoch, czyli że zrobiłby wszystko, żeby wziąć
problemy na siebie, a nie mówić innym, żeby coś zrobili. W Indiach nadal mamy takich ludzi. Mieliśmy np. premiera Lala
Bahadura Shastri’ego, który to, kiedy siedział w pokoju pełnym ludzi a gdzieś było zapalone światło, gdy chciał, żeby zostało
zgaszone, to nikogo nie prosił o zgaszenie. Powoli wstawał ze swojego miejsca, podchodził do kontaktu i wyłączał je. W ten
sposób nie musiał o nic prosić. To jest jedna z najznakomitszych cech Shri Ramy, że nie przymusiłby nikogo do zrobienia
czegokolwiek dla Niego albo nie zleciłby niczego, ani nie wykorzystałby nikogo w tym celu. Zobaczcie, On był
błogosławieństwem ognia i urodził się w Suryi. Ale okazuje się, że ci ludzie, którzy urodzili się, być może w bardzo nisko
postawionych rodzinach, w rodzinach negatywnych, lewostronnych, jak to nazywacie, ze wszelkiego rodzaju problemami – mają
okropną Agnyę i okropną Suryę.
Osoba urodzona w Suryi, musi być niezwykle pokorna. On jest tym, który pokazał, że nic nie może mieć na niego wpływu, nic nie
jest w stanie wzbudzić w nim poczucia, że jest kimś wielkim. A kiedy jeszcze lepiej przyjrzymy się Jego życiu, spostrzeżemy że
był bardzo pokornym człowiekiem. Obecnie spotyka się ludzi, którzy próbują pogardzać innymi, "nie lubię cię", "nie lubię", "to jest
niedobre", "to jest bardzo trudne". To jest znak, że taka osoba jest niezwykle słabego charakteru, w ogóle nie ma charakteru, ma
słaby charakter. Każdy, kto ma charakter, okazuje to poprzez tolerancję, jaką ma wobec innych ludzi. Brak tolerancji jest oznaką
osoby, która jest niezwykle egoistyczna i próżna.
Kiedy Shri Rama rządził państwem, był bardzo kochany przez ludzi, miał najpiękniejszą żonę, córkę najczcigodniejszego ojca,
Janaka, i był ukochanym synem swojego ojca. Był jednak tak pokornym człowiekiem, tak pokornym, że w całym Jego
charakterze możecie dostrzec piękno.
Na przykład, kiedy udał się na wygnanie podróżował małą łódką, a ten, który wziął Go na łódkę był zwykłym rybakiem. Rybak ten
był bardzo poruszony, że siedzi przed królem Ayodhyi i nie ma odpowiedniego stroju. Ale sam Shri Rama miał wtedy na sobie
valkalas, ubranie, które noszą zwykli wieśniacy lub ci, którzy mieszkają w bardzo prymitywnych warunkach, – jest to jedyny
rodzaj liści, które tam mają. Musiał je nosić, bo Jego matka, macocha, domagała się takiego rodzaju łaski od ojca.
Wtedy Shri Rama powiedział mu: "Dlaczego się martwisz? Noszę to, bo nie jestem już królem. Siedzę tak przed tobą. Powinieneś

czuć się swobodnie. Ja nie wiem jak sterować łódką, podczas gdy ty umiesz sterować łódką. Dlaczego więc się martwisz?"
Nawet tych, których nazwalibyśmy niską warstwą społeczną, stawiał na bardzo wysokim piedestale, co pokazuje, że szanował
ludzi. Jego samego nazywa się Mariada Purushottama, co oznacza, że był tym, który wiedział, jak daleko posunąć się z daną
osobą – Mariady. W jaki sposób z kimś rozmawiać, do jakiego stopnia zbliżyć się do kogoś, kiedy odkryjemy ludzi, którzy źle się
zachowują, nawet w stosunku do swoich mężów, do swoich żon, do swoich dzieci, do każdego, a także na zewnątrz oni również
naskakują na innych – jest to całkowicie przeciwko Ramie. To jest jak Ravana.
Nawet Ravana nie był taki, on nie miał takiej natury, ponieważ miał w sobie pewne dharmy. Był Duszą Zrealizowaną, ale stał się
rakshasem, bo był arogancki, ale nawet ze swoją arogancją nie może dorównać wielu współczesnym ludziom, współczesnym
dziewczętom i mężczyznom, co słyszę i widzę. To zaskakujące, ale oni naprawdę prześcignęli Ravanę. Ravana miał tylko
dziesięć głów, ale czasami czuję, że współcześni mężczyźni, a zwłaszcza kobiety, mogą mieć nawet sto osiem głów. Ta
arogancja, ten ogrom wyrażanej nienawiści, jest tak absurdalna i sprawia, że człowiek robi wrażenie bezużytecznego, ale widzę
takich ludzi bardzo często i do Sahaja Yogi też jakoś się wkręcają.
W rzeczywistości, tacy ludzie są całkowicie odrzuceni przez Boga Wszechmogącego.
Przyjrzyjmy się dalej Jego życiu. On poszedł do wioski, gdzie bardzo stara kobieta mająca niewiele zębów i należąca do
prymitywnej klasy ludzi, przyniosła trochę, trochę owoców, małych owoców, które nazywamy ‘Ber’. Przyniosła je i dała Mu. "Shri
Ramo, zobacz, zebrałam je dla ciebie. Nie mam nic innego, a te wszystkie spróbowałam”.
Rzecz w tym, że w Indiach, jeśli weźmiecie coś do ust, to jest utishta [nieczyste], nikt tego nie tknie. A ona mówi: "Skosztowałam
je wszystkie nagryzając zębami i przekonałam się, że żadna nie jest kwaśna". Wiedziała, że Shri Rama nie lubił kwaśnych
owoców, tak więc oznajmiła: "Żaden z nich nie jest kwaśny i możesz je zjeść". Myślę, że gdyby przydarzyło się to komuś na
Zachodzie, to oni spuściliby wam tęgie lanie.
Shri Rama natychmiast ruszył do przodu i wziął te owoce z jej ręki, ucałował jej dłoń i powiedział: "Dobrze, dobrze, zjem je”. Zjadł
je z wielkim smakiem.
A Lakshmana był trochę zły na tę kobietę, "Co się tutaj dzieje?"
Więc Sitaji powiedziała [do Ramy]: "O, bardzo ci smakują?"
Odpowiedział: "Tak, ale ci nie dam”.
Ona odrzekła: "Jestem połową twojego ciała. Musisz mi je dać”. Więc dał trochę Sitaji. Sitaji zjadła, "Och, ale pyszne! Tak jakbym
jadła niebiański nektar”.
Lakshmana poczuł się bardzo zazdrosny. Powiedział: "Bratowo, czy mogę trochę dostać?"
Ona odrzekła: "Nie. Nie mogę ci ich dać. Poproś swojego brata. Nie dam ci. Mam bardzo mało. Dlaczego nie poprosisz swojego
brata?"
A więc poszedł do brata i powiedział: "Czy mogę dostać trochę?" Shri Rama uśmiechnął się i dał mu trochę owoców, których
kosztowała, dotknęła lub przebiła zębami prymitywna kobieta, będąca w zasadzie wyrzutkiem, zgodnie z bramińskim prawem w
Indiach.
Słodycz Shri Ramy, sposób w jaki sprawiał, że ludzie czuli się swobodnie; jak na przykład ostryga, gdy do jej muszelki wpadnie
mały kamyczek, wydziela pewien rodzaj świecącej substancji i pokrywa go tą świecącą substancją czyniąc z niego perłę – aby
czuć się wygodnie. Tak więc On nie dbał o swój własny komfort. Rama był trochę inny, ponieważ chciał z każdego zrobić
diament albo perłę, żeby ta druga osoba błyszczała i pięknie wyglądała, i w ten sposób On czuł się komfortowo.

Jeśli mielibyście przyswoić sobie Jego cechy, to przede wszystkim musimy zrozumieć wewnętrzne usytuowanie Shri Ramy. Shri
Rama jest umiejscowiony po prawej stronie serca, po prawej stronie, w prawym sercu, tam jest umiejscowiony. Ludzie nie mają
prawego serca. Jeśli komuś powiecie, że jest prawe serce, odpowiedzą: "A co? są dwa serca, a może trzy serca?" W naszej
Sahaja Yodze mamy trzy serca: jedno jest lewe, drugie jest prawe i jedno centralne.
Prawe serce jest bardzo ważne. Prawe serce opiekuje się całymi płucami, obydwoma płucami, całym gardłem, tchawicą, nosem
– ich wewnętrzną częścią. Zewnętrzną częścią opiekuje się... Powiedzmy, rysy dane są przez Shri Krishnę, ale wewnętrzna
część jest w całości dana przez Shri Ramę. Oni są tym samym, ale jeden funkcjonuje jako część wewnętrzna, a drugi jako część
zewnętrzna. Shri Rama daje wam uszy, wewnętrzną część. On daje wam oczy, wewnętrzną część oczu. Ważniejsze jest, aby
mieć wewnętrzną część w porządku, niż zewnętrzną część. Przykład stanowi Shri Rama, który nigdy nie troszczył się o
zewnętrzną część, o wygląd zewnętrzny osoby. Z uwagi na to, że przybył przed Shri Krishną, starał się zbudować wewnętrzną
część istoty ludzkiej. Możemy więc powiedzieć, że chociaż On jest w prawym sercu, to działa poprzez waszą czakrę Hamsa i
częściowo poprzez waszą czakrę Vishuddhi, wewnętrzną jej część, ponieważ Shri Krishna, w części wewnętrznej jest Shri Ramą,
jest Shri Vishnu.
Więc, jeśli ktoś nie jest, powiedzmy zgodnie z zachodnim standardem przystojny... Uważam, że zachodnie standardy są raczej
śmieszne, bo według zachodniego standardu człowiek przystojny nie wygląda ani jak Krishna, ani jak Rama. Shri Rama był
bardzo zdrową, wysoką osobą z rękoma do kolan, ajanabav oznacza, że ktoś ma ręce do kolan, i był tęgi, obaj byli tędzy. Oni
musieli być tędzy, ponieważ narodzili się z Agni’ego. On narodził się z Agni’ego, ale głównym elementem Shri Vishnu jest woda.
Tak więc wszyscy oni byli tędzy. Nie byli chudzi jak patyki, a zgodnie z obecnymi trendami współczesnej mody, trzeba być
chudym jak patyk albo jak gruźlik.
To nie znaczy jednak, że wszyscy ludzie przy kości są dobrzy. My zawsze myślimy zgodnie z logiką, że skoro Matka tak mówi, to
ludzie przy kości są dobrzy. Nie o to chodzi. Mówię o wewnętrznej części. Z wewnętrzną częścią jest dokładnie odwrotnie.
Wewnętrzna część jest absolutnie piękna i całkowicie pełna miłości, uczucia i ciepła. Osoba, która nie ma takich cech, przede
wszystkim jest osobą, która nie jest Sahaja yoginem. Osoba, która jest bardzo głośna, mówi głośno, rozmawia głośno, śmieje się
w niewłaściwych momentach – musi być na wpół obłąkana i nie może być Sahaja yoginem.
Zobaczcie, ta miękkość Shri Ramy osiąga maksymalny wymiar, który nazwałam sankocha, formalność, oficjalność, ale w języku
angielskim słowo "formalny", nie jest tym słowem, co sankoch. Kiedy On walczył z Ravaną, zestrzelił strzałą jego dziesięć głów,
jedną po drugiej. A kiedy zestrzelił jedną, potem drugą, ta pierwsza odrastała, bo on miał taki rodzaj błogosławieństwa, że nikt
nie mógł go zabić ciosem w głowę.
Zatem Lakshmana mówi: "Dobrze wiesz, że tego Ravanę nie da się zabić trafiając go w głowę, dlaczego więc nie trafisz go w
serce?"
A On odpowiedział: "Powód jest taki, że teraz w jego sercu jest Mahalakshmi, Sita. Sita zasiada w jego sercu. Jak więc mogę
trafić go w serce? Ona tam jest i mogłaby zostać zraniona”.
"To jaki sens ma trafianie go w głowę?" zapytał.
Odpowiedział: "Bo kiedy zacznę szybko uderzać go w głowę, jego uwaga tam się skieruje. Gdy tylko jego uwaga skupi się na
głowie, będę mógł trafić go w serce”.
Widzicie sankoch? Zobaczcie sankoch, sposób w jaki On rozmawiał. Teraz mamy... Tina, co się z tobą dzieje? Dlaczego cały
czas śmiejesz się w ten sposób? Czy nie możesz być cicho? Z czego tu się śmiać, z pewnych rzeczy, nie należy się śmiać. Bądź
cicho. Pewnego razu, bardzo brzydka kobieta, Shurpanaka, przyszła, aby Go uwieść. Kiedy przyszła, aby Go uwieść i powiedziała,
"Ramo, czy ożenisz się ze mną?"

On był bardzo miły. Myślę, że za zadanie tak okropnego pytania takiej osobie jak Rama, który jest Mariada Purushottama, ktoś
mógłby naprawdę ją zbić, albo zrobić coś innego. A Shri Rama uśmiechnął się i powiedział: "Pani, przykro mi. Mam żonę i uznaję
jedną żonę, aika patni vrat. Przykro mi, ale nie mogę się z tobą ożenić”. I żartobliwie dodał: "Mój brat jest tutaj. Jego żona została
w Ayodhyi. Możesz zapytać jego”.
Więc on poszedł do niej i zapytał, ona poszła do niego i zapytała: "Lakshmanie, czy ożenisz się ze mną?"
Ona stała się bardzo piękna. Przemieniła się w piękną kobietę. Musiała udać się do salonu piękności, albo czegoś takiego,
upiększyła się i przyszła tam.
A on spojrzał na nią ze złością i powiedział: "Ty brzydulo, dlaczego o to pytasz?"
I obciął jej nos. To było w Nasik, kiedy obciął jej nos i dlatego Nasika znaczy nos, to z tego powodu byliście w Nasik, to jest
miejsce, gdzie on obciął jej nos. On był bardzo rozgniewany, ale Shri Rama nie czuł gniewu. I powiedział w sposób bardzo
przekonujący: "Spójrz, mam żonę i jestem osobą, która uznaje jedną żonę”.
Inną cechą Jego charakteru było to, że był konsekwentny. Nigdy nie był niekonsekwentny, jak Shri Krishna. Shri Krishna był
dyplomatą, a dyplomacja oznacza brak konsekwencji. Styl Shri Krishny był inny...
Co się z tobą dzieje? Co to ma być? Chodź i usiądź tutaj. Po tej stronie, chodź, Tina. Chodź tu i usiądź po drugiej stronie.
Dlaczego z nią rozmawiasz? Idź i usiądź z tyłu. Idź. Już w Pune sprawiała mi kłopoty, a teraz jest tutaj. Kiedy Ja mówię, proszę,
nie rozmawiajcie ze sobą. Przynajmniej to możecie dla mnie zrobić. Czy widzieliście, żeby Indusi tak się zachowywali? To bardzo
przeszkadza. Ja koncentruję się na was, a dlaczego wy nie koncentrujecie się na mnie? To w porządku, kiedy się żartuje można
się pośmiać. Ale po co rozmawiać ze sobą, tego nie mogę zrozumieć. No dobrze.
Przykro mi, że musiałam to powiedzieć, w trakcie omawiania postaci Shri Ramy. Shri Rama nie powiedziałby tego. W Sahaja
Yodze jednak nie można ciągle zachowywać się jak Shri Rama. Czasami trzeba być także jak Parashurama, bo inaczej to nie
zadziała. A teraz, kiedy dalej omawiamy Jego charakter, który był tak piękny, odkrywacie, że był osobą bardzo konsekwentną.
Cokolwiek powiedział, przez całe życie trzymał się tego. Na przykład, powiedział: "Jestem tym, który uznaje jedną żonę, aika
patni vrat”.
Bez wątpienia, On miał bardzo miłą żonę, bardzo piękną żonę, ale Ona była u Ravany i On został sam. Kiedy oni chcieli zacząć
pewien rodzaj yAgnya zwany Rajasurya yAgnya, który oznaczał podbój całego świata, wtedy powiedzieli Mu: "Musisz ożenić się,
bo musisz mieć żonę”.
On powiedział: "Nie, nie mogę się ożenić, bo nikt nie mógłby być taki, jak moja żona, więc nie mogę się ożenić. Mogę
przeprowadzić ten rodzaj yAgnya, ale nie mogę ponownie się ożenić”.
Wtedy powiedzieli: "Dobrze, ale jedna rzecz, jaką możesz zrobić, to wykonać posąg Sity ze złota i użyć posągu jako reprezentacji
żony”. On powiedział: "Na to się zgodzę”.
Zdjął wszystkie swoje ozdoby, wszystko, wykonał ten posąg i przeprowadził rytuał yAgnya. Tak więc cokolwiek powiedział,
całkowicie trzymał się tego. W swojej dharmie był perfekcyjny.
Ale kiedy Sita zaginęła, On nigdy nie spał. Nigdy nie spał w łóżku, zawsze na Matce Ziemi. Nigdy nie spał w łóżku, zawsze na
Matce Ziemi. Ból, jaki odczuwał z powodu swojej żony został bardzo dobrze opisany przez wszystkich poetów Indii. A kiedy Sita
ostatecznie opuściła Go w bardzo mistyczny sposób, zniknęła po prostu w Matce Ziemi, bowiem Matka Ziemia Ją zrodziła, tak
więc Ona zniknęła w Matce Ziemi, wtedy Shri Rama całkowicie się zagubił, wskoczył do rzeki Sarayu i zniknął w elemencie wody,
z którego pochodził. Ten człowiek musiał porzucić swoją żonę.

W tym kontraście możecie zobaczyć wznoszącą się i opadającą falę osobowości. Społeczeństwo w jakim żył, państwo którym
rządził, miało obiekcje z powodu żony, która przebywała u Ravany. I ludzie zaczęli o tym mówić. Tak więc, jako dobry król, On po
prostu, jako dobry król zdecydował, że żona powinna opuścić Go na zawsze. A wtedy wysłał Ją w pięknym rydwanie ze swoim
premierem i swoim bratem Lakshmaną, który Ją wywiózł, zostawił i powiedział Jej, co się stało, że Shri Rama poprosił, aby
zawieźć Ją do ashramu Valmiki’ego. Z tego powodu Ona była bardzo zdenerwowana i powiedziała, - Ona była Adi Shakti, więc
nie musiała się tym przejmować - powiedziała: "Zostaw mnie tutaj”.
Osoba o wielkim szacunku do samej siebie. Ona nie powiedziała: "Nie, nie, nie, nie, pójdę do Niego" albo: "Pozwę Go. Pójdę do
sądu, zabiorę Mu wszystkie pieniądze. Jak On śmie mnie wyrzucać”. Nic takiego. To jest gracja kobiety. Z gracją powiedziała:
"Dobrze, teraz posłuchałeś swojego brata. Jestem twoją bratową, starszą od ciebie. Bądź teraz posłuszny mnie i jako twoja
bratowa mówię ci, żebyś teraz odszedł. Zostaw mnie tutaj samą, nie chcę, żebyś szedł dalej ze mną, ani żebyś odsyłał mnie z
nikim innym”. (A Ona była w ciąży).
Gdyby to wydarzyło się tutaj, tutaj też straszne rzeczy mogą się wydarzyć, ale w Indiach, jeśli takie coś się dzieje, to żona albo się
zabije, albo nie będzie w stanie tego znieść. Myślę, że obie rzeczy są tym samym, ucieczką. Jeśli nie ma agresji, to jest
wycofanie.
Ale Ona powiedziała: "Nie. Muszę urodzić tych dwoje dzieci. Dobrze, mogę sama o siebie zadbać. On tak postąpił w swojej
łaskawości, ja jestem nikim i proszę powiedz Mu, żeby się o mnie nie martwił”. i powiedziała Lakshmanowi: "Dobrze, dbaj o
Niego, to wszystko, czego pragnę”.
A premierowi, powiedziała: "Musisz troszczyć się o królestwo”. Zobaczcie godność, zobaczcie równowagę, zobaczcie charakter,
osobowość Shri Ramy. On nosił imię Mariada Purushottama. A spójrzcie na Jego żonę. Ona dorównywała Mu we wszystkim.
Kiedy była więziona przez Ravanę, Ravana tak bał się Jej shakti, że nie mógł Jej nawet tknąć. Straszył Ją mówiąc: "Zrobię to,
kobietom Indii. Zrobię tamto kobietom świata. Uczynię taką straszną rzecz. Narodzę się ponownie. Będę się źle zachowywał".
Ona powiedziała: "Rób co chcesz, nie możesz mnie tknąć”. On nie mógł dotknąć Jej ręki, tak się bał.
A kiedy Hanumana przyniósł pierścień Shri Ramy, pokazał Jej i powiedział: "To jest pierścień Shri Ramy”.
Ona odpowiedziała: "Tak, wiem, jak On się miewa?"
Odrzekł: "Dobrze”. To wszystko, o co spytała.
On powiedział: "Matko, mogę cię wziąć na plecy. Z łatwością mogę Cię zabrać. Wsiądziesz mi na plecy i zabiorę cię”.
Odpowiedziała: "Nie. Nie pójdę z tobą. To mój... To Shri Rama, który jest odważnym królem, to On powinien sam przybyć,
walczyć z Ravaną, zabić go, bo on jest złem, a wtedy pojadę z nim w pełnej chwale”.
Ona niczego się nie bała. Dla Niej ważne było to, że Ravana powinien być zabity. On jest złem i powinien zostać zabity przez
Ramę. Jaka wielka odwaga ze strony kobiety. Jeśli spojrzycie z obu stron, będziecie zaskoczeni tym, jaką potęgą jest charakter
kobiety. To nie jest sprawa reakcji, "mój mąż jest taki, dlatego ja jestem taka” albo "mój mąż nie zrobił tego dla mnie, dlatego ja
jestem taka. Mój mąż odszedł, więc ja jestem skończona. Co ja zrobię bez mojego męża?" Nic z tych rzeczy. Ona stała twardo na
ziemi.
Powiedziała: "Nie" do Hanumany. Ona stała mocno na własnych nogach.
Powiedziała: "Kiedy Rama przybędzie, zniszczy to zło i usunie to zło z Ziemi, tylko wtedy może zabrać mnie ze sobą. Nie pójdę z

tobą. Nie ucieknę. Nie ucieknę. Nie. Tutaj sama stawię temu czoło”. Powiedzieć tak, to jest zbyt wiele dla kobiety więzionej przez
tak straszną osobę albo w miejscu tak dla niej niebezpiecznym, powiedzieć: "Nie pójdę. Czegokolwiek byś próbował,
jakiekolwiek triki byś próbował robić, cokolwiek byś powiedział, nie pójdę”.
Wyobraźcie to sobie. Ravana był tak strasznym człowiekiem. Uczynił Jej wszelkiego rodzaju rzeczy, a Ona zachowała się
całkowicie spokojnie i cicho, czekając na powrót swojego męża. Czy możemy w dzisiejszych czasach pomyśleć o takich
kobietach? Tak usatysfakcjonowanych, takich zrównoważonych, tak bardzo pełnych wiary w siebie i swoje siły. To jest
przesłanie życia Sity.
Shri Rama pokazał jak czynić dobro, kiedy zaczął rządzić ludźmi. On był tym, który dbał o potrzeby ludzi. Dla niego było ważne,
żeby ludzie, którymi rządził byli szczęśliwi i radośni. Troszczył się o nich z wielką miłością. Miał dwóch synów, którymi się
opiekował przez krótki czas, ponieważ zostali odesłani wraz z ich matką, Sitą, a którzy odnaleźli Go dzięki temu, że Valmiki
nauczył ich śpiewać Ramayanę.
Przybyli oni do Ayodhyi i zaśpiewali Ramayanę. Rama udał się z nimi. I pewnego dnia podczas jednej z yagyi, kiedy oni złapali
konia Shri Ramy, Hanumana nie mógł pokonać tych dwóch chłopców i nie mógł zrozumieć dlaczego.
Tutaj został opisany charakter wielkiego Hanumany. Przybył do Shri Ramy i powiedział: "Nie rozumiem, dlaczego nie mogę
pokonać tych dwóch chłopców. Nie wiem, kim oni są”. Shri Rama udał się tam. A ci chłopcy stali ze strzałami.
Wtedy Shri Sita pojawiła się przed nimi i powiedziała: "Nie możecie walczyć. On jest waszym ojcem”.
To sprawiło, że Hanumana zrozumiał i powiedział: "No dobrze, teraz mogę walczyć ze Shri Ramą. Dlaczego opuścił Cię w ten
sposób?"
Zobaczcie tę słodycz Shri Hanumany, który był wielkim wyznawcą, takim wielkim wyznawcą Shri Ramy, a jednak mógł dostrzec,
że "On uczynił krzywdę mojej Matce" i stanąć w Jej obronie.
To bardzo słodkie, że Shri Hanumana tak uczynił. Jak wiecie, Shri Hanumana jest aniołem Gabrielem, który jest niewinnością,
prostotą i dynamizmem. Jego dynamizm był taki, że jak tylko się urodził, powiedział: "Lepiej zjeść słońce, bo słońce przypieka
ludzi w Indiach”. Tak więc poszedł i połknął słońce. Ludzie musieli powiedzieć: "Widzisz, słońce chociaż przypieka, jest też
bardzo pomocne. Prosimy, uwolnij słońce. Dlaczego je zjadłeś?" Wtedy uwolnił słońce. Hanumana całe życie służył Shri Ramie, i
był gorliwym bhaktą [wyznawcą] Shri Ramy.
Tutaj także jest kontrast, że Hanumana posiadał navadha, navada siddhi, navada siddhi, dziewięć siddhi, anima, ganima, raguma
i inne, tak, że mógł stać się mały, mógł stać się duży, mógł... Posiadał tak wiele umiejętności. Oprócz tych wszystkich siddhi
posiadał ogromną siłę.
Pewnego razu Shri Rama poprosił Go: "Mój brat Lakshmana, został trafiony i jest bardzo chory, jest umierający. Idź więc i
przynieś pewien szczególny rodzaj sanjeevani, rodzaj zioła, którym chcę natrzeć jego głowę”. On udał się tam, ale nie mógł tego
znaleźć, przyniósł więc w ręku całą górę i dał Shri Ramie, "teraz ty poszukaj, ja nie wiem. Nie mogę tego znaleźć”. To jest shakti
Hanumany. Mając te wszystkie moce, był bardzo pokorną i oddaną osobą. To jest oznaka mocnego Sahaja yogina.
Każdy, kto jest potężny powinien być pokorny i nie używać przemocy. Mahatma Gandhi mawiał: "Czym jest brak przemocy u
słabego?" Słaby nie może stosować przemocy, co w tym wielkiego? To jest strategia, albo pewien rodzaj ochrony, którą posiada.
Osoba słaba nie może stosować przemocy, bo ona nie może stawić temu czoła, nie może protestować. Ale niestosowanie
przemocy przez potężną osobę jest znakiem prawdziwego braku przemocy. Ci, którzy są potężni, jeśli nie używają przemocy,
oznacza to, że mają pełną wiarę w swoje moce. Ci, którzy zdają sobie sprawę ze swoich mocy, po co mieliby stosować agresję w
stosunku do innych? Oni po prostu staną: "No dobrze, chodź, czego chcesz?" Nawet same te słowa powodują, że ludzie uciekają.
Tak więc ci, którzy są gwałtowni, źli, porywczy, ci, którzy naskakują na każdego, męczą każdego, sprawiają każdemu kłopoty, to

są ci, którzy mają bardzo słaby charakter. Ich charakter jest słaby. Gdyby ich charakter był w porządku, to nie robiliby tych
wszystkich rzeczy.
To oznacza, że osoba albo jest opętana, i znajduje się pod wpływem opętania – dlatego tak się zachowuje, albo też jest zbyt
słaba i jest opętana przez swój gniew, bo nie posiada dość siły, aby znieść cokolwiek. Najpotężniejsza jest Matka Ziemia, bo
posiada moc wytrzymywania. Ten, kto ma moc wytrzymywania, jest potężny. Ten, kto nie posiada siły wytrzymywania, "nie mogę
tego znieść. Nie lubię tego...” Taka osoba jest bezużyteczna dla tej ziemi i myślę czasami, "po co Bóg ich stworzył?" Taka osoba
będąca blisko was przyprawia o ból głowy. "Nie mogę tego zjeść. Nie lubię tego”. To po co tu jesteś? Ciebie też nikt nie lubi. Nikt
nie lubi takiej osoby i dlatego taka osoba zawsze mówi: "Tego nie lubię. Tamtego nie lubię. Ja..”.
Tak więc siła osoby leży w wytrzymywaniu rzeczy. Jak wiele potraficie znieść, ile możecie wytrzymać bez odczuwania tego? Na
przykład, jesteście szczęśliwi w dżungli. Jeśli jesteście w pałacu, jesteście szczęśliwi. Jeśli jesteście w tym kolorze, czy w
tamtym kolorze, jeśli jesteście tej rasy, czy tamtej rasy, jeśli prowadzicie taki styl życia, czy inny styl życia, jesteście w stanie to
znieść. I ta siła tolerancji daje wam klasę, klasę, która pozwala wam mieć Sahaja Yogę. Nie żeby to pokazywać, nie żeby z tego
powodu cierpieć, nie musicie mówić: "Cierpię, że tak jest”. Nie, nie cierpicie. To się dzieje przy okazji. Osoba, która chce
wszelkich wygód, osoba, która chce żyć we wszelkich luksusach, bez żadnych defektów i braków, rzekłabym, że taka osoba jest
żebrakiem, w pełnym tego słowa znaczeniu.
Myślę, że najlepszym sposobem na pozbycie się problemów jest ich nie mieć. W tym sensie, że jeśli teraz nie Ja prowadzę, nie
mam problemu z prowadzeniem. Nie mam – nigdy nie dzwonię, więc nie mam problemów z telefonami. Nie chodzę do banków,
więc nie mam problemów z bankami. A najlepsze jest to, że Ja nie mam dochodów, więc nie mam problemu z podatkiem.
Cokolwiek sprawia wam problemy, po prostu tego nie miejcie. Po co chcecie to mieć? Mieć to, a potem martwić się o to?
To brzmi bardzo śmiesznie, że bardzo łatwo możecie pozbyć się tego wszystkiego, co was trapi na tym świecie. Nie ma potrzeby
zaprzątać sobie tym głowy. To słowo "problem", szczególnie w krajach europejskich, "problem" jest słowem powszechnie
stosowanym, natomiast w języku angielskim nigdy nie uczyliśmy się takiego słowa jak "problem". “Problem" używany był jedynie,
kiedy studiowaliśmy geometrię, problem geometryczny, ale nigdy nie wiedzieliśmy, że jest problem w życiu. Później, kiedy
zetknęłam się ze społecznością europejską, oni mówili "To nie problem”. "To jest problem”. W ciągu jednego dnia używali słowa
"problem" przynajmniej ze sto razy.
Zatem, jeśli chodzi o problem, to rozwiązaniem jest nie mieć tego, co stanowi problem. Wszystko możecie porzucić. Wszystko
co chcecie możecie porzucić, jeśli wiecie jak się od tego odwiązać. Dużo ludzi przychodzi do mnie i mówi: "Matko, mamy ego. W
tym jest problem”.
Powiedziałam: "To porzuć je”. Mam na myśli to, że to jest proste, po co je mieć? Tak jakby oni chcieli powiedzieć: "Mamy z tą
sprawą kłopot, ale wciąż czepiamy się tego.
To przypomina sytuację, kiedy boimy się krokodyla, ale chcemy włożyć nogę do paszczy krokodyla. I mamy problem, że krokodyl
zje nam nogę”. Porzućcie to. Ale oni będą szukać krokodyla, otworzą mu paszczę i włożą tam stopę, a potem przyjdą do mnie i
powiedzą: "Matko, mamy problem. Moja stopa jest w paszczy krokodyla”. Aby mieć problemy, trzeba w nie wejść. Jeśli nie
wejdziecie w nie, to jak możecie je mieć?
Załóżmy, na przykład, ludzie mają bardzo głupie, niedorzeczne problemy. Pierwszy problem, jaki ktoś może mieć: "O, muszę
mieć wyprasowane ubranie”. Po co? Nie ma problemu. Załóż takie, jakie jest. Kto na nie patrzy? "Ale widzisz, wszyscy ludzie
mają uprasowane ubrania”. To nie ma znaczenia, że mają. Jeśli nie jest uprasowane tak, a tak... To stanowi dla nich problem. To
są takie głupie rzeczy, widzicie, bardzo głupie rzeczy.
Ale myślę, że największym waszym problemem jest zegarek. Nie powinnam tego mówić w Szwajcarii. Widzicie, jest taki
problem, że teraz musicie jechać na lotnisko. Jak tylko powiecie komuś, że musimy jechać na lotnisko - ale to Ja muszę jechać,
nie wy - to i tak każdy zaczyna skakać, jakbyście stali na trampolinie. Wszyscy tak skaczą. "Co się dzieje?", "Matko, musisz

jechać na lotnisko”. "Tak, wiem. Muszę jechać. Co się z tobą dzieje?" "To jest problem”. A Ja mówię "Jaki problem? Ja muszę
jechać. Ale wy wiecie, że w ogóle nie musicie jechać i nie musicie przychodzić na lotnisko. A samolot, jeśli przybędzie i mnie nie
zabierze, to nie wrócę i nie będę siedzieć wam na głowie, zostanę w hotelu. Nie martwcie się”. Ale dlaczego jesteście tak bardzo
tym przejęci? Przez to, jak ludzie są przejęci, że muszę złapać samolot, to czasami mam wrażenie, że chcą się mnie pozbyć.
A więc to stanowi problem dla ludzi, którzy są bardzo drobiazgowi. Teraz załóżmy, że powiem: "Wiem, że samolot nie wyleci
beze mnie”. Wiem, bo wiem wiele rzeczy i dlatego nie mam problemów, ale nawet załóżmy jeśli myślicie, że nie polecicie
samolotem, to najwyżej nie polecicie. A jeśli polecicie, to dobrze. Jeśli nie polecicie, to też dobrze. W czym więc leży problem?
Albo polecicie, albo nie. Czy jest coś pomiędzy? Gdzie leży problem, Ja wciąż nie rozumiem. Albo to się wypracuje, albo nie. Są
dwie możliwości. Tylko te możliwości istnieją. Jaka jest trzecia możliwość, która sprawia, że macie problem? Powiedzcie.
Przypuśćmy, że ktoś jest mi winien pieniądze, no dobrze, to albo mi je odda, albo nie. Co to za problem? Problem jest w tym, że
wy nazywacie to problemem i chcecie uniknąć zmierzenia się z prawdą. Jeśli zmierzycie się z prawdą, będziecie wiedzieć, że ten
człowiek ma oddać mi pieniądze. Dobrze, pójdę i stawię temu czoło. Powiem mu: "Proszę pana, musi pan oddać mi pieniądze.
Musi mi pan zapłacić. To jest pana obowiązek. I jeśli nie zapłaci mi pan, źle pan uczyni”. Pójdźcie do niego, stańcie przed nim i
powiedźcie mu. Ale nie robicie tak. Siedzicie w domu, "O, Boże, mam problem. Ja muszę, widzicie… Ten człowiek nie oddaje mi
pieniędzy. O, Boże. To jest problem". Siedząc tu, rwąc włosy z głowy, jak to zdobędziecie? Jeśli bezpośrednio zmierzycie się z
tym, to zdziwicie się, że nie ma żadnego problemu z niczym.
Powiedzmy, że wasz samochód popsuł się. No to się popsuł, wysiądź, ciesz się sobą zanim nie przyjedzie ktoś, kto cię zabierze.
A jeśli załóżmy, nikt cię nie podwiezie, no dobrze, to zostań tam na noc. I co z tego? Żaden tygrys cię nie zje. A jeśli tygrys ma cię
zjeść, to zje. W czym leży problem? Wciąż tego nie widzę. Nie widzę problemu. Jeśli tygrys ma zjeść, to znaczy, że takie jest
przeznaczenie, że tygrys musi zjeść. W każdy razie, nikt nie umiera. Narodzisz się ponownie. Jeśli spojrzycie na to z tej strony, to
będziecie zaskoczeni, że większość problemów nie istnieje. One są jak bańki, stworzone przez nasze własne myślenie, fale
naszego myślenia: "To jest problemem. Tamto jest problemem”. Tak jak dzisiaj, powiedzieli, że nie ma wolnej sali takiego a
takiego dnia. No dobrze. "Gdzie macie tę salę?" "Tam”. "Jeśli nie ma sali, to spotkajmy się na zewnątrz”.
Shri Rama pokazuje wam, jak uzyskać wszystko co najlepsze. Teraz zobaczmy, w jaki sposób On nam pomaga. Shri Rama
poprzez swój charakter, poprzez swoją równowagę, swój spokój, swoją łagodność i słodycz pokazał nam, jak miłościwy
powinien być król będąc jednocześnie bardzo kochającym mężem, kochającym ojcem i osobą z dharmą, a oprócz tego
przyszedł do Maharashtry.
Zaaranżował te wszystkie wydarzenia, żeby móc iść boso do Maharashtry, aby nawibrować ziemię, bo pewnego dnia Sahaja
yogini będą iść do Maharashtry i ziemia w Maharashtrze musi być nawibrowana. W Ayodhyi On nigdy nie zdejmował butów, bo
był tam królem. Ale kiedy oboje ze Shri Sitą szli, kiedy szli do Maharashtry, zdjęli buty, aby nawibrować ziemię. Na drodze ujrzał
duży kamień, który był niczym innym jak zaklętą w kamień kobietą o imieniu Ahilya. I samym dotykiem sprawił, że wróciła do
życia. On tak czynił raz po raz, jakby robił to po prostu przy okazji, ale pójście tam było celem Jego życia.
Shri Rama jest tym, który pomógł osiągnąć nam bardzo wiele wewnątrz na samych. Shri Rama odpowiada za pranavai, za
niezbędne do życia powietrze, które wdychamy. Za niezbędne do życia powietrze, a gdy powietrze zostanie podgrzane, to
musimy wiedzieć, że nie jesteśmy już ze Shri Ramą. Powietrze przepływające przez nos i usta powinno być chłodne. Nie wiem
jak wy, ale Ja mam tak cały czas. Kiedy złościcie się, nozdrza unoszą się, rozdymają, i to gorące powietrze, gorące słowa i
gorące wszystko, w oczach ogień, wszystko się podnosi, o tak, powyginane, i stajecie się jak dziki Ravana. Ponieważ
zapomnieliście o pięknej naturze Shri Ramy.
Najwspanialsze jest to, co On uczynił dla naszego centrum serca – On dał nam ojcostwo w nas, ponieważ Shri Rama
reprezentuje ojcostwo. Teraz musicie zdecydować, jakim jesteście ojcem. Ci ludzie, którzy nie są dobrymi ojcami mają problemy
z prawym sercem. Również ci, którzy nie są dobrymi mężami, także mają problemy z prawym sercem. To prawe serce jest tak
ważne, zwłaszcza na Zachodzie, gdzie klimat jest taki dziwny, musicie przebywać w mieszkaniach cały czas zamknięci, aż
wszystko macie wewnątrz wysuszone i jeśli do tego nie macie tej słodyczy, tego ciepła, tej łagodności Shri Ramy, to chorujecie

na astmę. Tak wielu ludzi na Zachodzie umiera na astmę. A na domiar wszystkiego, jeśli walczycie z waszymi żonami, źle je
traktujecie, zabieracie im pieniądze, oszukujecie je w sprawach finansowych i torturujecie je na wszelkie sposoby, wtedy
sytuacja staje się jeszcze gorsza.
Tak więc ma to coś wspólnego z pieniędzmi, w tym sensie, że Sitaji była Shri Lakshmi i Sitaji była tą, która była mocą Shri Ramy.
Shri Lakshmi w tobie także jest rozgniewana, kiedy jesteś złym ojcem lub złym mężem. Dlatego Gruha Lakshmi jest bardzo
ważna.
Ale kobieta powinna być Gruha Lakshmi. Nie powinna być złośnicą, i jeśli wtedy mąż stara się być dla niej miły, to ją psuje – co
jest bardzo złe. Kobieta powinna być Gruha Lakshmi, piękną kobietą o bardzo słodkiej naturze, powinna rozmawiać ze swoim
mężem w sposób sankoch, a także troszczyć się o dzieci, dbać o rodzinę oraz troszczyć się o gości, którzy przychodzą do ich
domu. Lecz jeśli wy uganiacie się za kobietami, które są niedobre i popieracie je, - one powinny być dobre kolektywnie - jeśli
kolektywnie nie postępują właściwie, jeśli kolektywnie są agresywne, jeśli kolektywnie dręczą innych, to wtedy takich kobiet w
ogóle nie powinno się popierać, a nawet, jak powiada Tulsidas, trzeba je bić. We współczesnych czasach wygląda to bardzo źle,
kiedy ktoś mówi, że kobiety należy bić, jeśli mają takie cechy, które dyskwalifikują je jako Gruha Lakshmi.
Oczywiście, nie ma potrzeby ich bić, ale mówiąc to, miałam na myśli, że musicie wygnać z waszych kobiet wszystkie te baddhy.
To bardzo ważne, bo jeśli wy popadniecie w takie działanie utrzymujące wasze żony na prawej stronie, także możecie mieć
zakłócone prawe serce i w końcu możecie zachorować na astmę.
Twoja żona i ty jesteście częścią społeczeństwa. A społeczeństwo rządzi się pewnymi prawami, które są bardzo ważne. Istnieje
coś takiego, jak shri dharma, istnieje coś takiego, jak pati dharma, istnieje coś takiego, jak mata dharma, pita dharma, wszystko
ma dharmę.
Ci mężczyźni, którzy dręczą swoje żony mają bardzo słabe serce. Tak samo ci, którzy są narzędziem w rękach swoich żon, także
mają bardzo słabe prawe serce. Musicie być w równowadze. Ty jesteś mężem a ona jest twoją żoną i oboje jesteście
odpowiedzialni za utrzymywanie bardzo dobrych relacji rodzinnych. To nie dotyczy jednej strony. To nie jest tylko sprawa męża
czy żony, ale oboje powinni działać w zgodzie ze swoją naturą, ona jako kobieta a on jako mężczyzna powinni szanować się
nawzajem, kochać, dzielić się wszystkim i żyć w taki sposób, żeby ludzie postrzegali ich jako dwa koła jednego wozu, jedno z
prawej, drugie z lewej i nie ma nierównowagi. Oni są równi, ale nie tacy sami, jak już wam mówiłam wiele razy.
W przypadku Shri Ramy, On opuścił swoją żonę. A jeśli chodzi o Sitę, to Ona też Go opuściła, lecz opuściła Go jak kobieta a On
opuścił Ją jak mężczyzna. Ona również Go opuściła, ale w sposób odpowiedni dla kobiety. A On uczynił to w sposób, który jest
odpowiedni dla króla. W ten sam sposób, kiedy kobieta działa, ona musi działać jak kobieta. Tę samą rzecz ona mogłaby robić w
taki sposób jak mężczyzna, ale ona musi być kobietą, a mężczyzna musi być mężczyzną.
Tak więc to jest Mariada Purushottama, ten, który jest najwyższym pośród wszystkich mężczyzn, jest wszystkimi Mariadami,
wszystkimi granicami, których przestrzega. Te granice polegają na tym, że nie próbujecie wywierać nacisku na innych ani nie
próbujecie zająć miejsca innych. Na przykład, widziałam, że ci, którzy są agresywni także próbują popisywać się na naszych
programach. Oni będę pierwsi przede mną. Gdy tylko otworzę bramę, oni będą, będą tam gdzieś stać. Będą pierwsi we
wszystkim. Nie na tym polega bycie Mariadą. Wy powinniście być z tyłu. Powinniście być… Macie liderów, oni mogą siedzieć z
przodu. Próbujcie być z tyłu. "Chcę być pierwszy...” Kiedyś powiedziałam: "Pierwsi z pierwszych”. Znacie tę historię o pierwszych
z pierwszych. A więc stajecie się pierwszymi z pierwszych, to się wam przytrafi, kiedy próbujecie się popisywać. A Ja znam
wszystkich, którzy tacy są.
Trzymanie się z tyłu jest najbardziej godną szacunku rzeczą, jaką możecie zrobić. Pchanie się do przodu, wyskakiwanie do
przodu, stanie przy drzwiach, kiedy Matka nadchodzi. Jak tylko zobaczę taką osobę, to mówię: "O, znów tu jest”. Są tacy, którzy
wykonują Aarti, żeby się popisać, niektórzy rzucają kwiaty na pokaz, muszą być pierwsi. A czasem jakoś nawet zyskują pozycję,
z powodu swoich wymagań i żądań.

Liderzy muszą być ostrożni i nie przydzielać takich rzucających się w oczy obowiązków ludziom, którzy naprawdę niepokoją
mnie z powodu swojej arogancji, z powodu popisywania się. Muszę poruszyć dziś jedną rzecz, że w obecnej sytuacji, musimy
zdecydować, iż jeśli liderzy mają żony, które są niepokorne, które są niemiłe, które nie mają współczucia i które nie są Gruha
Lakshmi, które nie są słodkie dla kolektywności, powinniśmy odwołać ze stanowiska lidera, zarówno takiego męża, jak i żonę.
Nie możemy mieć liderów, którzy mają straszne żony. Nie możemy, ponieważ żona lidera powinna być jak matka.
Opisano pięć rodzajów matek, jedną z nich jest ta, która jest żoną guru lub lidera. A jeśli lider ma taką żonę to będzie lepiej pod
każdym względem, jeśli się wycofa. Skoryguje swoją żonę. Zrobi wszystko, co możliwe. Dopóki ona nie doprowadzi się do
porządku, on nie powinien być liderem. To jest bardzo ważna sprawa, bo widziałam, że takie kobiety nie tylko mogą pociągnąć w
dół mężczyzn, ale także doprowadzić do upadku Sahaja Yogę, Sahaja yoginów oraz całą organizację Boga.
Tak więc, trzeba być ostrożnym a kobiety muszą zrozumieć, że jeśli są żonami liderów, to muszą być niezwykle dobre, miłe,
hojne, powinny dzielić się z innymi, troszczyć się o innych, powinny być całkowicie matczyne, nie powinny tolerować żadnych
bzdur, i powinny też korygować ludzi, jeśli oni czynią źle. Nie powinny donosić mężom, nie powinny brać na siebie
odpowiedzialności za rzeczy, których robienie do nich nie należy. Jeśli nie są na tym poziomie, to są bezużyteczne dla ludzi i nie
mają żadnego powodu do dumy z bycia żonami liderów.
Uczymy się dużo z życia Shri Ramy, a także z życia Sitaji. Oboje tak wiele dla nas uczynili, pokazali takie wspaniałe życie. Całe
swoje życie cierpieli, cierpieli i cierpieli. Żyli we wsiach. Żyli w lesie. W czasie, gdy byli królem i królową, nigdy nie zaznali, czym
jest niewygoda. A wędrowali całą drogę boso. Przeszli w życiu wszelkiego rodzaju tortury. Sita została porwana przez Ravanę,
który był strasznym człowiekiem. Musiała przebywać u rakshasa, czy możecie to sobie wyobrazić? Ona mieszkała u rakshasa i
tam pokazała swoją wielkość. Charaktery tak różnej natury, jak Sita i Shri Rama, reprezentowały uzupełniające się cechy, które
bardzo się dopełniają, a jeśli tak jest, to związek męża i żony w Sahaja Yodze jest piękny. Tak powinno być.
Odkryłam, że niektórzy ludzie są bardzo mili. Niektórzy liderzy są niezwykle mili, ale żony mogą być bardzo trudne, potrafią być
bardzo uparte, albo złośliwe, mogą sprawiać kłopoty, mogą być samolubne. Nie możecie wzrastać w Sahaja Yodze z takimi
cechami. To takie szczęście i szansa, że twój mąż jest liderem, że jest w Sahaja Yodze najważniejszym człowiekiem w waszym
kraju, że powinnaś sprostać jego umiejętnościom, zdolnościom i jego nazwisku, bo jeśli nie, to nie masz poważania.
I dlatego, w tym dniu Dassera, muszę wam powiedzieć, żebyśmy zdecydowali o tym, że będziemy mieć Ramraj [Królestwo Ramy]
w Sahaja Yodze, gdzie panuje wśród nas życzliwość, miłość, wyrozumiałość, bezpieczeństwo, pokój, radość i dyscyplina. Cała
dyscyplina jest w nas.
O Shri Ramie mogę powiedzieć, że On sam poddał się dyscyplinie Mariad. My tak samo powinniśmy poddać się dyscyplinie
Mariad. To jest wielka rzecz, która powinna mieć miejsce w Szwajcarii, bo Szwajcaria potrzebuje tego najbardziej, –
błogosławieństw Shri Ramy. To, co się dzieje w tym kraju, te bardzo egoistyczne działania, ten brak dobroczynności, to
niszczenie biedniejszych narodów poprzez egoistyczne nastawienie, bardzo wąskie nastawienie, nastawienie na bardzo niskim
poziomie w kierunku pieniędzy tych biedniejszych narodów.
Dzisiaj bardzo ważne dla nas jest to, abyśmy modlili się o wyzwolenie serc tych ludzi, którzy są jak rzeźnicy. We współczesnych
czasach nie mamy wojen, ale oni zarzynają ludzi finansowo, zabijają ich poprzez zabieranie im ich własnych pieniędzy i tego co
dla nich dobre. Jeśli więc Ramraja ma nadejść, to Rama musi się narodzić w sercach ludzi, którzy są u władzy. I dlatego musimy
modlić się do Shri Ramy: "Bądź tak życzliwy i pełen miłosierdzia, byś mógł narodzić się w sercach tych ludzi”.
Niech Bóg was wszystkich błogosławi.

1987-1016, Shri Mahakali Puja – Kultura Ducha
View online.
Shri Mahakali Puja – Kultura Ducha, 16.10.1987 Monachium, Zamek Blutenberg, Niemcy Powiedziano Mi, że mamy bardzo
piękne miejsce na tę puję i byłam zdumiona, jak wszystko tak pięknie pracuje dla was wszystkich. Muszę powiedzieć, że
wszyscy jesteście bardzo szczęśliwymi ludźmi. Co więcej, to miejsce nazwano "fort kwiatów", a teraz nazywane jest "fortem
krwi", krwawy fort. Ale myślę, że przy tych wszystkich kwiatach powinno ponownie stać się "fortem kwiatów". To bardzo, bardzo
piękne miejsce, do którego przybyliście. Wibracje również są tu bardzo dobre. Zawsze się zastanawiałam, dlaczego Niemcy
nazywano Niemcami. Germ, ‘germ’ oznacza wykiełkowanie. Każdy jakikolwiek zarodek oznacza wykiełkowanie z niego.
‘Germinate’ oznacza wykiełkowanie. Kiełkowanie Sahaja Yogi, tak jak wcześniej wiele razy wam mówiłam, raz podjęte przez
Niemców osiągnie swój szczyt, najwyższy punkt. Mieliśmy wiele wzlotów i upadków, nieważne. To trudne miejsce, a teraz
zaczęliśmy naprawdę kiełkowanie we właściwy sposób. Wczoraj widziałam całe niebo wypełnione kolorem i światłem. Jak
wiecie, wibracje mają światło. To bardzo lekkie migotanie, bardzo małe światło ma każda cząstka wibracji i wy możecie to
zobaczyć. Ale kiedy jest ich zbyt wiele, wtedy może je uchwycić wasz aparat. Ale wczoraj, myślę, że chmury zostały
nawibrowane. I jest czymś wspaniałym mieć nawibrowane chmury. Gdy chmury są nawibrowane, deszcz będzie nawibrowany.
Gdy deszcz będzie nawibrowany, ziemia będzie nawibrowana. Wszystkie uprawy, które mają wykiełkować, będą również
nawibrowane, więc kiedy one dostaną się do ludzkiego ciała, ludzie także uzyskają wibracje. Myślę, że teraz najlepszym
sposobem jest wibrowanie chmur, jeśli macie mieć o wiele więcej ludzi dla Sahaja Yogi. Ten pomysłu przyszedł Mi do głowy
wczoraj wieczorem, dlaczego by nie wibrować wszystkich chmur, to jest najlepszy sposób. Co więcej wibracje są to malutkie
ździebełka, z jednym punktem przechodzącym normalnie w półkole. Ten półokrąg następnie łączy się tworząc czasami "Aum",
czasem tworzy łańcuch, czasem gromadzą się razem, by tworzyć krzyże. Ale podstawową rzeczą jest to, że one potrafią myśleć,
i to myśleć bardzo szybko, znacznie szybciej niż mogą myśleć ludzie. I są one niezwykle kolektywne, niezwykle kolektywne. Więc
poruszają się razem, myśląc w ten sam sposób, rozumując w ten sam sposób, w sposób absolutny i wypracowują wszystko w
bardzo piękny, cichy sposób, którego nawet nie możecie poczuć. Zatem Kundalini podnosi się, tak jak wy to zrobiliście - musi
być tajemnicą dla was wszystkich, jak możecie swoimi rękami podnieść Kundalini, i musicie myśleć, że "to musi być czymś w
rodzaju szczególnej mocy, którą Matka nam dała, że mogąc skierować ręce ku czyjejś Kundalini, ona podnosi się, a potem
zatrzymuje się w miejscu, gdzie pojawia się problem, a potem znowu się podnosi". Teraz nie jest to dla was żadna tajemnica.
Teraz macie w sobie moc. Tak jak możecie poruszać wodę, możecie poruszać materię, możecie poruszać wszystkimi tymi
rzeczami. Zwierzęta nie mogą tego zrobić, nawet jeśli potrafią trochę tu i tam, one nie mogą przekształć tego na swój użytek. Na
przykład, widzicie tu ładny mosiądz, widzicie tam ładne srebro, małego Ganeshę siedzącego tam. Wszystkie one zostały
przerobione z czegoś, co jest martwe, czego zwierzęta nie mogą zrobić. Tak jak stajecie się mistrzami żywej pracy - teraz
jesteście mistrzami żywej pracy, nie martwej. Tak więc siłą życiową możecie kierować, kształtować i używać jej do własnych
celów. Ale najbardziej zaskakujące jest to, że wy nawet nie jesteście tego świadomi, że to robicie. Jak wtedy, gdy robicie
powiedzmy małego słonia jak ten, macie świadomość i wiecie o tym, że robicie coś wielkiego. I powiecie: "Och, ja zrobiłem takie
a takie rzeczy, takie miłe miejsce, które przygotowałem". Będziecie tego świadomi, ponieważ macie ego. Ale kiedy dajecie
Realizację ludziom, nie jesteście świadomi, ponieważ nie macie ego. A kiedy mówicie: "Matko, to się nie podnosi, zobacz jak
blokuje się Vishuddhi, to nie działa". Zaczynacie mówić w trzeciej osobie - wy nie mówicie: "Nie mogę tego zrobić" lub "Ja to
zrobiłem". "To się udało". Dopiero gdy to się skończy, widzę wasze twarze i wiem, że to jest zrobione. Więc nawet nie jesteście
tego świadomi, nie jesteście nawet świadomi tego i nie ma ego z tego powodu. Nie przypisujecie sobie zasług, po prostu czujcie
się radośni. Tak wielu ludzi przyszło na wasze warsztaty: "Och, to było wspaniałe, Matko". To co było świetne, to byliście wy. To
wy wykonaliście całą pracę. Pracowaliście nad tym, ale nie czujecie w ten sposób. Powodem jest to, że teraz pracujecie w
sposób, który nazywamy ‘akarmą’. Akarma jest wtedy, kiedy robicie coś, ale nie czujecie, że coś robicie. Kiedy nie jesteście tego
świadomi, to jest akarma. Kiedy robicie coś i myślicie, że wykonujecie tę pracę, tamtą pracę, tę rzecz, wtedy to jest karma. Ale
teraz karma stała się akarmą, a nie tym, że nic nie robicie. Robicie tak wiele rzeczy, ale nie czujecie, że to robicie, ponieważ teraz
działacie ‘akarma’, a cała żywa praca jest akarmą. Jak Matka Ziemia kiełkuje nasiona - Ona nie jest tego świadoma. W ten sam
sposób, wy ludzie podnosicie Kundalini, nie będąc tego świadomym. A kiedy nie jesteście tego świadomi, nie chcecie nawet
myśleć: "Jak to się dzieje? Widzicie mnie, człowieka podnoszącego rękę w ten sposób, Kundalini na pewno się unosi, widzę jak
wychodzi z głowy. Zdarza się, że to widzę, to fakt. Jak to jest, że to się dzieje? Jaki jest proces? Jaka jest procedura? Jak to
działa? Czy popełniłem jakieś błędy?" Nigdy tak nie myślicie. "Czy zrobiłem to w niewłaściwy sposób?" Nie myślicie. Sir, tylko

zacznij - podnieś Kundalini. Po prostu nie przejmujcie się, aby sprawdzić: "Czy zrobiłem sobie bandhan, czy nie? Czy
sprawdziłem, jakie ten pan ma wibracje?" Nie, po prostu idźcie dalej, podnieście ręce, tak. Zdajecie sobie sprawę z jednego, że
jesteście Duszą Zrealizowaną i że możecie podnosić Kundalini. Wczoraj widziałam tak wielu wchodzących Sahaja yoginów.
Powiedziałam: "Przyjdźcie tu teraz, dajcie im Realizację". Po prostu stałam, robiłam to, robiłam tamto - i tyle. Nawet nie
myśleliście, że wykonaliście taką wspaniałą żywą pracę, że podnieśliście im Kundalini. Nie tylko to, lecz to ich przetransformuje.
To da im nowe życie. Będą takimi wyjątkowymi ludźmi, jak wy. Nie jesteście nawet świadomi, że jesteście wyjątkowymi ludźmi.
Ego znikło. Więc teraz nie myślicie, że robicie cokolwiek, myślicie: "To Matka robi wszystko". Nawet wtedy oni wygłaszają wielkie
przemówienia, mówiąc: "Matko, nigdy nie przemawiałem, nie wiedziałem, co to przemówienie. A teraz stałem się wielkim
mówcą, to Ty jesteś Tą, która to robi". To uczucie pojawia się, ponieważ nic nie pozostało z ego. Teraz jak widzicie w wodzie,
jeśli umieścicie kroplę, ona staje się oceanem, bez wątpienia. Ale nie zdaje sobie z tego sprawy, że stała się oceanem, porusza
się wraz z oceanem. Ale przypuśćmy, że widzicie rybę - ryba jest wolna. Jeśli chce, może poruszać się w ten sposób, może
poruszać się w tamten sposób, może podskoczyć, może pić wodę, może robić, co jej się podoba. Ale kropla nie może, kropla
musi być częścią całości. Zatem był to etap pośredni, kiedy byliście zwierzętami. Zwierzęta były pod ‘Paashą’, pod bandhanem
Boga. Więc robiły dokładnie to, co miało być zrobione. Wtedy staliście się człowiekiem, gdzie mieliście całkowitą wolność
robienia co wam się żywnie podoba. Jeśli chcieliście iść do nieba, szliście do nieba. Jeśli chcecie iść do piekła, możecie iść do
piekła. To wszystko jest dla was otwarte. Ale teraz, po tym, jak staliście się Duszami Zrealizowanymi, staliście się absolutnie
wolnymi ludźmi. Ale w tej wolności czujecie Moją obecność tam. Co to jest? Czy próbuję was związać z czymś lub pętam was
łańcuchami, czy też prowadzę was, czy przez cały czas jestem kimś w rodzaju osoby z pistoletem wymierzonym w was: "Zrób to,
w przeciwnym razie to się stanie"? Tak nie jest. Czym więc jest ta nowa rzecz, która przydarza się Sahaja yoginom, należy to w
pełni zrozumieć. Nowa rzecz jest taka, że ryba wszędzie płynie, robi wszystko, ale nie ma rozróżnienia; nie wie, którą drogą
płynąć, co robić, czasami zostaje złapana w sieć rybaka. Może zostać zjedzona przez inną dużą rybę. Może zostać zniszczona w
dowolnym momencie. Może po prostu wyczołgać się na brzeg i się wykończyć. Tak więc ryba nie ma rozróżnienia. Ale ma
pewną wrodzoną wiedzę, by uchronić siebie od niebezpieczeństw. Teraz nie macie żadnej wrodzonej wiedzy o tym, jak uchronić
siebie od niebezpieczeństw, jak oszczędzić sobie problemów. Nie ma takiej wrodzonej wiedzy, że jesteście ostrożni, że nie
powinniście iść tą drogą, nie powinniście tak postępować, nie powinniście dawać komuś wibracji, że nie powinniście kogoś
leczyć. Nie, tego tam nie ma. Nie macie tej wewnętrznej wiedzy, że powinniśmy próbować ratować siebie, powinniśmy iść od
prawej strony, a nie od lewej strony, byłoby to niepomyślne, nie tak bardzo. Nadal robicie zawsze właściwe rzeczy. Niezależnie
od tego, którą opcję wybierzecie, będzie właściwy, pomyślny czas. Nie musicie tego sprawdzać w książkach. Kiedyś zdarzyło się
w Lonavali, że mieliśmy puję, i ona miała być o godzinie 10-tej, tak jak to było tutaj. Nie szłam się kąpać od jakiegoś czasu, i oni
byli bardzo zdenerwowani: "Matko, o co chodzi?" Powiedziałam: "Wszystko w porządku, chodźmy dalej i zobaczmy"…
rozmawiałam tutaj, tam i tam, i tam… potem poszłam się kąpać około godziny 11-tej. Kiedy wróciłam, była godzina 12-ta, słońce
przeszło na drugą stronę. Więc oni powiedzieli, że… byli trochę zdenerwowani. Powiedziałam: "Teraz przynieście panchar" - ten,
w którym zapisywane są wszystkie wybrane terminy księżyca. Tak więc do godziny 11-tej była ‘amavasya’. Amavasya jest dniem,
w którym na niebie nie ma księżyca. Więc nie mogę się kąpać w [czasie] amavasya, a poza tym nie możecie mieć pujy, więc
musiałam czekać. Byli zdumieni. Powiedzieli: "Sprawdziliśmy panchar". Zapytałam: "Który?" I widzicie, oni zobaczyli, byli
zaskoczeni tym, jak to jest, że Matka może powiedzieć o amavasya i to i tamto. Ponieważ rozróżnienie, wiedza o rozróżnieniu,
jest wbudowana w was. Więc cokolwiek robicie, niezależnie od tego, jak działacie, jest to wbudowane w was. Wiecie jak to
zrobić. Na przykład dla człowieka, jeśli kłujecie go szpilką, natychmiast jego ręka podniesie się. Kto kazał mu to zrobić? Kto
nauczył go tego? Nikt, w jego świadomości jest to wbudowane, że gdy zostaniecie ukłuci, natychmiast wasza ręka podskoczy,
automatycznie, dzięki odruchowi. Tak więc odruchowe działanie dla pomyślności, odruch dla waszego bezpieczeństwa,
wszelkie odruchy są wbudowane w was. A gdy już staniecie się Sahaja yoginami, natychmiast zaczynacie robić sobie bandhan,
zaczynacie robić bandhan innym. Nie musicie o tym myśleć, będziecie działać odruchowo, cokolwiek będziecie robić, będzie to
pomyślne. Cokolwiek zrobicie, będzie piękne. O cokolwiek poprosicie, będzie to piękne. Tak jak to miejsce, które macie, a ludzie
dziwią się, jak my je zdobyliśmy? Ale na początku musicie się rozwijać, musicie dojrzeć. Dopóki nie osiągniecie dojrzałości, nie
będziecie mieli tego rozróżnienia. Jak wtedy, gdy próbowaliśmy dostać miejsce w Londynie, wybrałam się z Sahaja yoginami,
żeby znaleźć miejsce. Wszystkie rodzaje zabawnych miejsc, które im się podobały. Powiedziałam: "Wibracje są tak złe, ci ludzie
nie czują żadnych wibracji ani niczego". Ja nawet nie weszłabym do tego miejsca, powiedziałabym: "Nie, nie, nie, to nie jest
dobre". Powiedzieli: "Nie, to ma charakter, to ma to". Odrzekłam: "Ten cały charakter dla Mnie się nie liczy, widzicie". Więc
powiedzieli: "Ale Matko, jak zamierzamy dostać dobre miejsce i…" Odpowiedziałam: "Dostaniemy je". Podróżowałam samolotem
i w samolocie zajrzałam do czasopisma i tam znalazłem Shudy Camp. Kiedy wróciłam, powiedziałam: "Teraz to jest miejsce dla

nas, chodźmy i zobaczmy". I tak było, i znaleźliśmy takie piękne miejsce. Powinniśmy pozwolić, zobaczyć rzeczy do
wypracowania, mieć cierpliwość, aby wszystko zadziałało automatycznie, ponieważ teraz cały kosmos jest z nami. Całe
rozróżnienie kosmosu jest z nami. Wibracje, które myślą, są tam obecne. Wibracje, które prowadzą, są z nami. Wibracje, które
organizują, są z nami. Pozwólmy im nas organizować. Gramy w ich rękach, przez które nie jesteśmy związani, ale otrzymujemy
pomoc. Załóżmy, że macie dziecko, musicie się dzieckiem opiekować. Ale jeśli jest ktoś, Ona mówi: "W porządku, pozwól mi
zaopiekować się twoim dzieckiem". Ona mówi: "W porządku". Wtedy idziecie spać. Jest ktoś, kto mówi: "W porządku, nie martw
się, ja poślę ci wygodne łóżko". Więc on mówi: "W porządku". I oni szykują wygodne łóżko dla was. Kiedy tam śpicie, jest tam
ktoś, aby was okryć, jesteście dobrze opatuleni. Potem oni mówią: "W porządku, musisz teraz wziąć kąpiel - kąpiel jest dla ciebie
przygotowana, chodź i wykąp się". Potem chcecie mieć puję - "W porządku, jest dla was miłe miejsce, chodźcie i celebrujcie ją".
Chcecie mieć ashram? "W porządku, jest ładne miejsce dostępne dla was, miejcie je". Więc nie jest tak, że jesteście przez nie
związani. To właśnie staram się podkreślić. Ale jesteście zaproszeni, jesteście traktowani z wielkim szacunkiem i poważaniem, i
wszyscy są na wasze usługi. Mówicie: "Matko, przyjdź do mojej głowy", Ja przyjdę do waszej głowy. Mówicie: "Przyjdź do mego
serca", Ja przyjdę do waszego serca. Mówicie: "Wejdź w moje ręce", Ja przyjdę do waszych rąk. Cały kosmos jest do waszej
dyspozycji, tak jakbyście byli teraz na scenie, wykonując pracę dla Mnie. Teraz myślenie, że jesteście w niewoli, jest niewłaściwe.
Nie ma niewoli, wręcz przeciwnie, ludzie którzy są ganas, którzy są aniołami, którzy są bóstwami, pragną robić wszystko co jest
możliwe, aby was zadowolić, abyście byli szczęśliwi. Jeśli powiecie: "Teraz Kundalini ma się podnieść", w porządku, wszyscy są
tutaj, aby wam pomóc. Cokolwiek chcecie, może być zrobione, ale najpierw, wszystkim czego potrzebujecie, jest dojrzałość. A
dla dojrzałości, trzeba to zrozumieć, że istnieje Kultura Ducha. Tak jak mamy ludzkie kultury, mamy kulturę ducha, która musi
zostać przyswojona. Kultura Ducha powinna zostać przyswojona. Jeśli kierujecie się Kulturą Ducha, wtedy nie możecie mieć
problemów, a najważniejsze w Kulturze Ducha jest to, że musicie szanować siebie, ponieważ jesteście yoginami. Po drugie,
musicie szanować innych yoginów, ponieważ oni są yoginami. Jak już wam mówiłam w Ganapatipule, był pewien krawiec,
Namadeva, który był świętym, i poszedł na spotkanie z kimś innym, kto był tylko garncarzem. I garncarz mieszał błoto z wodą
używając stóp, pracował tam, kiedy przyszedł Namadeva i go zobaczył. Zobaczył go i mówi: "Nirgunachya bheti alo sagunashi",
co znaczy "przyszedłem zobaczyć tutaj bezkształt, wibracje, Chaitanyę". Bez formy - ‘nirgun’. "Przyszedłem zobaczyć nirgun,
spotkać nirguna [bez formy], ale tutaj jest sagun [w formie]. Jesteś tym, który jest w formie tej chaitanyi". Cóż za pochwała,
pomyślcie tylko: jeden Sahaja yogin mówiący do innego: "O Boże, właśnie przyszedłem tutaj, aby spotkać nirguna, nirakara, a ten,
kogo tu spotykam jest saguna, jest w formie. W formie, nie widzę w tobie niczego innego tylko Chaitanyę". To jest szacunek dla
innego yogina, czy też zrozumienie. Namadeva był zwykłym krawcem i nie był Braminem, więc nie był zbyt dobrze traktowany
przez innych Braminów, i on musiał udać się do Pendżabu, czy też został wezwany do Pendżabu, i pojechał do Pendżabu, gdzie
zobaczył go Guru Nanaka. A Guru Nanak powiedział, że "wielki święty przybył do nas". Więc trzymał go przy sobie i powiedział:
"Ucz się języka pendżabi, ponieważ tutejsi ludzie nie rozumieją marathi, więc naucz się języka pendżabi, aby tworzyć swoje
wiersze w języku pendżabi". I on zaczął tworzyć wiersze w języku pendżabskim. Teraz mam ‘Gathę’ [kolekcję] Namadevy, tak
gruba jest ta jego książka. Połowa z nich to język pendżabski, a następne wiersze, które tworzył, są tak piękne, że śpiewa się je w
Guru Granth Sahib, które mają w świątyni. We wszystkich tych wielkich świątyniach ‘gurudwaras’ Sikhów, mają Guru Grantha
Sahiba. Tam Namadeva zajmuje co najmniej jedną dziesiątą Guru Granth Sahib, i jest też Jannabai, pokojówka, która pracowała
z tym Namdevą, jej wiersze również tam są. Więc to, jak oni wzajemnie siebie szanowali i jak się rozumieli, było czymś tak
wspaniałym. Ale teraz jest na odwrót. Ludzie, którzy są fałszywi, którzy są ludźmi złego pokroju i którzy zarabiają pieniądze na
Bogu, którzy oszukują ludzi, którzy przynoszą temu światu cały gniew, a także wszelkie negatywności, aby zniszczyć ten świat,
są szanowani przez zwykłych ludzi. Ale Sahaja yogini muszą szanować innego Sahaja yogina, dopóki on jest Sahaja yoginem.
Tak długo jak jest on Sahaja yoginem, musi być szanowany i rozumiany, to jest bardzo ważne. Taka jest Kultura Ducha, w której
my szanujemy wszystkich tych, którzy są duchowo wyżej. Podobnie, mówiąc o Bogu, nie możemy mówić rzeczy, które są
niewłaściwe. Tak jak nie możemy powiedzieć, że Bóg jest złośliwy, nie możemy powiedzieć. Jesteśmy świętymi. Musimy bardzo
szanować Boga. Każde miejsce reprezentujące Boga, również należy szanować. Wszystko, co jest boskie, musi być szanowane,
ponieważ taka jest Kultura Ducha. Ona szanuje wszystko, co jest pobożne, wszystko, co jest pomyślne, wszystko, co jest piękne.
W tej kulturze nie widzimy powierzchownych rzeczy. W tej kulturze nie ulegamy niczemu, dlatego że jest to drogie albo jest
prezentowane publice z taką pompą i reklamą. Widzimy w tej kulturze, do jakiego stopnia daje ona radość. Nawet mały orzeszek
betelu, jeśli ktoś daje Mi z miłością, będę trzymała go przy sobie. Ale jeśli dacie Mi nawet diamenty, bez miłości, one nie mają dla
Mnie żadnej wartości. Zostaną zgubione albo skończą jako bezużyteczne. Tak więc miłość, którą wkładacie we wszystko, czyni
was Sahaja yoginami. Jak ze sobą rozmawiacie, jak zajmujecie się sobą nawzajem, jak wzajemnie się o siebie troszczycie. Jak
przekazujecie swoją miłość w czysty sposób. Powiedzmy, że Sahaja yogin powinien pomyśleć: "Och, muszę wziąć ten prezent

dla innych Sahaja yoginów. Idę tam, a potem spotkam się z tamtym Sahaja yoginem, on tam będzie, a on będzie tam i…" po
prostu jak wasi bracia. "Ach, po tak długim czasie spotkam się z nim, i to będzie takie miłe, spotkać go i porozmawiać z nim, i
cieszyć się nim, a czasami również pożartować i pośmiać się z niego". Ale cała kultura jest z miłości, a jeśli nie macie tej
świadomości miłości, jeśli jesteście osobą oschłą lub osoba przygnębioną albo nieszczęśliwą, wtedy pamiętajcie, że nie
jesteście Sahaja yoginami. Sahaja yogin musi być uśmiechniętą, radosną osobowością, uszczęśliwiając innych. Takie jest
główne nastawienie, głównie powinna być troska. Następnym razem będę mówiła o kulturze duchowej podczas Diwali, kiedy
tam będziecie, ale to jest początek. Zaczęłam mówić o nowej kulturze, którą musimy zaakceptować. Wyrażając swoją miłość,
nie powinniśmy się wstydzić. W ogóle nie powinniśmy się tego wstydzić, my wyrażamy swoją miłość i miłość trzeba wyrażać.
Nie ma nic złego w wyrażaniu swojej miłości. Ale zdarza się, że na początku czujemy się trochę nieśmiali, jesteśmy
uwarunkowani, jak wyrażać, ludzie mogą źle zrozumieć, i będą myśleć, że my jesteśmy złym typem ludzi. Nie, my jesteśmy
wyjątkowymi ludźmi. To my musimy kształtować cały świat, a nie oni będą kształtować nas. Musimy stworzyć nowy świat a oni
mają podążać za nami, my nie zamierzamy podążać za nimi. My tworzymy królów, i my tworzymy królowe, i my tworzymy
wszystko. Więc musimy to wypracować w ten sposób. Nie musimy kłaniać się ich sposobom i metodom, ale musimy im
patronować i opiekować się nimi, kiedy przyjdą do nas, najpierw postarajcie się traktować ich jak ojciec, który leczy syna, a
potem go wychowuje, kształtuje i daje im miłość, sprawiając, że rozumieją, iż jesteśmy ludźmi z bardzo, bardzo innej sfery, w
innym stylu. Jesteśmy całkowicie wolnymi ludźmi i jesteśmy ugoszczeni przez Boga, jesteśmy w opiece Boskości, otrzymujemy
pomoc i jesteśmy udekorowani przez Boga. Takie uprzywilejowane miejsce mamy, więc pozwólcie nam mieć tę godność i tę
moralność, popierajmy to. Jak możemy robić coś złego, aby samych siebie znieważać? Nie możemy, jesteśmy yogijanas i
musimy być jak yogini. Niech was wszystkich Bóg błogosławi!
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Diwali Puja, “Potęga Niewinności”, 25.10.1987, Lecco (Italy)
Fragment z Pujy - Znaczenie Imion
Najpierw kłaniamy się Shri Ganeshy, ponieważ Shri Ganesha jest źródłem niewinności w nas. Zatem kłaniamy się niewinności w
nas. I ta niewinność daje wam oświecenie. Jak wam wczoraj mówiłam, światło ma niewinność, ale to jest niewinność bez
wiedzy. A wasze światło jest niewinnością z wiedzą. Myślimy zawsze, że ludzie mający wiedzę nie mogą nigdy być niewinni,
prości. A ta idea jaką mamy o niewinności, że niewinna osoba jest zawsze oszukiwana, zawsze daje się nabierać - może być
uznawana za oczywistą. Lecz niewinność jest siłą, siłą chroniącą was, dającą wam światło wiedzy.
Wiedza jaką posiadamy w sensie doczesnym, polega na wykorzystywaniu innych, oszukiwaniu ich, robieniu na nich pieniędzy,
wyśmiewaniu i braku szacunku dla innych. Ale światło mądrości jest światłem, dzięki któremu wiecie, że miłość jest najwyższą
rzeczą. I ono uczy was jak kochać innych, jak się o nich troszczyć, jak być delikatnym wobec innych. Daje wam również światło
wewnątrz.
To jest po prostu odwrotna droga do tej avidya jaką mamy na tym świecie. Po prostu odwrotna droga. Avidya na zewnątrz uczy
nas rywalizacji, jak kogoś poniżyć. Ponieważ jest pełna strachu, niepokoju. Ta wiedza nie posiada spokoju - wcale. Gdyby miała
poczucie bezpieczeństwa nie zachowywałaby się w ten sposób. Lecz światło niewinności wie wszystko. Nie ma lęku. Kiedy
mówimy: “Dzieci są niewinne”, mamy na myśli, że one mają moc niewinności. Wiele razy ludzie zauważali, że jeśli dziecko spada
z wysokości, nie umiera, podczas gdy młody mężczyzna może umrzeć spadając z mniejszej wysokości. I dziecko się nie boi, gdy
spada. Cieszy się tym, jak gdyby było spadochronem spadającym, wiecie, tak przyjemnie. A kiedy spadnie, wstaje, śmieje się do
wszystkich. I nie rozumie, dlaczego wszyscy się martwią. Ponieważ w tej niewinności wie, że jest otoczony opieką, chroniony.
Wie, że istnieje siła, będąca wysoko ponad nim i ono nie musi się martwić.
A kiedy zaczynamy wkładać do głowy dziecka te idee, to ono zaczyna tracić moc tej niewinności i staje się tchórzem,
przebiegłym osobnikiem, nie prawą osobowością. Ale nadal możemy mówić, że niewinność dzieci jest niewinnością ignorancji,
ponieważ one nie znają niebezpieczeństw życia. Ale światło niewinności zna wszelkie niebezpieczeństwa i wie również jak się
ich pozbyć, a także wie, jak być z dala od takiej osoby.
Był sobie mądry człowiek, wchodzący po schodach oraz człowiek schodzący drugą stroną – głupiec. Głupcy są zawsze
agresywni, to jest jedna z oznak, ponieważ mają kompleks niższości. Tak więc głupi człowiek mówi do tego wchodzącego
człowieka, mówi [ponieważ] po schodach idzie się jedną stroną – tak więc on mówi: ”Ja nie ustępuję głupcom!” Tak mówi
głupiec. Na to odpowiada mądry człowiek: “A ja tak” i ustępuje. Tak oto światło niewinności mówi wam, jak daleko posunąć się
w relacjach z kimś, Jak rozmawiać z osobą, jak długo znosić problemy innej osobowości; w innym wypadku on się wycofuje.
Rozumie, że ten gentleman jest głupcem, tak więc ”wycofuję się przed takimi”. Nie przywiązuje uwagi do takiej osoby, nie
przejmuje się taką osobą.
To jest światło niewinności, które daje wam rozróżnienie. Jak daleko posunąć się w relacjach z innymi. Kocham tę osobę, jest
wiele “kocham go”. W porządku! Inna osoba może kopnąć was, może was uderzyć, narobić wam kłopotów, może być strasznie
opętana, ale wy wciąż kochacie tę osobę, bez szacunku do siebie samego. A to przychodzi, ponieważ nie ma.... wy możecie być
niewinni, w doczesnym tego słowa znaczeniu, ale nie jesteście oświeceni i niewinni. Kiedy jesteście oświeceni i niewinni, wtedy
wasza niewinność jest siłą, która daje wam przede wszystkim rozróżnienie.
Przypuśćmy, że bierzecie światło do ręki - teraz wiecie czy to jest wąż czy lina, ale jeśli nie macie światła w dłoni, nie możecie
zobaczyć. Ale nawet, jeśli to nie jest wąż możecie uciec lub jeśli jesteście głupi, powiecie: “Chodź i ugryź mnie chciałbym
zobaczyć jak to działa”. Lecz jeżeli jesteś oświeconą osobą, wtedy powiesz do węża: “Teraz, zostaw mnie samego. W porządku?

Papa”. I wąż będzie wiedział i pójdzie sobie. Lub jeśli wąż będzie złowrogi, możecie po prostu na niego spojrzeć i on ucieknie.
Tak więc ta siła niewinności jest bardzo, bardzo ważną rzeczą i przychodzi do nas poprzez nasze oświecenie. Tak więc my
jesteśmy, powiedzmy, w stanie, który jest ignorancją i niewinnością - niewinnością i ignorancją. Wtedy ludzie ani nie mają
niewinności, ani nie są ignorantami, ale też nie są oświeceni - stają się przebiegli! Jeśli nie posiadają obu tych cech – nie są ani
tak zwanymi ignorantami, posiadają wiedzę, są dobrzy we wszystkim, są dobrze znanymi ludźmi, za swoją inteligencję,
błyskotliwość, za wszystko - nazywa się ich mądrymi. Takich ludzi moglibyśmy określić jako posiadających wiedzę, w
doczesnym tego słowa znaczeniu, lecz oni nie mają niewinności i oni zaczynają wymyślać metody, a niewinność, która jest tutaj,
która kontroluje trochę umysł, jest stracona. Ponieważ oni myślą, że niewinność jest głupia, wiecie? Oni nie szanują swojej
niewinności.
Zaczynają więc manipulować ludźmi, stosować przemoc, krzywdzić, mówić okropne, sarkastyczne rzeczy. Mózg zaczyna robić
te wszystkie rzeczy, ponieważ nie może wrócić do niewinności. Później nie lubimy tych ludzi, nie chcemy ich. A wtedy oni
wymyślają idee, że “my jesteśmy wyższymi ludźmi, wybranymi ludźmi, jesteśmy lepsi” - następnie, rozwijają te wszystkie idee. A
potem jednoczą się.
Tak więc ignorancja jest zaliczona do tak zwanej wiedzy, widzicie. Wewnątrz jest kompletną ignorancją, zewnątrz wiedzą. I
sumując to – oni nie chcą poszukać w swoim wnętrzu i są usatysfakcjonowani tym, co na zewnątrz, tą tak zwaną wiedzą.
Podążają z tym do przodu i gdy kiedyś potłuką sobie głowę, wtedy zdadzą sobie sprawę “Boże, co to jest? To wszystko jest
ciemnością”.
Nie możemy żyć za zamkniętymi hermetycznie oknami oraz słońcem świecącym na zewnątrz. Musimy mieć światło wewnątrz,
żeby ujrzeć siebie, czym jesteśmy, jakie są nasze moce, jak daleko możemy zajść, jak przepracowujemy siebie, nasze życie,
cele?
W tej chwili, oświecenie, podobnie jak zapalenie się tych świateł manifestuje się w was jako wibracje, jako chaitanya, jako
światło. Sama chaitanya jest więc światłem. Ale różnica pomiędzy tym światłem a tamtym światłem jest taka, że to powie wam
tylko to, co powiązane jest z oczami. Powie wam, że to jest kamień, albo że to jest drewno lub dom, lub że to jest twarz
człowieka – cokolwiek, to światło, lecz to nie będzie w stanie wam powiedzieć, czy ta osoba jest dobra czy zła, czy ten dom ma
wibracje czy nie, czy jest pomyślny czy nie. Tak więc nie da wam pomyślności, idei pomyślności. Mówimy o niewinności
Ganeshy, która daje nam sens pomyślności, a także czyni nas pomyślnymi.
Tak to chaytanya jest oświeceniem, sama jest oświeceniem. Przekazuje wam całą wiedzę jaką ma. Wyobraźcie sobie teraz, jaki
to jest mikro-porządek, te chaitanye, które są małe, tak małe jak małe okrągłe valayas, małe, małe. Mają w sobie inteligencję oraz
wbudowane rozróżnienie, aby powiedzieć wam, czy osoba jest dobra czy zła.
Macie to, Sahaja Yogę, w prosty sposób. Tak więc bez przeszkód możemy się dowiedzieć, co wasz komputer zawiera. On ma
wiedzę nie tylko odnośnie tego, czy osoba jest dobra czy zła, ale również jakie ma problemy. To światło może wejść w obszar
osoby, jak ona wygląda, jak chodzi, wszystko. I wy, gdy zaczynacie sobie coś wyobrażać, jeśli zaczynacie wyobrażanie – oraz
mówienie, że: “czuję w ten sposób, myślę że w ten sposób”.
[ktoś przerywa mowę Matki]
Shri Mataji: nie dobrze? Yogini: [niedosłyszalne] Shri Mataji: Ha? Yogini: [niedosłyszalne] Shri Mataji: nie słyszycie Mnie? Wielu
yoginów: Tak. Na górze tylko w przedszkolu Shri Mataji: Co to jest? Akbar: tam jest video dla matek z dziećmi i one Cię nie mogą
usłyszeć. To jest na górze. Shri Mataji: Nie usłyszałam, co to jest? Antonio Scialo: Tam na górze jest pokój dla dzieci, dla dzieci, z
video dla dzieci i Matek. Ale Cię nie słyszą. Shri Mataji: A, rozumiem, ale są tutaj dzieci? Yogini: małe dzieci, małe dzieci; matki i
małe dzieci Shri Mataji: O Boże. Ktoś musi wejść na górę i to naprawić, prawda? Myślę, że powinniście to przedtem
przetestować, prawda? W porządku.
Tak więc, chaitanya, która jest wewnątrz nas, która wypływa, którą otrzymujemy zewsząd, jest wszechprzenikająca, pulsuje w

każdej molekule, która daje nam wiedzę o każdej materii bez wyjątku, o każdym bez wyjątku zwierzęciu, o każdym bez wyjątku
człowieku i każdym bez wyjątku Bóstwie. Bez tego światła nie moglibyście Mnie rozpoznać. Nie moglibyście rozpoznać żadnego
z Bóstw. Nie moglibyście znać waszej pozycji w życiu ani waszych życiowych celów. Nie znalibyście waszego celu w życiu,
dlaczego tutaj jesteście.
Jesteście tutaj, żeby zarobić trochę pieniędzy, odłożyć trochę na ubezpieczenie i trochę do rozdzielenia? Oczywiście, teraz to
nikt tego nie zrobi! [rynek papierów wartościowych upadł w poniedziałek, 19.10.1987 roku w tygodniu pujy], aby otrzymać dom,
tańczyć jak wam zagra wasza żona lub żona musi tańczyć pod dyktando męża, jakoś wychować dzieci - czy po to jesteście
tutaj? Ta chaitanya mówi wam, bardzo wyraźnie: “Nie”. Ponieważ, jeśli się bardziej wciągniecie w te rzeczy i staniecie się
całkowicie odcięci od kolektywnych wydarzeń, wówczas to światło odejdzie. A gdy tylko światło zostanie odłączone, nie
będziecie mieć żadnego światła.
Tak więc jakiekolwiek macie połączenie, z wibracjami, musi być bardzo silne i musi być absolutnie nienaruszone i pewne. Na
przykład, jeśli mamy światło, które nie jest stabilne, porusza się, to nie możecie zrozumieć rzeczy właściwie. Poprzez wibracje
wiecie wszystko, ale jak można przesyłać informacje, jeśli instrument nie jest doskonały, który nie szanuje wibracji i nie
porozumiewa się przy pomocy wibracji?
Proszę wyprowadźcie dziecko. Nie próbujcie pchać – nie, nie, nie, nie róbcie tak. Nie, nie, nie róbcie. Nie powinniście stracić
panowania przy dzieciach, wiecie? One płaczą, muszą czegoś chcieć.
No więc, ten mądry instrument jaki posiadacie, ma cały czas płynąć przez was, a wy musicie być bardzo czystym aparatem.
Załóżmy, że macie to światło, ale szkło nie jest czyste – nie otrzymacie odpowiedniego światła. Tak więc czystość musi być
ustabilizowana, i to jest część, gdzie Ganesha jest tak ważny, ponieważ On was oczyszcza, myje a wy stajecie się niewinni:
ponieważ nie planujecie ani nie myślicie o zranieniu kogokolwiek, kto jest dobrą, miłą osobą. To staje się niewinnością, ponieważ
to jest pomyślne. Zaczynacie być pomyślni. Gdziekolwiek idziecie i spotkacie kogoś, to ta osoba to poczuje”, o Boże, coś
dobrego wydarzyło się dzisiaj w naszej rodzinie. Coś dobrego się pojawiło.
Ostatnio spotkałam kogoś w Niemczech, gdzie był Sahaja yogin, który zaczął mówić coś przeciwko Mnie i Sahaja Yodze.
Wyszedł z ashramu i poszedł do kogoś, kto przypuszczalnie był Sahaja yoginem i do jego żony, i tam zaczął wylewać swoje żale
przeciwko Sahaja Yodze i tego typu rzeczy. Chociaż on był zawsze opętanym człowiekiem, lecz ci ludzie nie powinni byli słuchać
niczego przeciwko Mnie. W shastrach jest napisane, że słuchanie Guru-ninda, czegokolwiek co jest przeciw waszemu Guru, jest
bardzo niebezpieczne. Tak więc, gdy ktokolwiek mówi coś przeciwko waszemu Guru, musicie położyć swoje ręce w ten sposób:
“Nie chcę słuchać niczego przeciw mojemu Guru!” Ale oni zamiast tego, aprobowali to. Tak więc ta kobieta dostała raka
poważnego typu i mąż również jest bardzo chory.
Teraz, należy zrozumieć, że jeśli zamierzacie przekroczyć ocean w łodzi - wszyscy jesteśmy w niej - i jeden chce włożyć swoją
stopę w paszczę krokodyla, to jak my możemy ocalić takich ludzi? Lepiej jest więc, gdy pójdą do krokodyla niż na łódź. A ci,
którzy to akceptują i wkładają druga stopę w paszczę krokodyla, muszą mieć kłopoty.
Te wszystkie rzeczy nie tylko utrudniają lecz są też niepomyślne i niebezpieczne tak, że wy wszyscy musicie być z tym
nadzwyczaj ostrożni. Nie potrzebujecie mówić tym ludziom: ”Jesteś diabłem! Jesteś zły!” lub coś takiego - ale po prostu: “Wyjdź
z Sahaja Yogi!” Nie musicie nic z nimi robić. Powinniście powiedzieć: ”Przykro nam. Nic nie możemy z tym zrobić. Róbcie co
chcecie. To nie nasza odpowiedzialność”. I nie powinniście być łagodni, nie powinniście czuć się zakłopotani ani delikatni.
Zbesztajcie ich: “Dość tego. Nie możemy wam tu pomóc, przykro nam, sami to wypracujcie”.
Ponieważ to światło jest światłem, które was odżywia i wzmacnia. Światło Ducha musi dać wam tę siłę wewnątrz was. Stajecie
się silną osobowością. Stajecie się osobowością, która może znieść wiele rzeczy, nawet ukrzyżowanie, ale mogącą również
walczyć. Posiadają wszystkie cechy wbudowane wewnątrz siebie. Jak osoba mająca gniew. Nie! To nie jest dobrze mieć gniew.
To nie jest dobre dla Sahaja yogina mieć gniew. Ale jeśli ktoś mówi wam coś przeciwko waszej Matce, wtedy musicie mieć
gniew. Wtedy możemy użyć gniewu. Możecie boksować tę osobę, nie ma to znaczenia. Ganesha będzie stał za wami. A

Hanumana będzie z przodu. Jeśli raz go uderzycie, Hanumana zrobi to dziesięć razy. Wtedy gniew ma uzasadnienie.
Teraz ludzie mówią, że nie powinno się być chciwym w życiu. Tak, nie powinno się mieć chciwości, ale jeśli jesteście żądni
wibracji, to jest to bardzo dobre. W kwestii wibracji powinniście być bardzo chciwi Gdziekolwiek otrzymujecie wibracje, musicie
się pośpieszyć i starać się dostać więcej wibracji. Chciwość jest w porządku, musicie mieć tę chciwość wewnątrz was. Jeśli nie
macie takiej żądzy, jak będziecie w stanie pokonać inne przeciwności?
To jest wielce zastanawiające, zawsze Mnie zaskakują ludzie, których nigdy nie jestem w stanie zrozumieć. Gdy przychodzi do
nienawiści, oni są najlepsi! Jeśli chcą kogoś nienawidzić, można sprawić, że poświęcą wszystko co mają. W imię Boga, w imię
narodu, w imię wszystkiego czegokolwiek chcą. Wystarczy tylko powiedzieć: “Musimy kogoś nienawidzić”. Natychmiast
zgromadzą się, przejdą wszystkie próby, poświęcą wszystko, pójdą do więzień, pozabijają siebie, popełnią samobójstwo - po
prostu, gdy powiecie im: “Nienawidzimy kogoś”. Lub możecie powiedzieć: ”Jesteśmy wspaniałym narodem, czymś bardzo
wielkim, a to są złe narody - musimy więc walczyć”. Zrobią to.
To jest bardzo zaskakujące, że nawet w przypadku politycznej rewolucji lub ich wolności politycznej, ich poświęcenie nie zna
granic. Jednego dnia oglądałam walkę Lenina. Byłam zdumiona! Ten jeden mężczyzna Lenin, będący zawsze na zesłaniu, pisał
tylko: “Musimy walczyć, musimy to dostać, musimy zrobić to”. Choć był Zrealizowaną Duszą, nie pisał o duchowości, pisał o
politycznej walce, trzy razy nastąpił gwałtowny przyrost i tysiące, tysiące ludzi znajdywaliście zabitych w każdym miejscu - tak
po prostu. To jest bardzo zaskakujące.
Nie wachlujcie Mnie, w chwili gdy Ja mówię, nie powinniście wachlować, wiecie, to przeszkadza. Skupcie się całkowicie, to jest
ważne. Bo jeśli nie koncentrujecie się, inni będą na was spoglądać i ich uwaga się pogorszy.
Ten był tak gorliwy, że nawet małe dzieci, żony, ciężarne kobiety i tak wielu mężczyzn zostało zabitych w ten sposób. I znowu
powstawali, trzy razy ponownie powstawali, a czwarty raz zakończył się ich sukcesem. Po co? Dla politycznego wzrostu.
Zrobiliśmy to także w Indiach. Ludzie rezygnowali z wszystkiego co mieli, z domów, z rodzin - rezygnowali ze wszystkiego.
Nawet na fałszywych guru ludzie wydali tak dużo pieniędzy, tyle robili, rezygnowali ze wszystkiego, sprzedali domy, wpakowali
swoje dzieci w kłopoty, wpędzili siebie w kłopoty – robili wszystko. Ale dla właściwej rzeczy, najmądrzejszej rzeczy, jedynej
wspanialej rzeczy jaka musi się wydarzyć - Sahaja Yoga, gdzie komfort wlewa się na nas przez cały czas, gdzie wszystkie
rodzaje radości leją się na nas, gdzie wszystko zostaje wygładzone dla was - ludzie zaczynają tak lubić komfort i to, i tamto, że
najmniejszego poświęcenia nie są w stanie zrozumieć.
Przyjdą ze swoimi problemami z żonami, dziećmi, mężami - wszystko rozwiązane. To dzieje się dalej i dalej i dalej. Rozwiążcie
je! Skończcie z tym! Odetnijcie się od tego! Musicie rozprzestrzeniać Sahaja Yogę! Musicie poświęcić trochę czasu, a także
trochę pieniędzy. Kto będzie to wypracowywał? Nikt nie chce was zabić, tak jak ludzie byli zabijani w Rosji, Niemczech czy w
Polsce. Nikt nie chce zabrać wam dzieci, pieniędzy czy czegokolwiek - nikt tego nie chce.
Ale światło w waszej ręce musi zostać zapalone przez prawdziwe pragnienie, czyste pragnienie w was, Kundalini. To jest knot,
który musi być zawsze całkowicie odżywiony. I tu Sahaja yogini zawodzą.
Ludzie nie chcą opuścić Sahaja Yogi. Nawet, gdy im powiecie: “Proszę, odejdźcie, nie możemy pomóc!” - “Nie, nie, nie, nie mogę
opuścić Sahaja Yogi”. “Dlaczego? Ponieważ to jest miejsce radości. Ale byłoby coś odmiennego od istot ludzkich, ponieważ
ludzkie istoty, jeśli dostaną butelkę wina, to poproszą o dziesięć więcej, aby się tym cieszyć. Jeśli pies otrzyma coś do jedzenia,
to zawoła inne psy, żeby też jadły. Jeśli wrona dostanie coś do zjedzenia, zawoła inne wrony, aby jadły. To jest naturalnie w nie
wbudowane. Podobnie jest z ludzkimi istotami. Ale gdy chodzi o Sahaja Yogę, to nie jesteśmy w tym doskonali. Musimy
powiedzieć wszystkim naszym krewnym: “Jesteśmy Sahaja yoginami i to jest religia wnętrza, i to jest to, co jest - jeśli nie chcecie
za tym podążać, nie mam z wami nic do czynienia. Dlaczego nie podążacie za tym? Każdy ma krewnych.
Tak więc w dniu Diwali, kiedy mówimy o naszym świetle, co zamierzamy zrobić z tym światłem? Czy chcemy je używać tylko dla

własnego celu? Chrystus powiedział, nie stawiajcie światła pod - jak wy to nazywacie? - przykryciem. Nie kładźcie pod
przykryciem. Postawcie na stole. My wszyscy musimy wyjść do społeczeństwa, musimy znaleźć sposoby i metody. Nie tylko
liderzy, każdy musi wypracować to, co można zrobić, aby rozprzestrzeniać Sahaja Yogę. Gdziekolwiek idziecie: jak możemy dać
Sahaja Yogę? Oczywiście nie chcę, abyście zmieniali swoje stroje - ale możecie nosić duże plakietki. Ludzie zapytają was. A wy
powinniście powiedzieć: ”Tak, to jest osoba, która dała nam spokój, radość i szczęście”. W ten sposób zaczynajcie, idźcie do
sklepów, w publiczne miejsca.
Ja chodzę do sklepów, aby po prostu rozprzestrzeniać wibracje - wy wszyscy musicie to robić, w innym wypadku będziecie mieć
radość Sahaja Yogi tylko dla siebie, ale dopóki nie dzielicie tego, to nie będziecie mogli cieszyć się tym w pełni. Spójrzcie na
Mnie. Mam wszystkie wibracje świata. Mam wszystko, powinnam być zadowoloną z siebie osobą, siedzącą w domu - w
medytacji. W tym wieku, dlaczego mam podróżować wszędzie? Ja jestem Adi Shakti - dlaczego mam się troszczyć o zrobienie z
każdego, tak pełnego mocy shakti człowieka? Nie ma potrzeby. Powinnam cieszyć się swoimi mocami, mogę, ale nie potrafię.
Muszę ciężko pracować. Daję Sahaja Yodze maksimum czasu, jaki ktokolwiek z was mógłby dać. Mam rodzinę, mam męża. On
ma bardzo, bardzo intensywne życie. Mam wnuki. A daję maksimum czasu. Teraz widzicie, stąd do Rzymu, następnie do Francji,
potem do Hiszpanii. A wy wszyscy macie po prostu sztafetę. W porządku, jestem tutaj - Włosi są trochę napięci. Potem będą
mieli relaks! ”Teraz w porządku......”. Potem, co Ja robię? Przez cały okrągły rok jeżdżę z miejsca na miejsce......podróżując.
Kiedy mam wszystko. Możecie pomyśleć o bogatym człowieku, który jest bardzo zajęty rozdawaniem całego bogactwa jakie
ma? To jest właśnie tak.
Zatem muszę wam powiedzieć, że musicie wejść w inny wymiar waszego entuzjazmu. Sahaja Yoga nie służy naszej osobistej
radości. ”Jesteśmy świętymi”. Po co? Dlaczego? Po co zostaliście uczynieni świętymi? To nie tak, że mężczyzna powinien robić
tylko to lub kobieta powinna to robić lub powinno się robić to lub tamto. Nie angażujcie się w takie pokusy. Jest trzynaście
pokus, które przyszły z “ubijania”. Czternasta była wielkim myśliwym mającym zneutralizować te wszystkie trzynaście.
Nie dlatego, że Sahaja Yoga chce kusić kogoś, ale one stają się pokusami, ponieważ są błogosławieństwami dla was, i
błogosławieństwa zaczynacie używać jako pokusy. Teraz, dla każdego taka pokusa jest bardziej jak koń, który musi pobiec na
południe lub na północ stoi i je trawę. Musicie się poruszać, ruch jest sednem, musicie poruszać się z miejsca na miejsce,
chodzić od wsi do wsi, musicie chodzić od domu do domu. Wiadomość musi być rozprzestrzeniana.
Chrystus miał tylko dwunastu uczniów - a ile religii oni stworzyli? Oczywiście, to bez znaczenia, ale zawsze! Macie dać coś tak
znaczącego i wspaniałego. Ale kiedy im to mówicie, to sposób w jaki powiecie jest ważny. Sposób w jaki zapewniacie jest
ważny. Nie robi Mi różnicy czy od dzisiaj - ale możecie im powiedzieć kim jestem. Bez znaczenia. Jak długo mamy zamiar to
ukrywać? Lepiej powiedzcie im: “Ona jest taka i taka, to jest napisane w Biblii, jest taka i taka - znaleźliśmy to. Jeśli nie chcecie
tego zobaczyć nie musicie - ale tak to jest”.
Miejmy tę determinację oraz tę szczerość w wyrażaniu opinii. Spójrzcie na tych okropnych polityków. Oni mówią: “Wierzę, że
część ludzi powinna być bogata, a reszta powinna być biedna. Wierzę. Wierzę w to i wierzę w tamto”. A co z wami? Wy nie tylko
wierzycie, ale wiecie to definitywnie! I to jest to, co powinno być zadecydowane na Diwali, iż na następne Diwali musimy mieć
więcej ludzi, dużo ludzi dla Sahaja Yogi.
Ale kiedy Ja mówię, wielu ludzi mówi Mi, że myślą, iż nie mówię do nich, lecz do kogoś innego. Powinniście patrzeć na ludzi,
którzy pracują ciężej niż wy dla Sahaja Yogi, którzy są bardziej zaangażowani w Sahaja Yogę, którzy osiągają więcej w Sahaja
Yodze - a nie na ludzi, którzy nie robią nic. Możecie patrzeć na Mnie.
Co robimy? Powinniście patrzeć na to. Gdzie jesteśmy? To jest najważniejszy okres. Będę w Europie co najwyżej pięć lat. Czy
myślicie, że będę podróżować w wieku powyżej siedemdziesięciu lat?! Nie wiem. To jest tak ważny czas, kiedy jestem tutaj,
mogę spotkać ludzi, porozmawiać z nimi, mogę wam bardzo pomóc. W ciągu tych pięciu lat musicie coś osiągnąć. Musicie
zrobić skok i nadać sobie prędkości. W innym przypadku ten bardzo ważny czas zostanie utracony przez wszystkich waszych
bliźnich.

Tak jak pewnego dnia mieliśmy program. Powiem wam o praktycznej stronie. To, co teraz Ja bym zrobiła, to wzięłabym adresy
wszystkich ludzi, którzy dostali Realizację, zanotowałabym, napisała do nich, zobaczyła się z nimi, spotkała, dowiedziała się co
się wydarzyło, dlaczego nie przychodzą.
Następnie zrobiłabym sprawozdanie, dlaczego ludzie nie przychodzą, co się dzieje, dlaczego nie przychodzą. Zawsze piszcie do
nich. Zobaczycie, będziecie zaskoczeni, jeśli weźmiecie jeden numer magazynu “Reader's Digest”, tylko raz - popełnicie błąd. A
oni będą wysyłać tak wiele rzeczy, znacie to? Otrzymacie taki prezent, otrzymacie - to jest dla was samochód za darmo, ta rzecz
jest dla was. Kto tego chce? Ale oni będą wysyłać. Napisałam do nich: “Nic Mi już nie przysyłajcie. Nie chcę żadnego samochodu
– niczego. Przyślijcie Mi tylko Reader's Digest, bardzo dziękuję. Nie jestem tą szczęściarą. Proszę nie przysyłajcie już”. Ale oni
wciąż przysyłają!
W ten sam sposób, wy musicie do nich pisać, cały czas: “Dlaczego nie przychodzicie do Matki? Dlaczego nie przychodzicie do
Sahaja Yogi? Sahaja Yoga jest tak ważna, tyle mi dała. Dlaczego nie chcecie tego mieć?” Musi pokazać tą żarliwość w was. A
jeśli nie pokażecie tej żarliwości - pokażecie to w nieciekawy sposób: “W porządku, jest dobrze, to, tamto, jest dobrze, w
porządku, to się polepsza, to jest”. To nie jest sposób w jaki macie to wypracowywać!
Kiedy jadę do Indii to wiem, że w Indiach to nie zabierze dużo czasu. Indie wypracowują to szybko. Musicie zarezerwować swoje
miejsca w niebie, to jest bardzo ważne. Mam na myśli, że nawet w samolocie musicie rezerwować miejsce; a co dopiero w
niebie? A tylu musi rezerwować miejsca. Jeśli wszyscy Hindusi siedzą tutaj, to co wy zrobicie?
Tak więc z tą radością, z tym szczęściem, z tym światłem na waszych twarzach, z tym pięknem oświecenia, wszyscy jesteście
guru. Wyobraźcie sobie tych bezużytecznych, fałszywych guru, którzy nic nie wiedzą, ich Kundalini nie jest obudzona, nic z tych
rzeczy - a ile wybudowali imperiów, nie mówię, żebyście budowali imperia, nie, nie w ten sposób, ale dlaczego nie wybudować
przynajmniej chaty, aby pokazać, że coś osiągnęliście i to musi być zrobione.
Rozmawiajcie z każdym w waszym biurze, nie czujcie się nieśmiali. Widziałam ludzi stawiających wszędzie fotografie
strasznych ludzi. Pójdziecie do ich biura, znajdziecie je, w autobusach je znajdziecie, wiszą wszędzie. Dlaczego nie Moja
fotografia? Co tam jest ciekawego, ludzie będą was pytać, powiedźcie im - to się wypracuje.
Zaskakująco, najlepsza rzecz wypracowuje się we Włoszech. I to idzie do przodu, ponieważ znaleźliśmy paru dobrych ludzi i wy
powinniście spróbować znaleźć ich i to się wypracuje. Ale nie idźcie do złych ludzi, musicie używać swojego rozróżnienia. Wiecie
jak ci fałszywi guru pracują - to bardzo ważne. Mój brat powiedział Mi, że kobieta od Muktanandy - nie ma już Muktanandy, jest
inna Amerykańska dziewczyna, hinduska dziewczyna wystylizowana na Amerykankę. Zatem kobieta od Muktanandy [uczennica],
Angielka, przyszła do jego domu, domu Mojego brata - była bardzo słodka: “Chcę się z panem zobaczyć, sir”, to i tamto. I ujrzała
Moją fotografię. Powiedziała na to: ”Co ta Mataji tutaj robi?” On odpowiedział: “Dlaczego? Ona jest moją siostrą”. A ta się po
prostu ubrała i uciekła. Na to mój brat ją zawołał: ”Proszę, przyjdź, usiądź, usiądź. Co ty robisz?” Ona powiedziała: “Nie sir,
zawsze chodzimy, spotykamy się z wszystkimi ważnymi ludźmi z miasta i rozmawiamy o tym”. On powiedział: ”Tak”. Wszystkie
nazwiska sędziów były na liście. Natychmiast Mój brat wziął telefon i powiedział im: ”Nie miejcie nic wspólnego z tą kobietą!”
Ale tak to jest. Powinniście dowiedzieć się, jak podejść do ludzi. Kiedy Ja jestem tutaj to jest - powiedzmy - 200 ludzi. Kiedy
odjeżdżam, jest tylko 2 ludzi. Dlaczego? Co się dzieje? Dlaczego odchodzą? Musi być jakiś powód. Nie znają Mnie. Weźcie
przynajmniej ich adresy. Dowiedzcie się kim są ci ludzie. Nie ma nic złego we wzięciu ich adresów i dowiedzeniu się kim oni są.
Potem umieśćcie ich na liście i wysyłajcie im listy, jeśli nie tak dużo jak Reader's Digest, to cokolwiek. Kiedy zaczniecie wysyłać
im listy, to przekroczycie ich ignorancję. Światło wejdzie. Poprzez wasz ruch, waszą uwagę, światło wejdzie. Nie znacie swojej
uwagi, jaką ona ma moc. Jak raz położycie na nich swoją uwagę, to światło przejdzie. Jeśli nie dzisiaj, to jutro oni wrócą.
Możecie również wysłać Moją fotografię. “Spróbujcie ze zdjęciem, to jest zdjęcie, przyszedłeś na program, jesteśmy bardzo
szczęśliwi”. Jeśli kontynuowanie tego nie wyjdzie, spróbujcie tego.

To jest najlepszy sposób na osiągnięcie czegoś, ale musicie myśleć i zrozumieć - ponieważ jesteście ludzkimi istotami i znacie
ludzkie istoty. Po prostu postawcie się na miejscu innej osoby - co by do was przemówiło? Inna sprawa, to czuję, że ludzie
powinni pisać o Mnie książki. Nie ma w tym nic złego. Ale o Mnie, piszcie książki o Mnie. Ale pewni ludzie, którzy mają już
wyrobione nazwiska, którzy są uznani w społeczeństwie, którzy zostaną wzięci poważnie - oni mogą pisać książki o Mnie. Piszą
książki o każdym, dlaczego nie mogą napisać o Mnie? Nie o Sahaja Yodze, możecie też o tym napisać, ale napiszcie o Mnie.
Powiedzcie ludziom, że jest taka osoba, która jest rozwiązaniem, nadzieją. Dlaczego nie? Pisali o tych wszystkich okropnych
guru, dlaczego nie mogą napisać o Mnie? Ale to musi być dobrze znana osoba. Przypuśćmy, że piszecie książkę, ktoś inny może
ją opublikować w swoim imieniu - jeśli jesteście dobrym pisarzem. Ktoś inny może wydać i opublikować. Możemy to zrobić w
ten sposób. Jest tyle metod i sposobów, poprzez które możecie zwrócić uwagę ludzi na Sahaja Yogę. Ilu ludzi wie o Sahaja
Yodze?
Osoba wychodzi z więzienia, z Indii, wychodzi i jest tutaj. Bardzo znany “guru” siedzi gdzieś w Ameryce, w rogu jakiegoś
brudnego zaułka i jest bardzo znaną osobą. Wszyscy są bardzo znani - jak?
I to nie dzieje się zawsze dzięki pieniądzom, to zostaje zrobione przez ludzi, stosujących własne pertraktacje. Ale one mogą być
hipnotyzujące, zabucowane. Zgadzam się. Rozumiem, że jesteście wolnymi ludźmi robiącymi co chcecie, ale w swojej wolności
musicie to wykonać. I dziś musicie wszyscy zadecydować, że to światło jakie mamy, ma stać się latarnią morską, a nie tylko
światłem, światłem przyciemnionym. Jaki z tego pożytek?
Musimy być jak piękna wieża ze światła. Jak dom ze świateł. I każdy powinien wypracować to wewnątrz i na zewnątrz. Jeśli
wypracowaliście to wewnątrz, to teraz musicie działać na zewnątrz.
Następnie, jest teraz deepawali, to nie jest tylko jedno światło. Dlatego musimy wszyscy być kolektywni, spróbujcie wejść w
kolektywne życie. Kiedykolwiek to jest możliwe, spróbujcie uczestniczyć w tym wszystkim, co jest kolektywne, spróbujcie być
tam, gdzie są kolektywne wydarzenia. Tam, gdzie jest kolektywnie, źródło energii płynie lepiej.
Niech Bóg was wszystkich błogosławi!
(Podczas Pudży Sahadża jogini zaczęli śpiewać pieśń zawierającą mantry z dziesięcioma imionami Shri Lakshmi. Wtem Shri
Mataji przerywa śpiew.)
Fałszują. Oni trochę fałszują. Niech zaśpiewają w tonacji. Nie powinno się…, mówcie z serca i z uczuciem. Oni bardzo fałszują.
Zróbcie to poprawnie. Teraz.
(Shri Mataji mówi coś w hindi albo w marathi).
Podejdźcie tutaj. Jeszcze raz. Musicie trzymać się tej samej tonacji. Zacznijcie grać w jakiejś tonacji, a wtedy oni dołączą i będą
śpiewać.
Gdzie oni są? Ci, którzy śpiewają? Oni powinni być tam, widzicie to dlatego oni nie są z wami zgrani. Podejdźcie tutaj, ci którzy
śpiewają. Tak jest lepiej, to była przyczyna. Musicie usiąść z muzykami i śpiewać w tonacji, dobrze?
Nie fałszować. A wtedy wibracje przyjdą. Wibracje nie płyną. Lepiej śpiewać… nie w tonacji, ale po prostu. Oni tego nie umieją.
Blokuje się Sahasrara. Zaśpiewajcie to w tonacji indyjskiej.
Zaśpiewaliście całkiem nie tak. Niech ona śpiewa, ona wie jak. Widzicie, wibracje nie mogły…. Moja Sahasrara zablokowała się.
Usiądź, wszyscy usiądźcie.
To są mantry, to nie jest piosenka, to mantry, widzicie? Powinno się je wypowiadać z namaszczeniem i zrozumieniem.
(Jedna z Indusek śpiewa Mahalakshmi Stotram.)

Zobaczcie, jak to trzeba zaśpiewać, nie tak, jakby was gonił tygrys. To trzeba śpiewać z namaszczeniem, to jest mantra,
widzicie? Nie każdy też ma prawo śpiewać mantry. To jest coś, co wymaga namysłu i zrozumienia.
Teraz posłuchajmy jak one śpiewają, bo nie chcę znów czuć blokady na Swojej Sahasrarze. Co oni śpiewają? Co to za utwór, co
śpiewają?
(Odpowiedź: 10 imion Shri Lakshmi.)
Teraz. Zaśpiewajcie to powoli, spokojnie i bez pośpiechu. Ze zrozumieniem tego, co mówicie. Jej pojazdem jest słoń, nie
samolot.
(Sahadża jogini pyta czy ta pieśń powinna być zaśpiewana w jednej czy w dwóch częściach.)
Nie, w jednej. Dwie części nie są dobre. To również jest złe. Jedna część. Jedna część, ale z namaszczeniem. Każde słowo
powinno być wyraźne. W końcu to są mantry, nieprawdaż? To są słowa oświecone i tylko niewielu ludzi posiada to Adhikara
[prawo] – wy je macie, ponieważ jesteście Sahadża joginami – żeby śpiewać mantry. Więc zaczynajmy. Niepodzielone na części,
lecz jako całość.
(Sahadża jogini mówią mantry dla 10 imion Shri Lakshmi).
Dobrze, wspaniale, widzicie, wibracje zaczęły płynąć. Teraz znacie znaczenie.
Dzisiaj, kiedy spełniamy Pudżę do Shri Lakshmi wszystko to są błogosławieństwa w waszych czakrach, które na was zesłano.
Zatem trzeba to zrobić w taki sposób, by bóstwa były szczęśliwe i by spłynęły na was wszystkie błogosławieństwa.
To są mantry. Istnieje różnica między muzyką a mantrą. Te mantry oddziaływują na wasze czakry, otwierają tę część w was i
zsyłają błogosławieństwa danej mantry. To jest właśnie ta różnica. Dobrze? Tak więc mantr nigdy nie powinno się śpiewać
słodko ani tylko powierzchownie. To musi być bardzo głębokie, z uczuciem i zrozumieniem. A czy znacie znaczenie wszystkich
10 Lakshmi? Czy potraficie je podać, czy raczej Ja powinnam to zrobić?
Pierwszą jest Shri Adya Lakshmi. Adya jest tą, która jest Pierwotna, Pra-Lakshmi. Jak już wam mówiłam, Ona wyszła z Morza.
Dlatego Matkę Chrystusa nazywamy Mary, Maria, ponieważ Ona wyszła z Morza. Ludzie nie wiedzą, dlaczego Ona została
nazwana Mary. Moim imieniem, jak wiecie, jest również Nira, co oznacza wychodząca z wody.
Drugą jest Shri Vidya Lakshmi. Ona jest tą, która uczy was technik obchodzenia się z Boską Mocą. Musicie to dobrze zrozumieć.
Kim jest Lakshmi? Lakshmi to jest łaskawość. Ona uczy was jak używać tej Mocy z łaskawością. Na tym polega
błogosławieństwo, że otrzymujecie tę moc Adya Lakshmi, dzięki której stajecie się jak woda. Jakie woda ma właściwości? Woda
posiada siłę oczyszczania, a także błyszczy. Bez wody nie możemy istnieć. Jest życiem. Zatem pierwsze błogosławieństwo
polega na tym, że twarz świeci, z Adya Lakshmi, stajecie się oczyszczający i potraficie zatopić wszystko to, co materialne –
wszystko, co jest lekkie, może się na was unosić.
Zatem Vidya Lakshmi jest tą, która jak już mówiłam, daje wam wiedzę – wiedzę jak obchodzić się z Boską Mocą z łaskawością.
Dam wam przykład. Widziałam wielu ludzi, którzy robili bandhan, w tak toporny sposób, to …Nie, tak nie wolno robić. To jest
błogosławieństwo Shri Lakshmi. Zatem jak powinniście to robić, powinniście to robić z uwagą. Widzieliście jak zawsze to robię.
Nigdy nie robię tego w ten sposób! Nie mogę! Z szacunkiem. Z gracją. Ona [Lakshmi] reprezentuje w tym szacunek.
I to, że otrzymujecie tę wiedzę. Jak robić to z wdziękiem. Wszystko ma być robione z gracją – w sposób, który wygląda
wdzięcznie. Zauważcie, część osób która się wypowiada, nie ma gracji.

Niektóre z osób przekazujących wiedzę o Sahadża Jodze nie ma tej gracji i mówią w sposób pozbawiony wdzięku. Całą tę grację
– w jaki sposób wykorzystać Boską wiedzę – przekazuje Vidya Lakshmi
SaubhAgnya Lakshmi. Ona jest tą, która daje wam powodzenie. Powodzenie nie oznacza pieniędzy, ale oznacza łaskę pieniędzy.
Wielu ludzi ma pieniądze, ale jest to tak jak pieniądze na ośle. Nie znajdziecie żadnej gracji w tych osobach. Czyli, że
SaubhAgnya to nie tylko pieniądze – to oznacza również szczęśliwy los. Całe to szczęście we wszystkim, a przy tym z wielką
łaskawością. To błogosławieństwo oznacza, że jesteście błogosławieni, i również ludzie, którzy was spotkają będą
błogosławieni dzięki Saubhagyi.
Amruta Lakshmi. Amrut oznacza „ten, który jest nektarem [bogów]”. Jeżeli będziecie go pić, to nigdy nie umrzecie. Oznacza
wieczność. Ona jest zatem tą, która daje wam życie wieczne.
Gruha Lakshmi. Gruha Lakshmi jest boginią rodziny – to ta, która jest boginią rodziny. Obecnie żadna gospodyni domowa nie
musi być Gruha Lakshmi. Ona może być butem. Ona może być czymś okropnym. Bogini gospodarstwa domowego – jeżeli
rezyduje w tobie, wtedy jesteś Gruha Lakshmi, w przeciwnym wypadku nie jesteś.
Następna jest Raja Lakshmi. Ona jest tą, która obdarza łaską królów. Jeżeli królowie zachowują się jak służący, to nie nazywa
się ich królami. Muszą zachowywać się z godnością. Dostojeństwo i majestat króla pochodzą od Raja Lakshmi w nim. Ale
Sahadża jogin nie wymaga treningu. Chodzi z głową uniesioną, jest wyprostowany i dostojny. Jest dostojny we wszystkim, co
robi. Jest bardzo dostojny w obchodzeniu się z ludźmi. Wykonuje wszystko z gracją i w taki sposób, że ludzie myślą: „O, oto idzie
król”.
Satya Lakshmi. To jest tak, że otrzymujecie świadomość prawdy, ale oprócz tego – świadomość prawdy istnieje, ale trzeba tę
prawdę przedstawiać z wdziękiem. Nie tak: „A więc to jest prawda – miej ją!” – Nie w ten sposób! Nie musicie uderzać ludzi
prawdą. Musicie umieścić ją w kwiecie i dać ją ludziom. To jest Satya Lakshmi. Oczywiście wszystkie Tattwy [zasady] Lakshmi
są parasympatycznymi mocami w nas, ale tak naprawdę przejawiają się w naszym mózgu. Mózg jest Viratą. Jest Vishnu, kiedy
On staje się Viratą, Akbarem. Zatem wszystkie Jego moce – zwłaszcza te moce, znajdują się w mózgu. A więc sam mózg,
spontanicznie zachowuje się w taki sposób, iż ludzie myślą, że ta osoba jest wyjątkowa.
Następnie mamy Bhogya Lakshmi, dzięki której wiemy jak się cieszyć. Sahadża jogin zawsze wie jak cieszyć się wszystkim.
Sahadża jogin nigdy nie jest kimś, kto się zamartwia. Może radować się czymkolwiek. Pewnego razu wspięliśmy się bardzo
stromą drogą do miejsca zwanego Palithana. To było jakieś 6 mil pod górę – sześciomilowy spacer, cały czas pod górę.
Dotarłam na szczyt i ujrzałam piękne rzeźby. Gdy ujrzałam te rzeźby, w ogóle nie odczuwałam już zmęczenia. Mówiłam zięciowi:
„Popatrz, każdy słoń jest zrobiony inaczej”. On odpowiedział: „Matko, ja tu dyszę ze zmęczenia. Jak Ty możesz jeszcze
dostrzegać te ogony słoni?” To dlatego, że potrafię się cieszyć. Powinniście umieć się cieszyć wszystkim. Przypuśćmy, że
widzicie coś absurdalnego, niedorzecznego. Wtedy powinniście się śmiać i radować, to jest śmieszna rzecz, absurdalna. Nie
trzeba się złościć na osobę, która zachowuje się śmiesznie, ale powinniście zrobić z tego okazję do radości. Myślę, że jest to
największe błogosławieństwo, chyba jedno z najwspanialszych, że Ona daje wam moc cieszenia się wszystkim. W przeciwnym
wypadku, czegokolwiek byście spróbowali, ludzie niczym nie będą się cieszyć, ponieważ stali się już tacy egocentryczni, że nic
do nich nie dociera. I tu trzeba ich połaskotać (…)
Joga Lakshmi – to Ta, która daje wam Jogę. Ta moc jest w was. To jest moc Shri Lakshmi w was … co oznacza, że wy dajecie
Jogę innym. Kiedy dajecie moc jogi innym, mam na myśli, że kiedy używacie mocy jogi, wtedy nie zachowujecie się jak małpy,
osły czy konie, ale robicie to z wdziękiem. Zróbcie to w sposób pełen gracji.
To jest to, co nazywacie (Shri Mataji szuka odpowiednika w języku angielskim dla słowa w sanskrycie) … w delikatny, dostojny,
majestatyczny sposób. Delikatny, dostojny, majestatyczny sposób – trzy słowa (po angielsku) dla jednego wyrazu (w
sanskrycie). To jest właśnie to. Kiedy zaśpiewaliście w ten majestatyczny sposób, ta moc została na was zesłana. Teraz, nawet
jeśli chcecie, nie możecie zachowywać się nieprzyzwoicie. Jesteście naprawieni. (Shri Mataji śmieje się).

Dobrze. Dziękuję wam bardzo.
Zatem mantry należy śpiewać z namaszczeniem i zrozumieniem. Jak to, co ułożyliście jak wiersz – pieśń. To zaśpiewaliście tak,
jak trzeba. Nigdy tak: Shri – to, Shri – tamto, Shri… nie, nie, nie. To tak, jakbyście wyczytywali listę Shri Lakshmi: Obecna, obecna,
obecna”? … w ten sposób.
Róbcie to z namaszczeniem, z szacunkiem i wdziękiem, ponieważ we wszystkim, co dotyczy Shri Lakshmi, musicie zachowywać
się z niesamowitą gracją. Musicie używać bardzo delikatnych słów, tonów i dźwięków.
W porządku.

1987-1201, Rozmowa z Yoginami o Wirusach i Infekcjach
View online.
Rozmowa z Yoginami o Wirusach i Infekcjach 01.12.1987 Pune, Indie (wersja 1 nieweyryfikowana z oryginałem z braku
nośników audio i video) Więc na jakikolwiek sposób warunkujemy samych siebie, staje się to rodzajem naszej podświadomości.
Na przykład robimy coś cały czas, więc to się staje naszym uwarunkowaniem, ponieważ powtarzaliśmy to tak wiele razy, staje
się to uwarunkowaniem i jest również, jak to nazywacie - nawykiem. I nawyki również są dane przez naszą podświadomość.
Więc możecie powiedzieć, że to jest najbliższe teraźniejszości. Nawet siedząc tutaj, załóżmy, że wezmę coś, co jest bardzo
zanieczyszczające, a natychmiast będę wrzucona w taką głębię podświadomości, w obszar kolektywnej podświadomości, że
natychmiast coś z kolektywnej podświadomości mnie pochwyci i następnym razem będę musiała to mieć. To jest to, co się
dzieje z narkotykami. Jak tylko raz weźmiecie narkotyki, już to macie. To wrzuca was tak bardzo w ten obszar, że pozostajacie
pod wpływem czegoś, co nazywamy bucami. I wtedy musicie… Teraz, co my mamy w kolektywnej podświadomości? W procesie
ewolucji było wiele rzeczy materialnych, które pojawiły się na tej ziemi i były wyrzucone do tej kolektywnej podświadomość jako
bezużyteczne. Tak jak obecnie macie plastik. Podobnie mieliśmy wiele takich rzeczy, które były wyrzucone z procesu ewolucji i
trzymane po jednej stronie. Potem mamy inną rzecz, którą nazywamy roślinami. Jak pewne rośliny, które mamy, powiedzmy
tytoń. Zatem ten rodzaj roślin, które mamy teraz, zamierzamy wyrzucić poza obieg. W ten sam sposób było wiele innych rzeczy,
które były nadużywane i były usunięte z obiegu, one też tam są. Następnie po tych roślinach mamy małe zwierzęta, mikro
zwierzęta, które również były wyrzucone i trzymane w kolektywnej podświadomości. Następnie na szczycie tego mamy istoty
ludzkie, lub najpierw możemy powiedzieć zwierzęta, większe zwierzęta. Wśród nich również tak wiele wypadło z obiegu, one też
wciąż tam są. Po nich idą zwierzęta, niektóre z nich powinny być na wyższym poziomie, ale są ambitne i wciąż pełne pragnień.
Istnieje takie uwarstwienie tej podświadomości. Więc wszystkie te problemy, z którymi się borykamy, które nazywamy
ekologicznymi, przyszły z tej kolektywnej podświadomości. A wiecie, że ‘pathos’ oznacza ‘cierpienie’, czyli cokolwiek, co przynosi
cierpienie po lewej stronie. Możemy powiedzieć, że one są właściwie, niekoniecznie białkami, niektóre nawet nie są białkami, ale
one również rosną. One są zwane…. Te białka oczywiście, grzyby i wszystkie takie są białkiem. I teraz mamy również poza tym
pewne zwierzęta…. Egipcjanie mieli te same zwierzęta, tego egipskiego psa czy coś takiego. Francuzi są w tym bardzo dobrzy.
Zwrócili się ku Egipcjanom, ponieważ oni tak dużo piją, jedzą różnego rodzaju sery i te wszelkiego rodzaju zepsute rzeczy, a
potem kierują się naturalnie do Egipcjan, ponieważ oni są po lewej stronie. Więc to bardzo lubią, więc to pochodzi od Egipcjan, ta
przeszłość. Zatem mamy tak wiele rodzajów rzeczy przechowywanych już w naszej istocie. Wszystkie te rzeczy w niej są. To
bardzo trudna sprawa. Mam na myśli to, że nic nie ginie na tym świecie. Nic nie jest niszczone. Ale jest umieszczane w różnych,
odmiennych przedziałach. A my nie powinniśmy wchodzić do tego przedziału, który nie jest nasz. A dzieje się tak, że zaczynamy
zmierzać w jego kierunku. I robimy wiele bezsensownych rzeczy. Ostatecznie, są tam również istoty ludzkie, które są martwe i
które tam przebywają. Wielu ludzi, którzy za dużo piją, mogą pić nie tylko z powodu ich własnych problemów. Jakiś rodzaj buca
musiał się do nich dostać, więc tym który pije musi być buc. Również ci ludzie jak widzicie, ci straszni ludzie i cały ten kram. Ich
niewinność jest kwestionowana. To wszystko stąd pochodzi, że oni dojdą do takiego stopnia, żeby odkryć, iż pewnego rodzaju
buc w nich siedzi. Ale większość tych kryminalistów, którzy popełniają przestępstwa wszelkiego rodzaju są najczęściej w
nadświadomości. Są bardziej ludźmi w nadświadomości, tymi którzy potrafią działać. Więc ludzie, którzy cierpią są lewo stronni,
są ludźmi, którzy cierpią, ale oni są bardzo przebiegli, bardzo szczwani i jest bardzo trudno ich na tym przyłapać. Oni są skrajnie
przebiegli. Znajdują sposoby i metody. Możemy powiedzieć, że obecnie sytuacja Sahaja Yogi w Anglii jest bardzo podobna.
Bardzo szczwani ludzie. Powiedzcie im, by podążali tą drogą. Powiedzcie im, by tak postępowali. Niemożliwe. Sytuacja jest
czasami niemożliwa. Ale wtedy oni cierpią i wtedy rozumieją. A druga strona to ci, którzy są agresywni. I oni są agresywni
względem innych. Oni sprawiają kłopoty innym i ich torturują. Tacy mogą również spotkać pewnego rodzaju buca z
nadświadomości i mogą stać się naprawdę agresywni, przykładem może być ktoś upijający się. Więc on może się stać bardzo
trzeźwą osobą, bardzo miłą, bardzo słodko mówiącą a pewnego dnia może zacząć bić ludzi, bić żonę, bić dzieci. To zależy od
rodzaju buca jakiego złapał. A te wirusy, które są białkami i nie białkowe również, i tak mikroskopijne, że nie możecie ich pojąć,
więc jak my możemy próbować je sklonować? Proces ten nazywamy klonowaniem. Polega on na przyłączeniu ich do czegoś
takiego jak enzymy. Enzymy, niektóre enzymy mogą dbać o pewnego rodzaju wirusy. Nie wszystkie enzymy potrafią opiekować
się tymi wirusami. Jest tak wiele z nich, tak wiele tych wirusów, że znaleźć ten właściwy enzym dla odpowiedniego wirusa jest
bardzo trudno. A ludzie dzisiaj eksperymentują tak szaleńczo z tym klonowaniem enzymów z tymi [wirusami]. Teraz,
przeciwciała robią dokładnie to samo, one są jak enzymy, tylko tyle, że one starają się wysyłać enzymy, które kopiują i które

usuwają wirusy. Czasami przeciwciała mogą być zniszczone na samym początku, tak jak w przypadku ludzi, którzy cierpią na
AIDS, ponieważ sam Ganesha jest pokonany. Ganesha, który jest Ganapati, co znaczy, że on jest mistrzem wszystkich ganas,
czyli wszystkich przeciwciał w nas - jest pokonany. A jeżeli wykorzystaliście już wszystkie przeciwciała, w tym znaczeniu, że
jeżeli ich przewodnik jest zniszczony, one wszystkie są zniszczone, więc jak możecie mieć jakąkolwiek odporność? Więc cała ta
zagadkowa, bezsensowna, całkowicie przebiegła głupota, w którą ludzie popadają jest dlatego, że oni są przywiązani do lewej
strony. Wpadają w lewą stronę, potem tak to przepracowują i wtedy cierpią. Teraz co do tych nowych aktywności w tej nowej
działalności klonowania - oni mają wiele badań w toku. Ludzie starają się obserwować szczury, widzicie, oni aplikują im wirusy,
potem pobierają enzymy, które je zwalczają, robią to, robią tamto, ponieważ uważają, że mają wirusa w szczurze (a szczur jest
Ganeshy i jest w porządku). I w ten sposób, będzie emitowane więcej enzymów zwalczających te choroby, które będą zwalczać
te wirusy. Oni także [mają] dostępne mikro-enzymy, więc będą przygotowywać więcej enzymów tego typu. Ale klonowanie jest
problemem. Jak je klonować? Jak odkryć, który jest odpowiedni dla którego? Więc te [...] zajmujemy się w dzisiejszych czasach
na świecie tak, że mają laboratoria wszelkiego typu, prace badawcze wszelkiego typu, z jednym celem: by odkryć klonowanie. I
to jest jak traktowanie liścia różnymi, różnorodnymi lekami by odkryć, który działa. Ale czym innym jest Sahaja Yoga. W Sahaja
Yodze unikacie tego wszystkiego w taki sposób, że wyciągacie swoją uwagę z kolektywnej podświadomości, z przeszłej
podświadomości, z teraźniejszej podświadomości, z dzisiejszej podświadomości - do centrum. Ale do tego trzeba być
zdeterminowaną osobą. Jej siła woli musi być mocna. A wszyscy lewostronni ludzie mają bardzo, bardzo słabą siłę woli. Róbcie
co chcecie a oni i tak wrócą do swoich nawyków. Próbujcie jak najlepiej. Powoli, w sposób przebiegły, widzicie. Wszystkiego
tego oni nie rozumieją, nazwą to zbiorem swoich wrogów. W rzeczy samej, wpadają w takie kłopoty, że będą cierpieć, cierpieć i
cierpieć. Więc teraz, ta teoria, że musimy cierpieć, pochodzi z ludzkiej inteligencji. Ale nie ma rozwiązań. Teorie jak ta, że musimy
cierpieć i cierpienie jest boskie. Tak jak musieliście słyszeć o Żydach i chrześcijanach, jak cierpienie jest im oferowane. I oni
wszyscy stali się lewostronni. Ale potem są pod wpływem buców i wtedy stają się prawostronni. Więc zobaczycie, że teraz Żydzi,
którzy wycierpieli tak wiele z rąk Hitlera, stali się skrajnie agresywni. A chrześcijanie, którzy powiedzieli, że będą cierpieć,
wszyscy cierpieli przez nich, wszyscy na świecie. Gdziekolwiek nie poszli z Biblią i bronią w dłoniach, widzicie co uczynili. Więc
obie ścieżki, mówiące o cierpieniu czynią innych cierpiącymi. Więc również nadchodzi kamuflowanie, ponieważ oni są bardzo
przebiegłymi, oszukującymi ludźmi stwarzającymi problemy. Nie mogą patrzeć na dwoje ludzi szczęśliwych, radujących się.
Wszystkie te rzeczy składają się na waszą wrażliwość. Dostajecie się w pewien rodzaj… Teraz są tam straszne choroby.
Mooladara jest atakowana. AIDS, wszystkie upośledzenia mięśniowe, nie macie temperatury. Z lewej strony nigdy nie macie
temperatury. Nigdy, przenigdy nie dostaniecie ataku serca, nigdy. Możecie trzymać aparaturę w szpitalu psychiatrycznym, ale oni
nigdy nie dostaną ataku serca, dopóki nie nastąpi jakiś rodzaj szoku, jakiś wypadek czy coś takiego. Oni nigdy nie mają
temperatury. W przypadkach raka nigdy nie mają temperatury. A kiedy Mooladhara jest wyczerpana, pierwszą rzeczą jaka się
wydarza jest to, że dostajecie chorobę, którą znacie jako AIDS, a także macie wszelkie choroby, które mają coś wspólnego z
mięśniami. Mięśnie zaczynają słabnąć i tym podobne. Ostatnio w Londynie leczyliśmy taką osobę, która nie mogła chodzić ani
normalnie usiąść, która nie mogła usiąść na ziemi. Ale kiedy został wyleczony siedząc tam przez piętnaście minut z ręką
skierowaną w moją stronę, z lewą ręką i światłem tutaj, on po prostu podskoczył. Ale znowu staje się… One [negatywności] się tu
kręcą. Więc znowu nie mógł podnieść nogi. On podskoczył, w porządku. Więc teraz trzeba zrozumieć, że musimy być bardzo
wymagający co do waszej Mooladhary. Przypuśćmy, że ktoś ma zabucowaną żonę i oni ze sobą żyją, on może to załapać. Jeżeli
masz zabucowanego męża też możesz to załapać. To są wszelkiego rodzaju rzeczy, które można załapać. Rzeczy strasznego
rodzaju. Teraz podążacie za tym. Ludzie popadli w inne nawyki. Powiedzmy, alkohol. Alkohol, jak wiecie ma różne wibracje, w
zależności od nawyków danej osoby. Jeżeli osoba jest normalnie bardzo cicha, po alkoholu stanie się bardzo gniewnie
pobudzona. A jeżeli jest typem bardzo gniewnym, staje się… To jest bardzo zabawne. Ponieważ oni poruszają się z jednego
krańca na drugi. I ten alkohol jest bardzo niebezpieczny, ponieważ wykańcza wam wątrobę, wykańcza waszą świadomość, czyni
was bardzo ociężałymi, wasza uwaga jest rozproszona… I ostatecznie, będziecie bardzo zaskoczeni, że wszystkie te relacje, o
których Freud mówił i wszelkie nadużycia stąd się biorą. Ponieważ alkohol działa na osobę w taki sposób, że ona traci całą
swoją dharmę. Nie mają żadnej dharmy. Nie rozumieją matki, nie rozumieją siostry. Stają się opuszczonymi osobnikami. A kiedy
stają się opuszczeni, stają się bezwstydni. Kiedy staje się bezwstydny, to powiada: "Co w tym złego" idzie w tym kierunku i
zaczyna niszczyć siebie samego. To właśnie dlatego nazywamy takie społeczeństwo dekadenckim. Ale ten rodzaj
społeczeństwa zaczyna być niszczony stopniowo, ponieważ nie ma tam dharmy. Żadnej dharmy. I oni tylko piją i nie wiedzą nic
o tym co czynią. Nie ma żadnego sensu w ich głowach. Dlatego, bardzo mocno… całkowicie. Bez wątpienia… narkotyki. Teraz,
narkotyki uderzają w wasze lewe Nabhi albo w prawe. Te, które uderzają was w lewe Nabhi mogą was sprowadzić bardzo
głęboko w dół. I czasem możecie być tacy agresywni, pomimo tego, że wzięliście te lewostronne [narkotyki]. To zaskakujące. Po

prostu, widzicie, że nagle jesteście osłupiali. Osoba może się stać szalona, wszystko może się wydarzyć osobie, która bierze
narkotyki. Można się stać całkowicie … Widziałam również jak wszyscy uczniowie Rajneesha byli szaleni, byli całkowicie szaleni.
Odchodzili od zmysłów. Byliśmy w stanie wyleczyć tylko jedną osobę, chociaż do pewnego stopnia. Powiedziałbym w 100% w
porządku, możecie nawet powiedzieć, że on jest teraz na 75% w porządku. Więc możecie sobie wyobrazić jak ważna jest
Mooladhara. Ilość uwagi, którą dajemy naszej Mooladharze, jest naprawdę szalona. Nie ma potrzeby. W Anglii na życie
małżeńskie jest pierwszy rok, w drugim roku staracie się o rozwód, w trzecim go macie. Nie ma żadnego podtrzymywania,
racjonalnego stopniowego zrozumienia. Potem nagle oni zrywają. Żona wchodzi mężowi na głowę albo mąż wchodzi na głowę
żonie… nigdy nie są zgodni, nigdy nie są razem, możecie dostrzec, że nie ma żadnego zrozumienia. Więc wszelkie te perwersyjne
pomysły przyszły do nas z kolektywnej podświadomości robienia perwersyjnych rzeczy wszelkiego rodzaju. Nie możemy pojąć
sposobu, w jaki ludzie się zachowują. Ktoś Mi kiedyś mówił, że było to postrzegane jako coś wielkiego, bardzo religijnego to, że
kobiety poszły; siostry i matki spały na zewnątrz, zachorowały i umarły, więc stały się świętymi. Teraz każdy może. We Francji. I
to była bardzo powszechna sprawa. Nawet w Rzymie, sposób w jaki ludzie są nagabywani by cierpieć jest jak… Wszędzie. I te
wszystkie głupie pomysły idą z lewej strony, te które chcą byście cierpieli. I wy tworzycie męczeństwo z tego cierpienia. I w
całości patogiczne… odkryjcie, że wszystkie te różne, różne wirusy znajdują się w nas. I kiedykolwiek wpadamy w … nie musimy
wpadać w te wszystkie straszne wirusy. Ale kłopot w tym, że istoty ludzkie nie mają ani krzty siły woli. Są bardzo łatwo kuszeni i
chcą robić coś co jest … "Zobaczmy co się stanie". Jeżeli macie swoją własną godność i macie swoją siłę woli nigdy, nigdy im
nie ulegniecie, ponieważ wiecie, że to wszystko są bardzo niebezpieczne rzeczy, których nie powinniście robić. A jeżeli powiem:
"W porządku nie bierzcie tego sera" to wciąż Sahaja yogini powiedzą: "Nie, ale ja to lubię". Czemu mówię, nie bierzcie tego?
Potem powiem, w porządku. Ale to powinno być po prostu odrzucone. Ponieważ wy wiecie co to jest, to jest wirus. Wtedy
zapraszacie do siebie problem. Jeżeli chcecie zaprosić kłopot do siebie, proszę bardzo, róbcie tak. Ale wtedy nie można was
nazywać Sahaja yoginami. Więc jedyne co jest złego w tym wszystkim to to "co w tym złego?" Przede wszystkim oni są
całkowitymi ignorantami a po drugie "co w tym złego?" Nie macie żadnego prawa, by siebie niszczyć. Bóg was stworzył, wy
siebie nie stworzyliście. Kim wy jesteście, by siebie niszczyć? Nie macie żadnego interesu. I to jest to, co powinno być
zrozumiane przez Sahaja yoginów, że nie macie żadnego prawa, by siebie samych niszczyć i samych siebie psuć. Musi
zrozumieć, że teraz wy jesteście… jeżeli naprawdę rozumiecie, w ten sposób, że nazywam to częścią tego, co jest Bodha – to
jest, to się staje częścią waszego układu nerwowego, że jesteście yoginem, którego żaden wirus nie może zaatakować. Co to za
wirus? Nic was nie może zaatakować, nic was nie może niepokoić. A nawet jeżeli was zaatakują, to przyjdzie na chwilę i
odejdzie. Nawet jeżeli zaatakują, to przyjdzie i odejdzie. Ale to nie zostanie w waszym ciele. To nie może długo zostać. Teraz,
jakieś pytania? Pytanie: … sny…. Odpowiedź: Jeżeli Mnie widzicie, wtedy idziecie do Sushumny. Ale jeżeli widzicie rzeczy
wszelkiego rodzaju na swój temat!? Potem nagle on jest atakowany przez coś tam. On zapomina. A potem on wraca i mówi:
"Och jak mogłem to zrobić?" Ale w tym czasie, wy nie jesteście sobą. To również może wydarzyć się z ego: "Zrobię to, zrobię
tamto". A najważniejszą rzeczą jest to, co ma być w waszym sercu. Najważniejsza rzecz jest zawsze w waszym sercu. Więc
jeżeli ustanowicie to w waszym sercu, cały czas, to jest ustanowienie. Każdy, widzicie, wciąż daje problem, ten problem, tamten
problem. To jest bardzo proste - tylko włóżcie to do serca. Takie proste. Jeżeli powiecie: "Matko, przyjdź do mojego serca".
Jestem tam. Powiedzcie: "Przyjdź do mojej głowy". Jestem tam. Jestem do waszych usług. Ci Bogowie to uczynili. Ale ta
aktywność ego! Gdzie oddzielacie siebie od swojej Matki, zaczynacie myśleć: "Och, przybywałem do Ciebie, czciłem Ciebie.
Jestem tym". Co to jest? Jesteście częścią jednego ciała. Czy jeden palec może stać się ważniejszy niż inny? [Uważacie] że on
może … Więc tego rodzaju aktywność ego też tam jest: "Jestem tym lepszym, chcę być lepszym Sahaja yoginem niż inni". A
lepszy Sahaja yogin jest [jeszcze] w porządku, ale by być lepszym od innych: "Jestem czymś wielkim, wiem wszystko. Wiem to".
To jest również powszechne. Lepszy Sahaja yogin jest w porządku, ale żeby być lepszym od innych na zasadzie: któregoś dnia,
mówiłam... jemu samemu. Widzicie on nie pozwolił nikomu do Mnie mówić. Ktokolwiek mówi …. czuję się taka zakłopotana.
Mówiłam mu, żeby tego nie robił. Wiem jak powiedzieć. Ktokolwiek coś mówi, on tylko … Więc … nie robić tego. Ale to wszystko
jest prawostronne. Oczywiście on jest liderem, w porządku, ale Ja bym chciała do nich wszystkich przemawiać. Jeżeli ktoś jest
niegrzeczny lub śmieszny, wtedy to jest ok. Ale jeżeli ktoś do Mnie mówi, nie powinniście go powstrzymywać. Mam na myśli, że
nie jesteś jedynym rzecznikiem. Oni wszyscy są moimi dziećmi. A także to liderowanie, czym to jest? To jest mit. Każdy ma takie
problemy, ale jak tylko się staniesz liderem musisz być bardzo ostrożny … bardzo wielkiego charakteru.
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Ganapatipule, Indie Tour. Ganapatipule (Indie), 5 Stycznia 1988. Od wczorajszego programu i przez te wszystkie dni musieliście
zdać sobie sprawę, że aby wypracować Kundalini, nadać Jej pęd do Sahasrary i poszerzyć swój Shushumna Nadi, nie jest
konieczne, abyście siedzieli w medytacji przez 3 do 5 godzin. Oczywiście, musicie medytować przez krótki czas, ponieważ jest to
moment, w którym jesteście sami ze swoim Bogiem. Ale poza tym w kolektywie, kiedy się z nim łączycie, wtedy Kundalini wznosi
się w ten sam sposób. To bardzo dyskretny sposób zrozumienia, co się dzieje. Kiedy jesteście w kolektywie rekompensujecie
sobie nawzajem, uzupełniacie się nawzajem i subtelniejsza strona kosmosu zaczyna się w was manifestować. Zatem, jeśli
naprawdę możecie się scalić, w sanskrycie lub w języku Marathi jest słowo "wyłonić się", które jest bardzo dobre "ramamaana".
Nie sądzę, aby łączyć się z radością, ale nie ma "z", łączenie się w radość. Więc jeśli możecie połączyć się z radością
czegokolwiek, co jest Sahaj możecie stać się osobowością medytacyjną. Możecie osiągnąć w sobie ten medytacyjny nastrój. Z
takim nastrojem, z tą siłą, zaczynają się w was pojawiać nowe, subtelniejsze wymiary. Wasze różne rodzaje uwarunkowań, które
są jak kajdany krępujące was, po prostu otwierają się i stajecie się wolną osobą – 'Bandhamukta'. Z tą siłą wszystko się łamie,
wasze ego się łamie, wasze uwarunkowanie się łamie i stajecie się jednością z radością życia, boskim życiem. Możecie tego
doświadczyć, ale zachowanie tego w sobie jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonujecie swoje praktyki w Sahaja Yodze. Poprzez
kontrolowanie swojej uwagi, skupianie uwagi na wyższych wartościach, na wyższych rzeczach. Zobaczmy, jakie są systemy
niskiej wartości, w które wchodzimy, które uważane są za coś bardzo ważnego. Pierwszą w dzisiejszych czasach jest
świadomość czasu. Która jest godzina? O której godzinie musimy dotrzeć? O Boże, o której godzinie to zaczniemy? O której
będziemy spać? Teraz doświadczyliśmy, że wczoraj poszliśmy do domu około 6 rano i spaliśmy o 6, jeśli w ogóle spaliśmy.
Byliście dość zmęczeni do drugiej. Myślę, że wtedy zaczęła się sprawa z "Gondhari" [bhadżan, "Mateche Gondhari"] i ponownie
przeżyliście całą sekwencję z wielkim zapałem. Więc w tym czasie ci ludzie, którzy starają się zachować godność i starają się
trzymać z daleka od tego, wciąż obniżają swoje uwarunkowania. Przypuśćmy, że jest człowiek, który jest na przykład
gubernatorem, całkiem zdrowy, młody, może tańczyć. Mam na myśli, że starzy ludzie nie muszą tego wszystkiego robić, ale
mogą przynajmniej bardzo dobrze przebić się przez bariery uwarunkowań. ale taka osoba zaczyna myśleć "o co chodzi" i "och, to
bzdura, jak mogę się do tego przyłączyć?" Wygląda bardzo rustykalnie, czasami wygląda niezbyt porządnie, ozdobnie, jak walc,
ale jest niezwykle naturalny i podobnie jak dziecko, niewinny. Możecie rozpoznać ludzi, którzy wciąż mają bariery. Trudno im
nawet powiedzieć "Jai Matadźi!". Tacy ludzie wciąż są skuci kajdanami ziemskiego życia. Wtedy przez cały czas widzą czas:
"Jaka jest godzina?" I znowu boli ich głowa. W takich chwilach nigdy nie powinniście widzieć czasu. Ponieważ dostaniecie bólu
głowy, jeśli to zobaczycie. Zdając sobie sprawę, że jest bardzo późno i mówicie: "O Boże, jest godzina czwarta, wciąż tu
jesteśmy". Dlatego ważne jest dla nas wszystkich, aby nie mieć zegarków, a nawet jeśli mamy, to na nie nie patrzeć. Albo nawet
jeśli je widzicie, to powinny zostać zatrzymane. Więc wychodzicie poza czas. Wychodzicie poza czas. Nie czujecie czasu. Nie
czujecie zmęczenia czasem i po prostu zapominacie o tej części siebie, która jest cały czas ograniczona czasem. Drugim jest to,
że tak dużo rozmawiamy. "Och, nie powinniśmy mieć żadnych religii, jati (kasty), żadnego pati" tak mówimy, wszyscy z nas, "nie
powinniście mieć systemu kastowego", zwłaszcza Hindusi: "System kastowy jest przekleństwem". Ludzie będą tak mówić, a jeśli
chodzi o ślub własnych córek to nie wyjdą poza swoją kastę. "System kastowy jest zły". "Twoja religia jest zła, to jest złe, tamto
złe", ale jeśli chodzi o rzeczywiste zrozumienie religii, możecie łatwo ich zarysować [pod powierzchnią] i dowiedzieć się, skąd
pochodzą. Najgorsze ze wszystkich uwarunkowań są tak zwane religie. I to musi zostać całkowicie zerwane, ponieważ
wszystkie są fałszywe, ale oparte na czymś solidnym. Przypuśćmy, że macie bardzo solidne podstawy, na których postawicie
dom, powiedzmy, z talii kart, jak to się mówi. Jak długo to przetrwa? Jeśli przejdziecie do podstaw, odkryjecie, że wszystkie
podstawy są takie same, ale ta talia kart jest inna. I są to największe złudzenia dla istot ludzkich, które obserwujemy każdego
dnia, w każdej religii, w każdym kraju, w każdej kaście. Ale wciąż boimy się czegoś bezsensownego, historycznego lub nie wiem
czego. Nie chcemy z tego zrezygnować. To kolejna bardzo duża siła wiążąca do bardzo niskiej jakości życia. Mam na myśli,
powiedzmy, spotyka się dwoje ludzi z kast, ci sami ludzie, jak oni rozmawiają? "Och, więc należysz do tej samej kasty?" Mówi:
"Tak, należę". "Więc musisz znać tego człowieka." "Tak, tak. Jest bratem mojego ojca, to, tamto". W Marathi mówili "sakhaa".
"Sakyatla sakhaa". [Znaczy co?]. Na przykład: "Och, więc jesteś siostrą kuzynki, to, tamto, prawdziwym mężem!" I takie straszne
rozmowy. Nie wiem, kontynuują to godzinami. A potem nie wiem, jaka jest z tego satysfakcja. Potem w końcu zrobili to, to dowiadują się czasami, a nawet najczęściej, że obaj są spokrewnieni z "rozbójnikiem" [uzbrojonym złodziejem] lub z bandytą,
albo jakimś bankrutem, albo jakimś okropnym człowiekiem a potem wycofują się. Wtedy nie chcą pokazywać żadnego

powiązania. Więc tego rodzaju bezsensowne rozmowy, na przykład, jeśli panie spotkają się "Och", powiedzą "Gdzie kupiłaś to
sari? ""Kupiłam je tam". - Och, byłam tam. Ile zapłaciłaś? Powiedziała: "Tyle" Taka strata czasu, to trwa i trwa, i trwa, i trwa. Całe
życie marnuje się na tak niskim zrozumieniu wartości życia. Wtedy będą też źle mówić o innych, zrób to – mam na myśli, że
możecie na tym zebrać cały brud. To coś w rodzaju rosnącego grzyba. Z martwego, przy niewielkim ogrzaniu grzyb zaczyna
rosnąć, zachodzi mutacja, a grzyb staje się agresywny, może stać się rakowy, to, tamto. W ten sam sposób zaczyna się całe to
życie niskiej jakości. Wtedy to życie na niskim poziomie może rozszerzyć się na każdą dziedzinę życia, jak polityka, ekonomia,
wszędzie, ponieważ jest jak plastik. Plastik może dostać się do tkaniny, może dostać się do drzew, może dostać się do
wszystkiego. W ten sam sposób, ten okropny biznes niskiej jakości przedostaje się do tych różnych rzeczy, a człowiek nie może
wznieść się ponad te wbudowane plastikowe więzy, które mamy. W tym czasie, kiedy mamy tego rodzaju programy, wszystko
się odrywa i naprawdę rozpływacie się w miłości Boga. Jest tak wiele innych przyziemnych rzeczy, jeśli zobaczycie, jak ludzie
rozmawiają, jak żartują i tak dalej. Pomyślicie, że to wszystko krąży wokół was. Powoli będziecie się od tego stopniowo oddalać.
W ten sposób przygotowujecie się do zachowania tej radości w sobie. Teraz zbliżamy się do końca naszego touru i kiedy
będziecie wracać do swoich krajów powinniście sami zobaczyć, co się dzieje wokół i po prostu śmiać się i wydostać się z tego.
Musicie zapamiętać te piękne dni w Ganapatipule i wejść w ten nastrój i wiedzieć, że należycie do Królestwa Bożego. Wiem, że
mieliśmy bardzo mało czasu na rozmowę, ale muzyka była jeszcze lepsza. Mogłam lepiej komunikować się z wami poprzez
muzykę. Cały czas nad wami pracuję, ale wciąż jest kilka osób, które mają w sobie negatywności. Prosiłabym wszystkich
liderów, jeżeli odkryją, że są w ich grupach ludzie z negatywnościami, to proszę nie zapraszajcie ich na pudże. Powinni zostać z
tyłu, jeśli uważacie, że nie są w porządku. I nie powinni też czuć się źle, ponieważ otrzymają o wiele większą pomoc, jeśli nie
przyjdą na pudżę. Zatem jutro będzie wielki dzień na naszą pudżę. Mam nadzieję, że będzie to dogodne dla was wszystkich, żeby
przyjść i usiąść tutaj. Myślę, że jutro przed przyjściem na pudżę nie mówcie za dużo i nie dyskutujcie za dużo. Myślę, że
musieliście mieć dzisiaj wystarczająco dużo dyskusji i doszliście do pewnych wniosków. Chciałabym wiedzieć, czy na niektóre
pytania nie udzielono odpowiedzi. Jeśli takie są, to chciałbym na nie odpowiedzieć teraz, a potem rozpoczniemy nasz program.
Około pięć minut wystarczy na udzielenie odpowiedzi. Czy zostały udzielone odpowiedzi na wszystkie pytania? Czy jest jakieś
pytanie, na które nie udzielono odpowiedzi? Proszę wstańcie, nie widzę nikogo. Och, to jest Sahaj! Ludzie Sahaj nie mają pytań.
Mają tylko odpowiedzi.
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Shri Surya Puja (Makar Sankrant) “Oś Ziemi a Oś Człowieka", Bombaj, Indie 10 Stycznia, 1988
Jest to dla Mnie wyjątkowa okazja by ponownie spotkać się z wami w Bombaju, gdy wszyscy wyjeżdżacie z tego kraju. Puja,
która dzisiaj się odbędzie, jest wyjątkowa, ponieważ obchodzimy ją ku czci słońca i nazywa się Makar Sankrant. 'Makar' oznacza
zwrotnik Koziorożca, bo 'Makar' to Koziorożec.
Od dzisiaj słońce zmierza od zwrotnika Koziorożca do zwrotnika Raka, to jest zawsze ta sama data, ponieważ wynika ona z
ruchu słońca. To jedyna data w indyjskim kalendarzu, która jest ustalona, ponieważ Hindusi muszą działać w zgodzie z ruchem
słońca. Ale tym razem, nie wiem czemu, co się stało, że została przeniesiona na piętnastego tego miesiąca - zawsze jest
czternastego. Dzisiaj oni to zmieniają. Powiedziałabym, że pory roku zaczynają się zmieniać. Przez ostatnie sześć miesięcy
słońce przesuwało się ku południowej półkuli, dając jej ciepło, a od jutra zaczyna zmierzać ku półkuli północnej. Dzisiaj jest
ostatni dzień, o którym mówimy, że jest najchłodniejszy według tego, jak to rozumieją Hindusi. Od teraz temperatura zacznie się
podnosić i podczas tego lata, gdy ta puja się skończy wszystko nam się uda, wszystko pójdzie po naszej myśli.
Pomimo tego, że latem jest bardzo gorąco ludzie wciąż chcą, by słońce rządziło ich życiem i dawało ciepło, bo tylko dzięki niemu
wszystkie warzywa, owoce, wszystko na polach rośnie. I właśnie dlatego, kiedy przez te sześć miesięcy nie ma słońca,
nazywamy to 'Sankrant' czyli w pewnym sensie 'okres klęski'. Taki okres klęski ma miejsce z pewnością w państwach
Europejskich lub powiedzmy w Anglii czy w Ameryce, kiedy słońce jest tam nieobecne. Nawet tutaj, dzisiejszy dzień, dzień, który
kończy Sankrant jest uważany za koniec tej klęski. I ludzie dają sobie coś słodkiego do jedzenia, mieszając to z ziarnami
sezamu, bo sezam jest rozgrzewający. W ten najchłodniejszy dzień ludzie obdarowują się ziarnami sezamu, zarówno, żeby
zachować ciepło jak i przygotować się na jego nadejście. To wszystko zostało wymyślone, w taki sposób, na takim wysokim
poziomie, abyśmy mogli otaczać ludzi wystarczającą ilością ciepła. Zostało również powiedziane, że w tym czasie, ludziom
powinno być okazywane ciepło miłości, ponieważ jest to najzimniejszy dzień. Dlatego ludzie mówią: 'Dajemy ci tą wyjątkową
rzecz, żebyś powiedział coś słodkiego' - to jest 'goad goad bola' co znaczy 'powiedz nam coś słodkiego'.
Ludzie, którzy żyją w ciepłych krajach są słodsi niż ludzie żyjący w krajach zimniejszych - dla nich przyroda nie jest aż tak
życzliwa. Nie winię ich za temperament, który wynika z tak nieżyczliwej przyrody. W Indiach można żyć gdziekolwiek: można żyć
pod drzewem, można żyć w lesie, można żyć wszędzie i być całkiem szczęśliwym, tak długo jak jest woda do picia i do kąpieli.
Nie istnieją tam takie problemy, które można spotkać w innych częściach świata, gdzie, aby wyjść z domu trzeba poświęcić
około piętnastu, dwudziestu minut na ubranie się. Tutaj po prostu można wyjść, latem można mieć otwarte domy i nie istnieją
żadne inne problemy, jeśli chodzi o przyrodę. Natura w czasie lata staje się tutaj bardzo życzliwa, drzewa są rozwinięte i pełne
zieleni, ludzie czują się w tym okresie bardzo szczęśliwi i aktywność staje się większa z powodu energii słonecznej. Ale na
zachodzie, jak wiecie, słońca jest znacznie mniej. Z tego powodu, ludzie więcej czasu spędzają w swoich domach, używając
sztucznego ogrzewania, mają zamknięte drzwi, mają zamknięte serca i trudniej jest im komunikować się z innymi ludźmi. Im
dalej na południe, także w waszych krajach, ludzie są cieplejsi, prostsi bardzo gościnni. Wraz ze słońcem twoje serce staje się
otwarte i w pewnym sensie zapraszające.
Patrząc na to poprzez Sahaja Yogę, słońce jest prawą stroną, a księżyc, jest lewą. Na kanale księżyca można czegoś pragnąć,
ale nie można działać. Oprócz tego, jeśli pójdziesz zbyt daleko na lewą stronę może to być destrukcyjne. Kiedy siedzisz w domu
nie robiąc nic - np. z powodu bezrobocia, będąc bez pracy - wtedy zaczynasz nadmiernie myśleć i to myślenie jest tylko energią
pragnienia, która działa - nie ma akcji. I bez akcji ta energia może stać się bardzo destrukcyjna. Dlatego właśnie zwykło się
mówić, że 'pusty umysł, pusty umysł to pracownia diabła'.
Gdy ludzie nie robią nic, gdy nie ma akcji, wtedy to może być całkiem destrukcyjne... Tak więc cała sytuacja wygląda zupełnie
inaczej w kraju który jest ciepły i w kraju, który nie jest ciepły. Ale w miejscu, gdzie jest bardzo gorąco, jak Afryka, mamy do
czynienia z komplikacjami z powodu nadmiaru ciepła. Podobnie jak w strefie tropikalnej - mam na myśli równik, ten obszar jest
tak mocno podgrzany, że pokrywa go dżungla, olbrzymie i wysokie drzewa; a wszystko jest tak szczelnie przykryte liśćmi, że
promienie słoneczne nie mają możliwości dotarcia na dół - i jest to całkiem ciemne, pełne ciemności miejsce. Tak więc to
ekstremum zalicza się do tej samej kategorii co ekstremum zimnej pory roku. Żyjący tam ludzie, naturalnie z powodu małej ilości
słońca, nie osiągają zbyt wysokiego wzrostu; mogą być prymitywni, mogą zachowywać się całkiem agresywnie, jakby się uczyli
od zwierząt, mogą być naprawdę agresywni.

Tak więc równowaga musi zostać osiągnięta, a równowaga jest wtedy kiedy pragniemy i działamy. Ale problem tkwi w tym jak
ludzie podzielili pracę, sądzę, że jedna część kraju myśli, a druga część kraju działa. W takich warunkach nic nie może się
wypracować. Równowaga musi zostać osiągnięta, tam gdzie Sushumna pracuje. Ktoś mógłby powiedzieć, że Sushumna Nadi
jest równikiem - a nie jest, ten kanał nie jest równikiem, ale jest osią Matki Ziemi. Sushumna jest osią Matki Ziemi, która musi
działać; jeśli chodzi o tę oś, powinniśmy zrozumieć, że musimy być na naszej osi, Więc jesteśmy na osi, która nas równoważy.
Tak na prawdę to nie istnieje, to nie istnieje nic takiego wewnątrz Matki Ziemi, co moglibyśmy nazwać osią. Wewnątrz Matki
Ziemi, nie istnieje żadna materialna struktura, którą moglibyśmy nazwać osią. Ale istnieje energia, która działa w taki sposób, że
Ziemia się porusza z ogromną prędkością, podczas gdy cały kosmos bardzo się rozszerza. Nie tylko się porusza, ale również
tworzy dla nas dzień i noc, abyśmy w dzień mogli pracować, a w nocy spać - aby dać nam równowagę. A ruch Ziemi wokół
Słońca odbywa się w taki sposób, że połowa krajów otrzymuje Słońce podczas lata i druga połowa otrzymuje je podczas zimy.
To jest oś, która działa i wypracowuje wszystko. Oprócz tego, ta oś utrzymuje odpowiednie odległości od innych planet i ciał
krążących w kosmosie. Ta oś jest inteligencją Matki Ziemi. Jest nie tylko inteligencją, ale także zapachem, a oprócz tego,
możemy powiedzieć, że jest to Sushumna Nadi Matki Ziemi. Wzdłuż tej osi położone są wszystkie swayambhus i wszystkie
wielkie trzęsienia ziemi właśnie tam mają swoje miejsce. Ta oś jest tym, co porusza, jest energią. Możemy nazywać ją energią,
która przemieszcza lawę w różnych kierunkach i przebija się na powierzchnię w różnych częściach świata powodując trzęsienia
ziemi i tworząc wulkany... wulkany. Wszystkie te wydarzenia dzieją się, ponieważ oś wyczuwa, co powinno zostać zrobione. Ta
oś jest tą, która nas kocha. Dzięki tej osi mamy pory roku. Pory roku są w tak piękny sposób stworzone, aby dać nam przeróżne
rodzaje pożywienia i inne rzeczy. Gdyby ciepło Matki Ziemi zostało utracone, wtedy nie mielibyśmy nic na tej ziemi, wszystko
byłoby zamrożone i wszędzie byłby śnieg, nie mielibyśmy pożywienia, niczego i żylibyśmy tutaj jak na księżycu. Zostało to
stworzone w szczególny sposób: najpierw poprzez ciepło słońca została stworzona Matka Ziemia, więc można powiedzieć, że
słońce jest ojcem Matki Ziemi. Następnie została przesunięta bardzo blisko księżyca, co spowodowało jej ochłodzenie,
całkowite ochłodzenie, była cała pokryta śniegiem. Potem została przesunięta bliżej słońca i przemieszczona do punktu, gdzie
mogło zacząć rozwijać się życie. W taki oto piękny sposób wszystko zostało zorganizowane, aby życie mogło rozwijać się w tym
obszarze.
Stopniowo poznajemy jak życie zaczęło się rozwijać, dzięki temu w jaki sposób został uformowany. Węgiel jest uformowany
przez tą samą oś, dzięki ciepłu, które ona zawiera. Energia cieplna zamienia rośliny w węgiel. Możemy powiedzieć, że węgiel
tworzy podstawę przy produkcji węglowodorów czy też całej materii organicznej. Ale aby powstało życie potrzebowaliśmy
kolejnej rzeczy - azotu; i ten azot, co będzie dla was zaskoczeniem, został stworzony przez tą samą oś, poprzez jej ruch. Gdy
azot powstał, dał nam aminokwasy; a kiedy aminokwasy zostały stworzone wewnątrz nas, zaczęliśmy swoje życie od ameby i
tego wszystkiego. Oczywiście to wszystko stało się w oceanie, ponieważ poprzez ruch oceanu powstał azot i powstało życie. A
następnie to rozprzestrzeniło się poza ocean i w ten sposób mamy aminokwasy. Dzięki aminokwasom, ich różnorodnej budowie,
otrzymaliśmy kombinacje i permutacje, różnorodność form życia. Poprzez swoją oś, w całym procesie ewolucji, Matka Ziemia
odegrała bardzo dużą rolę. Tak samo w istotach ludzkich ta oś jest najważniejszą rzeczą. Nasza oś, jest podstawową zasadą
życia, którą w sobie mamy.
Musimy pozostać na osi. Ci, którzy nie pozostają na swojej osi, stoją bardziej po lewej lub bardziej po prawej stronie, są zdolni do
całkowitej destrukcji. Albo zniszczy ich zbyt dużo prawej albo zbyt dużo lewej strony Tak więc powinniśmy prawidłowo
postępować z naszą osią. Ludzie, którzy nie mają poprawnej osi, mogą mieć problemy na poszczególnych czakrach, z różnymi
cechami swojej osobowości. Osoba, która nadmiernie nadwyręża swoją oś, przechyla głowę do tyłu, o tak, to osoba bardzo
prawostronna, ona tworzy problem ze swym ego. I również ten, który całkowicie pochyla się w dół jak niewolnik zmierza w
kierunku własnego zniszczenia. Tak więc, jest to duży problem pomiędzy tymi dwoma rodzajami ludzi, gdy jeden stara się
zdominować drugiego. A kiedy oni zaczynają dominować kolejną osobę, to w rzeczywistości niszczą samych siebie, tak samo
jak niszczą dominowaną przez siebie osobę.
Na przykład, widzieliśmy Brytyjczyków, którzy przybyli i rządzili nami. Widzieliśmy Francuzów, którzy przybyli i rządzili niektórymi
z nas, później przybyli Portugalczycy, którzy rządzili jeszcze innymi. Ale wszystko co uczynili, aby zdominować innych miało
podwójny skutek. Po pierwsze, poprzez ich dominację Hindusi stali się bardzo służalczy nawet dziś są wyjątkowo służalczy i nie
mają tej niepodległej osi, jaką powinni mieć. Zachowują się w skrajnie niewolniczy sposób. W szczególności na zachodzie
widziałam, czym jestem bardzo zaskoczona, że gdy Hindusi wyjeżdżają ze swojego kraju są tak bardzo służalczy. Starają się
zadowolić białych ludzi służąc im na różne sposoby. Biała skóra stała się w Indiach czymś godnym podziwu. To dodało białym
ludziom ego, dodało im ego i dzisiaj widzimy, w jaki sposób to całe ego ich niszczy. Z powodu swojego ego, znajdują się na

skraju zniszczenia. To jest takie nienaturalne i takie powierzchowne. Należy zrozumieć, że tym, co jest najlepsze wewnątrz istoty
ludzkiej jest jej oś i wszyscy mają tę oś, oraz że każdy musi szanować oś drugiego człowieka. W Sahaja Yodze, nie rozpoznaję
was dobrze po twarzach; rozpoznaję was poprzez wasze czakry, poprzez Sushumna Nadi, poprzez to w jakim jest stanie. Jeśli
macie głęboki kanał Sushumna, to znam was jako głębokie osoby. Jeśli wasz kanał jest płytki, to znam was jako osoby o bardzo
powierzchownym typie Sushumna. Nawet jeśli będziecie starali się być bardzo dobrzy i mili albo będziecie mówić o Sahaja
Yodze lub też bardzo dużo wiedzieć o Sahaja Yodze. Nawet jeśli będziecie mówić rzeczy, które wprawiają innych w zakłopotanie,
tak jak byście byli mistrzami Sahaja Yogi, to Ja i tak wiem jak głębokimi jesteście ludźmi. Tak więc, głębia osi jest dużo
ważniejsza niż cokolwiek innego.
Wasza oś musi być bardzo głęboka. Moglibyście powiedzieć: 'Matko, przecież oś jest taka jaka jest, więc jak może być głębsza?'
Widzicie, w środku osi, wbudowanej w istoty ludzkie znajduje się Brahma Nadi. Ta oś jest jak zwinięty w trzy i pół zwoja papier.
Brahma Nadi to bardzo, bardzo mała, niewielka rzecz o grubości włosa, przez którą może przejść tylko Kundalini - również
cienka jak włos. Ale gdy osoba jest głęboka, to ten Brahma Nadi jest większy, a cała reszta zwinięta naokoło jest mniejsza;
natomiast u ludzi, którzy nie mają tej głębi, cała reszta zwinięta na około jest większa niż wewnętrzna, mała część. Tacy ludzie
mogą być zewnętrznie bardzo dynamiczni, mogą wyglądać na bardzo inteligentnych, niezwykle sprytnych, mogą wyglądać na
przystojnych i tym podobnych, ale wewnętrznie nie są głębokimi osobami. Jeśli są wewnętrznie głębocy, to ich cała postawa jest
piękna. Są to osoby, które dają dużo radości innym, dają bardzo dużo radości. Co więcej, jeśli spotkacie innego typu osobę,
nawet wyglądającą radośnie, to kiedy ona będzie się starała dać wam radość, ta radość nie będzie już tak głęboka. To byłoby jak
zabijanie radości.
Tak więc ważną rzeczą jest pogłębienie naszej osi i to w tym brakuje nam odpowiedniej sumienności, właściwego wysiłku, który
powinniśmy w to włożyć. Niektórzy ludzie automatycznie mają bardzo głęboką oś, a inni, jakbyście to ujęli, mają tę oś bardzo
płytką. Ta oś musi się rozwijać. Kiedy przychodzicie na Moją puję, to Ja tę oś pogłębiam, w porządku, ale to jest tymczasowe.
Aby utrzymać ją na tym poziomie trzeba pracować i w domu, i w kolektywie. Trzeba bardzo dużo pracować w domu medytując,
ale to musi być robione na poważnie. To nie powinno być jak dowcip, frywolne i głupie - nie tędy droga. To powinno być robione
na poważnie, co znaczy, że jest to zadanie, które należy wypełniać z oddaniem, w atmosferze medytacji. Możemy to nazwać
modlitwą do Boga, to jest puja do Boga. To powinno być robione z należytym szacunkiem, ponieważ szacunek jest kluczem do
osiągnięcia celu. Jeśli nie macie szacunku dla siebie ani szacunku dla innych, wtedy nie możecie tego osiągnąć.
Ale po pierwsze musicie mieć szacunek dla swojego własnego życia. 'Co ja robię ze swoim życiem? Gdzie je marnuję? Dlaczego
je marnuję? Dlaczego nie mogę osiągnąć głębi? Przecież moje życie musi mieć jakiś cel. Czy podążam za swoim celem, czy
robię to?' Jeśli te wszystkie rzeczy wbiją wam się do głowy, wtedy zrozumiecie jak bardzo prosto jest pokonać swoje ego.
Ponieważ zwykle ludzie walczą o bardzo błahe rzeczy. Także w Sahaja Yodze widziałam, ludzi walczących o zupełnie
bezwartościowe, całkowicie bezużyteczne rzeczy. Dla Mnie to brzmi głupio, nawet jak się o tym mówi - sposób w jaki ludzie
walczą i kłócą się o błahe rzeczy. Ale głęboka osoba, nawet gdy nie mówi dużo, nawet gdy często się nie pokazuje, nawet gdy nie
siedzi w pierwszym rzędzie, ona wyraża siebie poprzez swoją głębię, a Ja mogę przez nią lepiej pracować. Tak więc, aby się
rozwijać trzeba medytować. Ważną rzeczą jest, aby medytować; codziennie, codziennie, codziennie. Możesz, jednego dnia nic
nie jeść, możesz jednego dnia nie spać, możesz jednego dnia nie pójść do biura, możesz nie zrobić czegoś co robisz codziennie
- ale codziennie musisz medytować. Jest to ważne, aby rozwinąć centralną wąską część w większy obszar. Kiedy zaczniecie to
w sobie rozwijać, pierwszą rzeczą, jaką zauważycie będzie fakt, że nie zwracacie uwagi na swój własny komfort, nie dbacie o
żadne, żadne materialne rzeczy. Cokolwiek by to nie było, będziecie ponad tym, nie będziecie zawracać sobie tym głowy powiecie: 'Niech tak będzie'. Po prostu nie zaangażujecie się w rzeczy, które was nie dotyczą. Wydostaniecie się z tego i
pomyślicie: 'O Boże to dla mnie za wiele, po prostu nie dbam o to'.
Więc cała wasza uwaga przenosi się do wewnątrz. A kiedy uwaga przenosi się do wewnątrz, wtedy bardziej się rozszerza. To
jest wewnętrzna część zwana Brahma Nadi, która ciągle się rozszerza. Także jeśli chodzi o naprawdę małe rzeczy: na przykład,
jeśli zdarzy mi się kogoś pominąć i wymienić kogoś innego, wtedy oni czują się tak: 'Och, dlaczego Matka nie wymieniła mojego
imienia?' A to zbyt mała rzecz, aby miała znaczenie. Tak długo jak tylko wasza oś jest głęboka, jesteście ze Mną, Ja jestem z
wami, absolutnie z każdym z was. Ale te zewnętrzne rzeczy jak: 'Och Ona dała ładne sari komuś innemu, nam nigdy nie dała, Ona
nie zrobiła tego czy tamtego'. Jeśli te wszystkie rzeczy przychodzą wam do głowy, to oznacza, że naprawdę czegoś wam
jeszcze brakuje. Albo jeśli narzekacie: 'Och poszedłem tam, musiałem jechać autobusem, musiałem tam stać', to pokazuje, że w
ogóle nie macie poczucia komfortu. To rozszerzanie daje wam comfort. To sprawia, że czujecie się wygodnie w każdych
warunkach, w każdej pozycji, prowadząc dowolny styl życia. Nie pragniecie innego poczucia komfortu. A to trzeba rozwinąć
poprzez medytacyjny wysiłek. Po drugie, powinniśmy wiedzieć, że dzisiejsza Sahaja Yoga jest wydarzeniem kolektywnym. W

szczególności zauważyłam wśród mężczyzn w Indiach, że oni nigdy nie wykonują żadnej pracy rękami, a to jest złe. Dlatego, że
w ogóle nie używają do pracy rąk, ich kolektywność jest słaba, bardzo słaba. Hindusi mają najgorszą kolektywność. Jeśli chodzi
o ashram, po co go budować jeśli nikt w nim nie zamieszka. Oni chcą mieć swoje własne domy, własne rodziny, własne dzieci;
oni mają najgorszy wpływ na kolektywność. Powodem jest to, że mężczyźni w Indiach nigdy nie wykonują pracy własnymi
rękami. Nie potrafią wbić jednego gwoździa - takich jest wielu - zostawiają wszystko do naprawy.
Zobaczycie, oni będą tak stać z rękami na biodrach i tylko mówić innym, że mają pracować. Jest takie przysłowie w języku
Marathi, bardzo interesujące... 'Siedzieć na wielbłądzie i prowadzić kozy' To bardzo typowe dla mężczyzn w Indiach. Oni nie
potrafią niczego naprawić, niczego zrobić. Jeśli na przykład ktoś coś rozkłada, oni będą po prostu stać i patrzeć, nigdy nie
przyłożą do tego ręki. Dla każdego sahaja yogina ważne jest to, co nazywamy shramadaan. Oni muszą robić jakikolwiek
shramadaan. 'Shramadaan' oznacza wykonywanie jakieś pracy i to jest to czego nam brakuje. Nawet jeśli o to chodzi, to już
lepiej posprzątajcie swój dom i wokół niego, spróbujcie założyć ogród, pomalować swój dom, wykonajcie jakąś prace swoimi
rękami, nawet jeśli nie ma nic do zrobienia możecie uczesać włosy albo zrobić coś w tym rodzaju. Możecie zacząć od
najprostszych czynności, ale myślę, że ludzie nawet tego nie robią. Nawet się sami nie golą, tylko wyręczają się innymi. Myślę, że
straszne z nich leniwe obiboki. Ale w przeciwieństwie do nich na zachodzie ludzie używają swoich rąk. Widzicie, dlatego właśnie
że używają swoich rąk są bardzo kolektywni i za kolektywność zdobywają punkt, podczas gdy Hindusi zdobywają punkt, za to że
pochodzą z Indii, mają dziedzictwo i wiedzą czym jest Kundalini, wiedzą o Ganeshy, wiedzą wszystko. Zdobywają punkt od tej
strony. A więc to jest lewa strona, która jest pragnieniem, a prawa strona to akcja; wracamy więc do punktu wyjścia, gdzie
brakuje równowagi. Akcja ma miejsce na zachodzie, a tu jest tylko myślenie: 'W porządku, zrobimy tak' - ciągłe planowanie.
Wszystko jest tylko planowaniem. Nic się nie wypracowuje. Ciągle planujecie, planujecie, planujecie. Przez ostatnie dziesięć lat
budujemy w Delhi jeden jedyny ashram. To jest jak Taj Mahal, mówię wam! Tak trudno zrozumieć, że zajęło im to tyle czasu,
podczas gdy, to nie jest duży budynek. Ale nie chodzi tu tylko o sahaja yoginów, ale też o inne czynniki, ponieważ wszyscy tacy
są, wszystko jest odkładane, wszystko jest odkładane do jutra. 'To zrobimy jutro' Potem jedna osoba przyjdzie, a inna nie
przyjdzie. Podsumujmy to, wyjaśnijmy, tak jak w szkole: jakiś dom był budowany, trzy osoby przyszły do pracy, jedna osoba
uciekła. Później dwie osoby przyszły do pracy, jedna została, a dwie uciekły. A potem pięć osób przyszło do pracy, a dwie
uciekły. Jak i kiedy dom zostanie ukończony? Nigdy! Przez te wszystkie ucieczki, może nigdy nie zostać ukończony. Tak to
wygląda. To jest właśnie to, w czym nam brakuje kolektywności. Mówiłam o tym, że wszyscy Hindusi powinni iść i znaleźć jakieś
miejsce, w którym mogliby coś zasadzić. Nabyć kawałek ziemi, na której mogliby posadzić ładne bananowce, wspólnie je
podlewać, wspólnie pracować.
Indyjskie kobiety są w tym znacznie lepsze. Dużo pracują, jeśli chodzi o gotowanie i temu podobne, ale czegoś im brakuje.
Brakuje im inteligencji, brakuje im myślenia. Jeśli przez cały czas jedyne o czym myślą to: 'O mój mąż to lubi, muszę to dla niego
ugotować'. Jeśli mąż musi mieć do jedzenia np. cytrynę a cytryny nie ma w domu - to ta kobieta będzie biegać tam i z powrotem,
żeby kupić mężowi cytrynę, bo inaczej on nie tknie jedzenia. To nie ma znaczenia, jeśli raz na jakiś czas nie zje, to jest w
porządku. Ale kobiety będą próbować, ponieważ one tak myślą, że muszą dogadzać podniebieniu swoich mężów. Ponieważ w
Indiach mężczyźni są wrażliwi pod tym względem, oni są jak prawdziwe tygrysy. Wszyscy mężowie są jak tygrysy i trzeba ich
karmić, bo w przeciwnym wypadku, Bóg jeden wie, kiedy tygrys skoczy na ciebie. Zupełnie inaczej jest na zachodzie w Anglii czy
też w Ameryce, gdzie to mężowie są jak kozy, a kobiety są jak tygrysice! Indyjskie kobiety wiodące zachodni tryb życia również
są takie i kiedy wyjeżdżają na zachód, to nawet najprostsze z nich stają się jak tygrysice. To zaskakujące, że one tak od razu się
zmieniają, nawet kiedy nie noszą jeansów i tych wszystkich rzeczy, po prostu takie się stają. Ten brak równowagi zaczyna się,
kiedy istota ludzka nie rozumie, że musi być na osi Matki Ziemi, a nie na zwrotniku Raka czy Koziorożca.
Balans przychodzi poprzez naszą głębie, którą powinniśmy doskonalić. Nie tylko poprzez mówienie o tym, mówienie o Sahaja
Yodze, ale faktycznie poprzez medytowanie, prawdziwe medytowanie. Po drugie musimy wykonywać kolektywną pracę. Więc
powiedzmy mamy w Indiach architektów. Oni nigdy nie tknęli niczego swoimi własnymi rękami. Tylko siedzą, rysują i na tym
koniec. A po zakończeniu projektowania, rób co chcesz. Więc teraz mają problemy natury praktycznej, nie potrafią wbić jednego
gwoździa. Oni wszyscy są jak tak zwane białe kołnierzyki... całkowicie bezużyteczni jeśli chodzi o pracę fizyczną. Nie potrafią jej
w ogóle wykonywać. Nawet jeśli musieliby podnieść i przenieść któreś z tych krzeseł, to po prostu nie mogliby tego zrobić. Więc
w takich okolicznościach trzeba zrozumieć, że pochodzimy ze społeczeństwa, które jest absolutnie zrujnowane, jeśli chodzi o
kolektywność. Bądźmy więc kolektywni. Postarajmy się zrobić coś kolektywnie. Ale kolektywność w Indiach jest tak marna, tak
marna, że oni nawet nie traktują grzecznie swoich żon. Nie rozmawiają w uprzejmy sposób ze swoimi żonami i ze swoimi
dziećmi; według nich bycie miłym dla żony jest całkowicie adharmiczne. Z drugiej strony ludzie z zachodu tak bardzo troszczą
się o kolektywność, że cokolwiek się dzieje, starają się pójść na kompromis, starają się również by ich życie rodzinie było w

porządku. Mamy więc do czynienia z dwiema skrajnościami. Pomimo tego, dzięki mądrości indyjskich kobiet, życie rodzinne
staje się silniejsze. A jeślibyście zobaczyli takich mężczyzn w Anglii, to mówię wam, nikt nie zniósłby takiego nonsensownego
zachowania Hindusów wobec ich kobiet. W żadnym wypadku nie można wybaczyć takiego zachowania. To co jest równowagą
pomiędzy kobietami, a mężczyznami, to co jest osią - jest nią dom Dom jest osią. Jakie rozmowy prowadzicie w domu? O czym
myślicie, jakie są wasze problemy? Gdzie jest wasza uwaga, o czym rozmawiacie? To bardzo ważne, aby to zobaczyć. Dzięki
temu, dowiecie się co się dzieje w rodzinie. Powiedzmy, że obgadujecie się na wzajem, jeśli obmawiasz męża przy swoich
dzieciach, to mąż też ciebie obgaduje w rozmowie z dziećmi Jeśli takie rzeczy wciąż się dzieją, to wtedy oś nie może być
prawidłowa. Oś jest miłością, oś jest miłością, ale nie jest wykorzystywaniem czy też psuciem - ona jest miłością. W kraju takim
jak nasz, jaką my mamy oś? Osią naszego kraju jest adhyatma. Musimy skończyć z tą pogonią za pieniędzmi, rozwojem, tym...
tamtym.
Po pierwsze zajmijmy się adhyatmą. Jeśli ludzie otrzymają realizację przed tym zanim kraj się rozwinie, nie będziemy mieć tutaj
problemu drugiej Ameryki. Nie będziemy musieli stawać się komunistami, nic takiego nie będzie konieczne, ponieważ komuniści
są dokładnie tacy sami jak Amerykanie, nie ma żadnej różnicy jeśli chodzi o ich temperament. Jeśli Amerykanin mógłby
zamieszkać w Rosji, zachowywałby się tak samo jak Rosjanie, a gdyby Rosjanin został wysłany do Ameryki, zachowywałby się
tak samo jak Amerykanie. Nie zaszłaby tu żadna zmiana. Gdyby oś adhyatmy w jakimkolwiek kraju, w którym dana osoba osiąga
swój wzrost duchowy, stała się rzeczą najważniejszą i udało by się ją osiągnąć, wtedy jakikolwiek rozwój, czy inne rzeczy nie
byłyby w stanie zniszczyć tego kraju, nie wywołałyby żadnej wojny. Wszędzie zapanowałby pokój, wszędzie zapanowałaby
radość. Więc powiedzmy w dzień Makar Sankrant, że Sankrant się skończył i musimy spojrzeć do przodu w nową erę, w której
nowy księżyc pobłogosławi nas, a wspaniałe słońce nadejdzie, aby dać nam całą potrzebną energię do uczczenia adwentu
złotego wieku Sahaja Yogi.
Niech was wszystkich Bóg błogosławi.
Jeśli chodzi o puję, to Makar Sankrant Puja jest bardzo mała, to jest puja do Surya Devata, nie wiem....
Spośród obcych krajów, kto zamierza zostać po jedenastym, dwunastego? Dwunastego i po dwunastym. Jeden, dwa, trzy,
cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Dobrze,
ustalmy, kto zamierza zostać w Bombaju po jedenastym? Kiedy ci ludzie wyjeżdżają? Ci co zamierzają zostać w Bombaju po
jedenastym, kiedy oni jadą, kiedy wyjeżdżacie? Jedziecie do Pratishthanu. No dobrze. Co z tobą John? Chciałbyś zostać tutaj w
Bombaju czy pojechać do Pratisthanu? Mam na myśli, że nie robimy tutaj żadnych planów, więc ci, którzy nie odjeżdżają
jedenastego lub dwunastego, w najbliższej przyszłości, jak wielu z was zamierza zostać dłużej? Około trzydziestu czterech. Ilu
mężczyzn i ile kobiet? Więc zdecydowaliśmy, że mężczyźni mogą pojechać do Pratishthanu, a reszta kobiet może jechać do
Alibagh. Powodem tego są panujące tam wyjątkowo spartańskie warunki. To w ogóle nie nadaje się dla kobiet, mam tam tylko
jeden pokój, w którym mieszkam. Więc najlepszą rzeczą byłoby wysłać wszystkie kobiety... niech pojadą do Alibagh i zapłacą za
swój pobyt ludziom, którzy się tam nimi zaopiekują. Ile mamy osób jadących do Pratisthanu? Reszta mężczyzn, około
pięćdziesięciu. Pięćdziesiąt, w porządku. A kiedy zamierzacie, z tym wszystkim wrócić? Widzicie, bo ta praca to duża
odpowiedzialność. Możecie pojechać do Pratishthanu jeśli chcecie zrobić parę zdjęć, ale to dla nas odpowiedzialność, ponieważ
dopóki nie wrócicie wszystko przez cały czas będzie na naszej głowie.
Najlepiej byłoby, jakbyście pojechali do Pratishthanu, zrobili kilka zdjęć lub co tam chcecie. A potem lepiej zarezerwujcie sobie
miejsca, bo to musi zostać wywiezione z kraju, w przeciwnym wypadku przez cały czas będzie to na naszej głowie. Przykro mi,
ale musicie w takim razie pojechać z tymi rzeczami, które ze sobą przywieźliście. Będziemy to musieli zrobić w trzy, cztery dni.
Możecie teraz dokończyć swoje fotografowanie i zacząć przygotowania do odjazdu. Wszystkie panie, które zamierzają zostać,
mogą jechać do Washi albo do Alibagh. Lepiej do Alibagh... Mogą pojechać do Alibagh i zostać tam, około trzynastu lub
czternastu kobiet... Dobrze, ustalone. A teraz Atharv, Ganesha.... Dwadzieścia jeden osób z Ameryki musi jechać, więc
postarajmy się skończyć puję tak szybko jak to możliwe, aby mogli pojechać.
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Sahasrara Puja, "Jak to zostało postawionione". Fregene (Włochy), 8 Maja 1988.
Dziś jest 19-y Dzień Sahasrary, jeżeli policzycie dzień, kiedy Sahasrara została otwarta po raz pierwszy.
Muszę opowiedzieć wam o Dniu Sahasrary, o tym, jak to zostało postanowione długo przed Moją inkarnacją. Było wielkie
spotkanie w niebie, wszystkie 35 karorów Bogów, wszystkie Bóstwa były tam obecne, żeby zadecydować, co trzeba zrobić. To
ostatnia rzecz, jaką musimy zrobić dla ludzi - otworzyć im Sahasrarę, otworzyć ich świadomość na ducha, świadomość
prawdziwej boskiej wiedzy, usunąć ciemność ignorancji. I to miało być spontaniczne, ponieważ to miało wypracować żywą siłę
Boga.
To musiało stać się bardzo szybko. Więc wszyscy Bogowie poprosili Mnie, Adi Shakti, żebym się narodziła. Oni wszyscy robili co
mogli. Robili, co tylko było możliwe. Oni tworzyli świętych, ale bardzo niewielu. Oni się inkarnowali, a ludzie zrobili z nich religie,
które zostały wypaczone i przyniosły im złe imię. Żadnej rzeczywistości w tych religiach. Te religie były zorientowane na
pieniądze lub władzę. Nie działała w nich Boska Siła, w rzeczywistości wszystko to było antyboskie. Jak teraz odwieźć ludzi od
tych powierzchownych religii, tych wypaczonych ścieżek destrukcji?
Jak powiedzieć im o tych organizacjach. Przez wieki oni rządzili, zarabiając pieniądze, tworzyli władzę. To było ogromne
zadanie, musiało ono być wykonane z wielką cierpliwością i miłością, to była także bardzo delikatna sprawa, bo oni wierzyli w te
religie - niewinni, prości ludzie. Trzeba było, żeby zrozumieli, że to wszystko jest nonsensem że nie są religijni, że są przeciwko
Inkarnacjom, przeciwko prorokom, przeciwko wszystkim świętym. Dlatego prawdziwi święci musieli cierpieć. To była praca
wymagająca wielkiej mocy, dlatego Adi Shakti musiała się narodzić na ziemi. To musiało, stać się przed 6 maja, bo dzień 6-go
maja tamtego roku był dniem zagłady.
Stało się to 5-go maja, w ostatnim momencie. Wszystko to było postanowione już przedtem i wszystkie Bóstwa miały
przydzielone zadania. Bardzo zdolne Bóstwa, bardzo posłuszne. One bardzo dobrze Mnie znały, całkowicie oddane. One znały
Mnie bardzo dobrze, każdy Mój włos.
Nie musiałam uczyć ich protokołu - miłość sama daje wam protokół, ale taka miłość, która jest boska, nie samolubna. To nie tak
jak my kochamy swoje dziecko, mojego męża, mój kraj, moje ubrania. To jest boska miłość, która promieniuje z twego serca,
twego ducha, jak światło wiedzy. Ależ jest to wielkie zadanie. Więc powiedziałam, że w Sahasrarze muszę być Mahamayą.
Muszę być Mahamayą. Muszę być kimś, kogo ludzie tak łatwo nie rozpoznają. Ale bóstwa? One wiedzą.
Ta Mahamaya musiała przyjść na ziemię, a nie Adi Shakti w swojej najczystszej formie. To za wiele. Więc Ona została pokryta
Mahamayą. Teraz widzicie, co osiągnęliśmy w ciągu 19 lat, tak wielu yoginów siedzi dziś przede Mną. Różnica między świętym a
yoginem jest taka, że Święty sam w sobie jest prawy, sam w sobie jest święty, ale niewiele wie o Kundalini. Lecz yogin wie o
Kundalini.
Różnica miedzy yoginem a Sahaja yoginem jest taka, że Sahaja yogin ma moc, ma moc dawania Realizacji innym. yogin może
oczyścić siebie, ale nie może oczyścić innych, a Sahaja yogin może oczyścić zarówno innych, jak i siebie. Więc to jest najwyższy
stan, jaki osiągnęliście przez swe punyas, powiedziałabym. Tak wielu z was szukało prawdy w poprzednich wcieleniach, a teraz
tutaj macie osiągnąć to, czego szukaliście. To wszystko wydarzyło się właśnie teraz tak pięknie. Nawet nie zdajecie sobie
sprawy, co automatycznie stało się z wami. Spontanicznie otrzymaliście moce w waszym centralnym układzie nerwowym - w
mgnieniu oka. Wasza uwaga została ustabilizowana.
Oczywiście nawet teraz niektórzy ludzie nie są stabilni. Nawet teraz widzę, że wasza uwaga jest chwiejna. Ale tak wielu z was
osiągnęło ten stan, o którym mówiliśmy: Shivo'ham, Shivo'ham, Shivo'ham. Wy go macie. To, co Adi Shankaracharya pisał o

sobie, wy możecie powiedzieć o każdym z was. Tylu Adi Shankaraczariów siedzi przede Mną. Ale Ja wciąż jestem Mahamayą.
Ja tylko zachowuję się tak jak wy, też mam rodzinę, mam również dzieci, które można nazwać moimi. I wy także jesteście moimi
dziećmi.
Więc, gdy jesteście wystarczająco dojrzali, pierwszy znak to to, że macie rozróżnienie. To boskie rozróżnienie jest znów
miłością. Ale znów widzę, że ludzie potykają się.
Nie wstydzą się mówić: "Matko, ja mam zablokowaną Agnyę". Dlaczego? - Wiecie, jak to oczyścić. Wiecie, co z tym zrobić.
Dlaczego tego nie wyleczycie? Dlaczego do tego nie dotrzecie? W czym problem? - To Maya. Najpierw zaczyna się problem z
rodziną: moja żona, moja matka, mój mąż, mój brat, moje dzieci. W porządku. To Maya. W tym idziecie na dno. Znów jesteście
wyciągani na powierzchnię. Wtedy Maya staje się coraz subtelniejsza. Sytuacja rodziny poprawia się, każdy to wie.
Ale tak wielu potyka się, tak wielu się gubi w Sahaja Yodze, ponieważ mają złą żonę lub złego męża. Wy musicie wzrastać - sami.
Nie musicie być zależni od innych. A ci, którzy nie pozwalają wam wzrastać muszą zostać odrzuceni. nie ma nic ważniejszego
od waszego wzrostu: coraz wyżej i wyżej, bo to ma wielki Boski Cel. Ostateczny szczyt, gdzie cała ludzkość jest uratowana
dzięki waszemu wysiłkowi. Musicie to wypracować. Wtedy widzimy 1000 płatków. To są siły Viraty w was. I tu my potykamy się,
kiedy światło Sahasrary jest Brahmarandhrą, która jest waszą czakrą serca.
Czakra serca też może być źle zrozumiana. A to złe zrozumienie zawsze pochodzi od Mayi, aby was sprawdzić. Tak jak
powiedzieliśmy, że musimy mieć rodzinę. Musimy mieć dobre rodziny, musimy mieć dobre dzieci.
Nagle Mahamaya zaczyna działać. Zaczynamy się martwić o męża, rodzinę. My powinniśmy być twoją rodziną. To w Sanskrycie
powiedziano, że ci, którzy są świętymi, dla nich cały świat jest rodziną. Martwicie się o pojedyncze rodziny, a kolektywna rodzina
jest hamowana. Nie martwcie się o indywidualne rodziny tak, że kolektywna rodzina na tym cierpi. A jeśli istnieją takie rodzinne
więzy - lepiej je odrzucić. Musicie się poświęcić.
Właściwie to żadne poświęcenie, to tylko pozbycie się choroby. Więc tracimy nasz czas na dzieci, rodzinę, która jest bardzo
mała. Potem sytuacja się zmienia, to jest współczucie, miłość. Wierzymy, że mamy kochać Sahaja yoginów. Powiedziałam
komuś, żeby odszedł, bo miał w sobie chorobę i okłamywał Mnie. Więc uwaga negatywnej osoby bardziej skupi się na nim, niż
na innych Sahaja yoginach. Czy wy macie więcej uczucia i miłości niż Ja? Dlaczego przyciągają was ludzie, którzy są poza
Sahaja yogą? Dlaczego współczujecie tym ludziom? Wy nie jesteście tu po to, by pomagać uciskanym, biednym tak zwanym
cierpiącym ludziom. Nie.
Wy nie jesteście Inkarnacjami. Nie jesteście tu po to, by pomagać kobietom, które cały czas płaczą; dzieciom, które musiały być
odseparowane od swych rodziców. To, gdzie jesteśmy to szpital. My wszyscy się leczymy. Czy słyszeliście o pacjencie, który
leczy innych pacjentów? To lekarz ma to robić. Ale Sahaja yogini zawsze na początku ulegali tego rodzaju złudzeniu złego jabłka,
a jest tyle dobrych jabłek.
Jak mogą dobre jabłka leczyć złe jabłka? Mogą? Jeśli położyć 20 tysięcy [jabłek] na to złe jabłko, ono zepsuje je wszystkie. To
nie wasza sprawa, to praca dla Boga. Jedyne, co możecie zrobić, to wciągnąć tę osobę do kolektywności pokazując jej - mylisz
się, mylisz się, mylisz się, a masz być w porządku. Ale te pomysły - nie wiem skąd je wzięliście: że nie ma zła na ziemi i nie ma
niegodziwości na tym świecie.
Zło istnieje, istnieje coś złego. I wy możecie to wiedzieć: jeżeli wasze wibracje są w porządku, wasze rozróżnienie jest
odpowiednie, będziecie wiedzieć natychmiast. Więc tracicie swą energię poprawiając ludzi, którzy nigdy, nigdy się nie poprawią i
zapominacie, że wy nie poprawiliście tej osoby, odwrotnie - to wy się pogorszyliście. To znaczy, że nie jesteście jeszcze dojrzali.
Podczas otwarcia Sahasrary Ja nigdy niczego nie zostawiłam niedokończonego. To perfekcyjna praca. Wasze nerwy są
nienaruszone. Wasz mózg jest nienaruszony. A tak potężna Kundalini unosi się. Jak słodko, pięknie i delikatnie ona się przebija.
Tylko nitka się podnosi, a potem to połączenie zostaje ustanowione i zaczyna się stan odprężenia w układzie sympatycznym.

Jak pięknie wszystkie czakry się otwierają i coraz więcej nitek się podnosi. Teraz wy także wiecie, jak to wypracować. Znacie
całą wiedzę. Ale to, czego wciąż nie wiecie, to to, że nie jesteście jeszcze perfekcyjni. Musicie się doskonalić, poza tym istnieje
Mahamaya. Ona was nie przyjmuje bezwarunkowo i to jest problem.
Ona rozmyślnie wodzi was na pokuszenie. Rozmyślnie daje wam pozycję przywódcy - przywódcy świata i wszechświata.
Najpierw rozwijacie ogon a potem róg, a potem coś wychodzi z Sahasrary.
Wyglądacie jak klowny. Żeby was sprawdzić ona może także ożenić was z jakimiś dziwnymi ludźmi. Ten sprawdzian musi się
dokonać. To zadanie Mahamayi. Ona musi was przetestować. Złoto trzeba przetestować. Diament trzeba przetestować.
Wszystko co wartościowe musi być sprawdzone. Bez tego, jak można was ocenić?
To nie tak jak z chodzeniem do Kościoła. Ktoś leje wam wodę na głowę, w porządku, teraz jesteście ochrzczeni. Skończone.
Teraz jesteście wybrani. Ale woda zaraz wyparuje. A kiedy pójdziecie do Boga On wam powie: "Jak jesteście ochrzczeni?" "Wodą" - "Gdzie ona jest? Nie widzę".
Więc wszystko to trzeba odpowiednio zrozumieć. To jest dla naszego wzrostu, dla naszej pomyślności. Dla naszego wyższego
stanu. Ale musicie wiedzieć, że w tym celu musimy skupić całą naszą wolę. Kiedy na przykład, ludzie idą w Himalaje, co robią?
Biorą wielki gwoźdź, wbijają go w najwyższym punkcie a potem przywiązują linę i wspinają się. Nie patrzą w dół. A potem znów
wbijają gwóźdź wyżej i wspinają się do niego. I tak wspinają się w Himalajach.
A co my robimy w Sahaja Yodze? Bierzemy gwóźdź z góry i znosimy go na dół. Pierwszego dnia, kiedy dostajecie Realizację
doświadczenie jest ogromne. I krok po kroku schodzicie w dół. Ale gdy tylko dostaniecie Realizację, jeśli jesteście wystarczająco
inteligentni, postanawiacie: jak mogę się umocnić? Przypuśćmy, że bardzo lubicie mleko. Powinniście wtedy powiedzieć: dotąd
nie będę pił mleka, aż osiągnę odpowiedni stopień rozwoju. Ale to nie powinno być traktowane jako poświęcenie, ale jako
radosny wzrost. Czy ludzie, którzy wspinają się na szczyt Himalajów, myślą, że coś poświęcają? Jeśli zaczniecie myśleć: “O
Boże, poświęciłem mleko”. Wtedy będziecie skończeni. Zacznie się upadek.
Ale jeśli coś lubicie, to powinniście powiedzieć: w porządku, ja to lubię, ale pokażę, że ważniejszy od tego jest mój wzrost
duchowy. Do moment, aż nie poczynię postępu, nie będę tego brał. Taka determinacja powinna wam towarzyszyć. Bez tego, jak
myślicie, czy uda wam się przedostać przez te straszliwe góry ignorancji, jakie posiadacie? Tak naprawdę poprzez Realizację
posadziłam was na szczyt tej góry, ale wy się ześlizgujecie w dół.
Zatem musicie utrzymać się na tym szczycie. Ja mówię wam o wszystkim. Kiedy pytaliście któregoś ze świętych, czy którejś z
wielkich Inkarnacji - czy oni wiedzieli o Kundalini? Gdyby wiedzieli, to by o tym napisali. Oni nigdy nie wiedzieli o Kundalini. Jeśli
nawet, to bardzo niewiele. Najwyżej, że to działa na koniuszkach palców. Teraz zbliżyliśmy naukę do rzeczywistości, prawdy,
boskości. Wszystko to jest teraz całkowicie zintegrowane z nami. Sahaja Yoga to najbardziej naukowa sprawa, o jakiej
moglibyście pomyśleć. Wy jesteście największymi komputerami. Ale komputer musi działać. I tutaj właśnie zawodzimy.
Zawodzimy codziennie. Czasami to tragedia. Coś okropnego.
Teraz już 19 lat mamy Sahasrarę, a Ja pracuję 18 lat. Musicie teraz zrozumieć waszą odpowiedzialność. Musicie wyzwolić
rodzaj ludzki. Nie chcemy robić niczego, co by chociaż zbaczało z tej drogi. Dzień Sahasrary jest 5-go, ale my musimy obchodzić
go dziś, bo każdy musi mieć wolną niedzielę. Dla naszej wygody musimy wypracować Sahaja Yogę. W porządku. To dozwolone.
Bóstwa pracują 24 godziny na dobę przez wszystkie miesiące roku, by to osiągnąć, ponieważ one mają stały dopływ energii,
który wy także możecie mieć.
Wasz wzrost w porównaniu z okresem 18 lat jest bardzo mały. Wiecie, w krajach zachodnich po 18 latach jesteście uważani za
dorosłych - a nie dzieci. Teraz wszyscy musicie stać się dorośli. Dorośli - w porządku, ale ja nie wiem, jak dalece wzrośliście.
Naprawdę nie wiem, czy jesteście wciąż wielkimi dziećmi, czy naprawdę osiągnęliście stan dorosłości.
A potem dostajecie wiele praw i wolności. Wy już macie wszystkie prawa. Jeśli chcecie iść do nieba - możecie iść, jeśli chcecie

iść do piekła - też możecie. Całkowita wolność - bez problemu. Dorośli to ci, którzy mają rozróżnienie, którzy wiedzą, jaki jest cel
ich życia, którzy są w stanie zrobić wszystko, by osiągnąć ten cel, którzy mają siłę, żeby walczyć i zrozumieć.
Nieraz spotykam ludzi, którzy nawet wzrośli, ale zachowują się w Sahaja Yodze w taki sposób; jestem taka zdziwiona, jak
możecie być pod wrażeniem tych powierzchownych ludzi, tej sztuczności. Jeśli ktoś potrafi bardzo słodko mówić, to nie znaczy,
że ta osoba jest dobra, nieprawdaż? Wręcz przeciwnie - boska osoba nigdy nie jest tak słodka, że aż się robi niedobrze od tej
słodyczy. Ona musi trzymać władzę obiema rękami. Wolność - w porządku, dodawanie gazu - w porządku, ale także i
hamowanie.
Ale wy zawsze lubicie ludzi, którzy rozpieszczają wasze ego, mówią coś bardzo miłego. Ileż trzeba, aby powiedzieć coś takiego.
Obecnie ludzie ćwiczą się w tego rodzaju sztuczności. Wy musicie oceniać ludzi po ich wibracjach, ale jesteście sztuczni,
dlatego nie oceniacie po wibracjach. a zwracacie uwagę na ludzi, którzy są bezsensowni. Teraz zrozumcie jedno - że wciąż
musicie dojrzewać. Jeśli tego nie akceptujecie, wtedy wasze ego wzrasta lub czujecie się winni. Jak będziecie wzrastać?
Jedyne, co macie zrobić, to wejść do łodzi, to wszystko. Ale wy wkładacie wtedy stopę w paszczę krokodyla, no dobrze. A jak
wyjmiecie ją stamtąd, to wkładacie znów w paszczę rekina, a łódź was ciągnie. Którą drogę wybierzecie? A najgorsi są ludzie
krokodyle i ludzie rekiny, bo nigdy nie pokażą wam swoich zębów. Nigdy nie pokażą wam swoich zębów. Ukrywają się pod
fałszywym wizerunkiem, pod dwulicowym zachowaniem tak, że nie możecie ich rozpoznać, chyba, że jesteście Zrealizowaną
Duszą.
Więc teraz wkraczamy w naszą dorosłość. I kobieta, która jest odpowiednio wychowana w dzieciństwie, rozwija w sobie
nieśmiałość, uczucie wstydu, zna sens niewinności. W dzieciństwie ona nie wie tego wszystkiego. Ale tutaj znów kiedy one
dorastają, stają się szalone, chłopcy stają się włóczęgami - i to jest dorosłość! To nigdy nie zdarza się u zwierząt.
Nie wiem, co to jest. Ale my jesteśmy Sahaja yoginami i mamy swoją Sahaja kulturę. Żyjemy w tej kulturze, jesteśmy z niej dumni
i to jest nasza religia. Mamy swoją czystą religię, z którą nam dobrze i nie zamierzamy tego zmieniać. My sami zamierzamy
zmieniać cały świat. Mamy własną kulturę i będziemy zachowywać się w taki sposób, który zmieni cały świat. To jest nasza
odpowiedzialność. Jesteście wybrani do tego zadania. Wy naprawdę jesteście wybrani. Wy jesteście naprawdę czyści. Wy
jesteście tymi, którzy ustanowili kalisthan (kraj czystości). Bądźcie świadomi waszej odpowiedzialności.
Bądźcie świadomi swoich mocy. Najważniejszą waszą mocą jest Boska Miłość, nie ta głupia miłość, która was zaślepia i
zakochujecie się, ale ta, kiedy wzrastacie w miłości. To, jak mówimy, jak chodźmy, jak żyjemy, jak się zachowujemy - wszystko
powinno być Sahaj. Bo to jest tak prawdziwa, żywa kultura pięknych ludzi tego świata. Widzimy wśród zwierząt i ptaków: łabędź.
Wśród zwierząt słoń posiada mądrość, łabędź wie, jak oddzielić wodę od mleka. Tak wśród ludzi - Sahaja yogini, dziś, w tych
współczesnych czasach.
Myślę, że do wieku 21 lat wszyscy będziemy umocnieni - dojrzali, wspaniali Sahaja yogini. Będziemy wyciągać ten szalony świat
z jego ignorancji i jego Mayi. Będziemy tymi silnymi ludźmi miłości, zrozumienia, rozwagi i pokory.
I chciałabym to zobaczyć za Mojego życia. Mam nadzieję, że całkowicie się temu poświęcicie.
Musicie wiedzieć, że tylko jeden punkt został ustalony na tym spotkaniu Bóstw i tego nie mogę zmienić. Bóstwa powiedziały:
"Będziemy tolerować każdy nonsens, ponieważ pochodzi to z ignorancji, ale każdy, kto Ciebie nie kocha, kto Ciebie obrazi, każdy,
kto Ciebie wykorzystuje, wyzyskuje, kto nie okazuje należytego szacunku, każdy, kto Cię nie rozpoznaje, zostanie przez nas
poważnie ukarany i na to musisz nam pozwolić, bo inaczej - my nie należymy do tego świata". One zjednoczyły się przeciwko
Mnie. I Ja musiałam im zezwolić. Więc bądźcie ostrożni.
Mówię wam, nie dotykajcie Mnie, bądźcie ostrożni. Niektórzy ludzie chcą tylko poprawić Moje sari.
Wy nie jesteście od tego, nie musicie tego robić. Nie bawcie się Moimi pieniędzmi, nie wykorzystujcie Mojej gościnności,
uważajcie. Mówię wam tyle, ile mogę powiedzieć i to jest właśnie to. Z jednej strony jest Mahamaya, z drugiej Bóstwa, a wy
biedni Sahaja yogini jesteście pośrodku. Współczuję wam, wiem, ale lepiej bądźcie ostrożni. To jest jak ostrze brzytwy, ale z
drugiej strony jest to piękne.

Powinniście wiedzieć, że to Mahamaya i że Bóstwa tu siedzą wokoło, One wszystkie, przyglądając się wam, oceniając was na
tym wielkim spotkaniu, kto jest kim. "Gdzie jest uwaga tego pana? Gdzie on patrzy? Co on robi?" Wszystkie one tu siedzą. Ale
jednocześnie one są kwiatami, boskimi kwiatami, boskim błogosławieństwem i wszystkie anioły są tu, widzę je. Wasze aparaty
mogą je uchwycić. Macie zdjęcia, które pokażą wam je, jak tu siedzą. To jest przepowiedziane, że cały świat przyjdzie do
Lotosowych Stóp waszej Matki i że to wy będziecie decydować o przyszłości tego świata.
To zostało zapisane już 14 tysięcy lat temu i istnieje jeszcze jedno, co mówi o tym samym. Więc musicie być świadomi.
Gdzie jest wasza uwaga? Czym się martwicie? Na co przeznaczacie swój czas? Zostawcie wasze dzieci Mnie, zostawcie wasze
rodziny Mnie. Możecie wziąć tylko portfel, ale resztę - wszystkie wasze bóle głowy - zostawcie Mnie. Nie stosujcie na Mnie
swoich trików. Mahamaya zna wszystkie wasze triki - wszystko wewnątrz i poza wami. Jeśli zechcę wiedzieć, mogę wiedzieć o
was wszystko. Ale ja tego nie chcę. W tych okolicznościach jesteśmy wspomagani, chronieni, sprowadzani do rzeczywistości
tak łatwo, tak łatwo, z troską.
Mówicie mi: "Matko, nagle tam wszedłem i zobaczyłem siedzących Sahaja yoginów. I chcieliśmy kogoś poznać, a on tam
właśnie był. Jak to się dzieje? Jesteśmy wspomagani. Tutaj, na przykład, ci premierzy mają tylko 5 - 6 ochroniarzy, a wy macie
miliony, miliony. Każdy z was. Nikt nie może was tknąć, za wyjątkiem tego, że wy sami możecie się zranić. To wszystko. Nikt nie
może was zranić.
Więc dzisiaj znów obchodzimy ten dzień wielkiej determinacji. Przyrzekam, że najważniejszy jest wasz wzrost i nic więcej, i to
zadziała. Wszystko inne będzie zadbane. Macie wszystkich mechaników, żeby to wykonać, ale najpierw dajcie to tym
mechanikom do wykonania, a wszystko będzie działać odruchowo.
I oczyszczajcie własne czakry. Nie mówcie: "Mam to, mam tamto". Po prostu je oczyszczajcie. "Jak śmiem mieć te wszystkie
problemy". "Jak śmiem mieć ciągle zablokowane wszystkie te czakry". Po prostu je oczyszczajcie, rano i wieczorem.
Oczyszczajcie. Jestem pewna, że to zadziała.
Mam nadzieję, że w przyszłym roku otrzymam jakieś dobre informacje.
Niech was Bóg błogosławi
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Teraz jest to pochwała Mahalakshmi tattwy, Zasady Mahalakshmi.
I jak wiecie, zasada Lakshmi jest mocą Shri Vishnu, i ona najpierw ugruntowuje się w nas, kiedy zaczynamy zwracać uwagę na
dharmiczne życie materialne, dharmiczne życie finansowe, i dharmiczne życie rodzinne. Potem zaczyna się poszukiwanie,
poszukiwanie wyższych królestw. Przejawia się to w nas poprzez zasadzę Mahalakshmi. Dlatego w krajach zamożnych ludzie
zaczynają szukać. Mogą zbłądzić, to jest co innego. W człowieku to istnieje, ale zaczyna się przejawiać, gdy jesteście w pełni
usatysfakcjonowani waszą materialną stroną a nie Sahaja Yogą. W Sahaja Yodze to się manifestuje i działa.
Zatem zaczyna się otwieranie centralnej ścieżki Mahalakshmi i Ona wznosi się ponad czakrę Nabhi, i dochodzi do waszej
Sahasrary i przebija ją. W Sahasrarze, jest także Vishnu-tattwa, która staje się Viratą - Jedyną Zasadą. Kiedy przejawi się w
Sahasrarze, stajecie się świadomi kolektywną świadomością, zdobywacie wiedzę i znacie prawdę.
To staje się poprzez podniesienie się Kundalini. Teraz tutaj, oni wyłącznie sławią centralną ścieżkę, to jest Mahalakshmi. Więc
śpiewacie dla Mnie, dla Mojej Zasady Mahalakshmi. Ale kiedy to dociera do Sahasrary, w Sahasrarze staje się Mahamayą, jak
wam wczoraj mówiłam. W Sahasrarze, dostaje moc Mahamayi, przez którą ma tysiąc faset, i wprowadza was w iluzję, aby was
przetestować, i aby wam pomóc - w Sahasrarze.
Poza tym inkarnowała się wiele razy. Tak jak możemy powiedzieć, że Lakshmi inkarnowała się na tej Ziemi jako Sita, jako Radha,
jako Maryja matka Chrystusa, a ostatecznie jako wasza Matka. Ale jest to wyłącznie centralna ścieżka i tylko jedna Zasada
Mahalakshmi.
Więc teraz tutaj, sławicie Mnie jako Mahalakshmi. Więc najpierw mówią:
"Och, Mahalakshmi, któraś jest Matką, sławimy Cię jako Mahamayę - Tę, która tworzy iluzję tego świata.
I jesteś Tą, która zabiera nas poza tę iluzję.
I jesteś peethą, siedzibą lub miejscem Shri Chakry.
I wszyscy Bogowie wielbią Cię: "Shri peethe sura pujite".
"Shanka chakra gada haste" - ponieważ to jest Lakshmi, to jest moc Vishnu. On ma shankę, czyli konchę, czakrę i gadę w ręku.
Tak więc "Nirmala Devi namostute, Mahalakshmi namostute".
Teraz znowu Shri Vishnu jest na kondorze Garudzie. Więc "Namaste garurha ruhe" - Jesteś tym, który jedzie na Garudzie. To jest
takie naukowe. Ona jest mocą Vishnu, Lakshmi, Lakshmi Narayany, Viraaty, centralnej ścieżki.
Jak pięknie, więc Ona ma całą broń Shri Vishnu. Jeździ na Garudzie. "Kolhasura bayankari" - Ona jest Tą, która zabiła Kolhasurę.
Kolhasura to ten, który mieszkał w Kolhapur. Zabiła go tam i tam się pojawiła, manifestując się w świątyni. Dlatego w Kolhapur
macie świątynię Mahalakshmi.
"Sarvapapa hare Devi" - jesteś Tą, która usuwa wszystkie nasze grzechy, usuwa wszystkie nasze grzechy. "Mamhalakshmi
namostute".

"Sarvagye sarvavarade" - ponieważ zasada Lakshmi staje się Mahalakshmi, staje się wtedy Viratanganą czyli mocą Viraty, jest
tym samym, [więc] wiecie wszystko, ponieważ to jest wiedza, to jest prawda. Taka jest zasada prawdy, wiedzy.
Ona jest Tą, która wie wszystko: "Sarvagye sarvavarade".
Ty jesteś Tą, która daje wszystkie błogosławieństwa. To Mahalakshmi jest Tą, która daje wam błogosławieństwa.
"Sarvadushta bhayankari" - I jesteś Tą, która jest straszną osobowością dla wszystkich tych, którzy są okrutni - pamiętajcie o
tym! - którzy są okrutnymi ludźmi.
"Sarvadukha hare Devi" - Ty jesteś Tą, która usuwa wszystkie ludzkie cierpienia.
Również imieniem Shri Vishnu jest Dhanvantari, co oznacza lekarza; jest jednym z imion. Oznacza to, że zasada Vishnu ma moc,
by was uleczyć, aby wam ulżyć w bólu. Dzięki tej mocy Ty zabierasz od nas cały nasz ból. To prawda, czyż nie?
"Sarvadukha hare Devi, Mahalakshmi namotute".
"Siddhi buddhi prade Devi" - Ty jesteś Tą, która jest dawcą siddhi [spełnienia]. Teraz macie siddhi, możecie podnosić Kundalini,
możecie leczyć ludzi, możecie doświadczyć wszystkiego na waszym centralnym układzie nerwowym - to są siddhis, dzięki
którym znacie wiedzę absolutną. Ty jesteś Tą, która daje absolutną wiedzę. Poprzez centralną ścieżkę Mahalakshmi poznajecie
wiedzę absolutną. Więc Ty jesteś dawcą siddhi i buddhi. Ty jesteś Tą, która daje nam mądrość, buddhi, czyli inteligencję, czystą
inteligencję. Czysta inteligencja pochodzi z centralnej ścieżki. Po prostu zobaczcie, jak oni to opisali.
Więc będziecie zdumieni, jeśli zaśpiewacie pieśń, powiedzmy, do Shri Krishny lub Shri Ramy, albo do Shri Vishnu lub
Mahalakshmi, albo do Lakshmi będą tam opisane te same cechy, ponieważ Oni są jedną osobowością. Jeśli znacie ich imiona,
Oni nigdy się nie pomieszają.
Shiva będzie miał swoje własne cechy, Vishnu będzie miał swoje własne cechy a Brahma będzie mieć swoje własne cechy wszystkie one są rozdzielone. A więc tutaj, drugą jakością jest to, że w środku, madhyankar, pośrodku oceanu, w międzyczasie,
w przerwie, Ty jesteś Tą, która w sercu staje się Mocą Shivy. Wiecie o tym. Zobaczcie, jak wyraźnie jest powiedziane, że "w
międzyczasie Ty stajesz się mocą Shivy i Tą, która jest mocą Maheshwary, czyli Shivy".
Taka sama staje się wasza środkowa ścieżka. "Yogade Yoga sambhute" - Ty jesteś Tą, która umożliwia uzyskanie yogi.
Stwarzasz nas w taki sposób, "sambhute", "sambhut" oznacza, że możecie stworzyć taką sytuację, dzięki której możemy
uzyskać swoją Realizację, yogę. Nie tylko to, ale Ty dajesz Realizację. Co jest częścią Mahalakshmi. Możecie stać się niezwykle
subtelni i skrajnie przyziemni.
Możecie więc mówić o bardzo, bardzo subtelnych rzeczach. I możecie zwracać się do ludzi w bardzo subtelny sposób, a
możecie też mieć bardzo odpychający wygląd, bardzo pospolite zachowanie, bardzo odrażające metody, aby zajmować się
odrażającymi ludźmi. Używam tego, wiecie o tym.
"Stula sukshma Maharaudre" - teraz Ty jesteś zarówno przyziemna jak i bardzo subtelna, i Ty jesteś najpotężniejszą
niszczycielską mocą "maharaudre". "Raudra" jest Mocą Shivy, która jest destrukcyjna, ale Ty jesteś Tą, która jest Maharaudre.
Masz moc, najwyższą moc zniszczenia, największą moc zniszczenia - maharaudre.
"Mahashakti mahodare" - Ty masz wielki brzuch i w nim mieścisz wszystkie moce, wielkie moce w twoim brzuchu. "Maharaudre,
mahodare".
"Mahapapa hare Devi" - Ty jesteś jedyną, która usuwa wszystkie nasze grzechy. Papa to [grzechy].

I to jest Ta, którą czcimy. "Padmasana stite Devi" - Ty siedzisz na lotosie. Znajdziecie Lakshmi zawsze stojącą na lotosie, ale
Mahalakshmi siedzi na lotosie. Musieliście widzieć, że w świątyni w Kolhapur mają bardzo, bardzo duże lotosy, które ofiarowują.
One tam rosną. Nie rosną nigdzie indziej, a jedynie tam - takie duże, duże lotosy. Nawet w Himalajach ich nie znajdziecie, a tylko
w świątyni Mahalakshmi. Zobaczcie, jak to wszystko jest zrobione. Cokolwiek jest opisane, otrzymacie na to dowód. Teraz
załóżmy, że opisują kwiaty, które są lubiane przez Mahakali.
Więc jeśli pojedziecie do Mount Abu [miasto], gdzie jest Ambas [świątynia], to znajdziecie te same kwiaty, które są 'champakas'
[gatunek magnolii] a jest ich tam więcej. Poza tym rodzaj zapachu kleju zwanego gulgul, który Ona lubi, oni także opisali. I to jest
miejsce, w którym to znajdziecie, nigdzie indziej. Jak Matka Ziemia też utrzymuje te ograniczenia i te przedziały przeznaczone
dla różnych, różnych Bogiń. Więc Ona zasiada na lotosie, zasiada. Zasiada i tam ustanawia swoją pozycję. Oznacza to również,
że Ona siedzi na lotosach waszych czakr i Ona ustanawia wasze lotosy. Tak więc, wszędzie, we wszystkich centrach, jest to moc
Mahalakshmi, w różnych formach i przejawach, [które] wypracowują otwarcie czakr. Nawet tutaj, gdzie Ona staje się
Madhyantar, w środku, w małym przedziale, [kiedy] Ona staje się w tym czasie Mocą Shivy, czyli Mahalakshmi. Zasada jest taka
sama, Mahalakshmi.
Jaka jest zasada Mahalakshmi? Jest nią wznoszenie się. Ona wspomaga wznoszenie się Kundalini. Ponieważ, kiedy Kundalini
się podnosi, jest tak wiele rzeczy do zrobienia, aby utrzymać Kundalini poruszającą się w górę, aby nie opadła, otwieranie
różnych czakr w różnym czasie, a to, co nazywacie bandhas jest po to, aby zachować centralną ścieżkę w taki sposób, że
[Kundalini] jest wypychana w górę i nie wolno jej spaść. Wszystko to odbywa się poprzez zasadę Mahalakshmi.
"Parabrahma swarupini" - Ona jest Tą, która jest Parabrahmą. Ona jest Tą, która jest Wszechprzenikającą Mocą. Z tego powodu
posiadamy wiedzę. Z powodu tej Wszechprzenikającej Mocy Boga otrzymujemy wiedzę na koniuszkach naszych palców. Więc
działa przez wasz mózg jako Mahamaya, przez nerwy jako 'boddhas' i dookoła was otrzymujecie informacje.
Więc stajecie się nieodłączną częścią całości kosmosu i już stajecie się bardzo skuteczni, zaprogramowani, jak komputer. Ona
nosi białe szaty. Ilekroć mamy program [publiczny], ubieram się na biało: "Shwetambara dhare Devi" - Ona ubiera się [na biało].
To jest czas, w którym muszę dawać Realizację, więc jestem Mahalakshmi.
W czasie pujy jestem Mahakali lub Adi Shakti. Mahakali to Adi Shakti…
(przerwa w nagraniu)
...Na dół do ziemskiej osobowości. "Jagatstite" - zejść na ziemię (praktyczne). Ona jest Matką całego Wszechświata, tego
świata, więc Mahalakshmi. Następnie w tych dwóch kolejnych [zwrotkach ...] ci, którzy czytają te ‘stotras’, te mantry o Nirmali
Devi i robią to z pełnym oddaniem, otrzymają wszystkiego rodzaju siddhis, które nigdy nie zostaną utracone. Dostaną Królestwo
Boże na zawsze.
Ci, którzy czytają je raz pozbywają się wszystkich grzechów. Ci, którzy czytają je dwa razy, wchodzą w dhyana [medytację], w
stan samadhi - tylko dwa razy! Jeśli czytacie je trzy razy, to każdy, kto jest anty-Boski i was niepokoi, zostaje zniszczony.
Sahaja yogin: Przeczytaliśmy je tylko dwa razy Shri Mataji!
Shri Mataji: Zrobiliście to już dwa razy? (śmiech) Zatem ten, kto staje się Nirmala Devi, znaczy który oczyszcza, staje się
pomyślną osobą, staje się pomyślny - ‘shubha’. Dlatego Ona jest Tą, Ona staje się 'prasanna', Ona jest zadowolona ponad miarę,
jest zachwycona i tak Ona daje wam błogosławieństwa i stajecie się pomyślni, bo jesteście czyści w sercu, nie ma żadnego ego,
nie ma żadnych uwarunkowań, macie bardzo czystą uwagę i czyste serce.
Tak samo teraz jest powtarzane "Namastestu Mahamaye, Shri peethe sura pujite.

Shanka chakra gada haste, Shri Nirmala Devi Namostute". To jest bardzo, muszę powiedzieć, precyzyjne, naukowe studium.
Nawet gdy recytujecie imiona. Jestem zdumiona tymi ludźmi, którzy [to] napisali. Nie wiem jak. Jak mantry na pujy. Cóż za opis!
Zaczynacie zastanawiać się, jak Boskie oczy oni musieli mieć. Myślę, że przynajmniej wasze oczy powinny się rozwinąć do tego
stanu, w którym widzicie te mantry. Nie musimy tworzyć, ale zobaczmy to odbicie, jeśli to jest prawdą lub nie. Wygląda to bardzo
fantastycznie, ale to jest fakt. Niektóre z mantr naprawdę, to zaskakujące jak oni wiedzą!
Sama nie wiem, jak to odkryli! Ale ich odkrycia pokazują ich głębię, ich miłość, ich oddanie i zrozumienie, czym Ja jestem.
Oczywiście na tym etapie jestem Mahamayą: raczej trudne [do zrozumienia], ale nadal próbujcie. Również intelektualiści, tak
zwani intelektualiści, są ludźmi, jak sądzę, którzy chodziliby do tyłu. Oni nie widzą frontu. Jeśli idziecie do tyłu, to co widzicie?
Rzeczywistość wychodzi od was zdeformowana. Bardzo trudno jest z nimi rozmawiać. Zawsze próbują znaleźć coś, co jest dla
Mnie bardzo zaskakująco śmieszne. Ale ci, którzy mają duchową stronę [rozwiniętą], widzą to tak dokładnie, tak wyraźnie.
Chcę powiedzieć, że zostały napisane dawno temu. Oczywiście, ten jest napisany przez Adi Shankaracharyę. Ale oni pisali
tysiące lat temu. Podobnie jak Markandeya, który opisał Moje kolana, możecie sobie to wyobrazić? Musiał doczołgać się do
Moich kolan, żeby zobaczyć albo co? To jest dokładnie to samo. I tutaj on mówi, że są trzy fałdy, to jest fakt. Cały czas mam trzy
fałdy, których istoty ludzkie nie mają: jedną tutaj, inną tutaj, kolejną tutaj. Ja muszę je mieć. Brwi są opisane, wszystko. To
zaskakujące. Poza tym nigdy Mnie nie widzieli, jak sądzę. Nie istniałam wcześniej jako manifestacja na tej Ziemi, ale oni dobrze
Mnie ujrzeli, szczególnie Markandeya.
Kiedy idziecie do tego Vani, byliście w świątyni Saptashringi - Saptashringi oznacza: "Ten, który ma siedem szczytów". W
porządku, jeśli mówię po angielsku, ale w tłumaczeniu jestem kiepska. Tak więc 'shikaras' są siedmioma czakrami i to jest Adi
Shakti. A twarz jest dokładnie taka jak Moja, z tysiącem rąk. I to jest jedyna świątynia, której jeszcze nie zepsuto. Ale ta świątynia
Mahalakshmi jest zepsuta. Oni dostają wszystkie buce: nie przed Nią, ale z tyłu.
Więc będziemy musieli to usunąć i poradzimy sobie. Nie ma to nic wspólnego z konkretną religią lub czymś szczególnym, to jest
wewnętrzne zrozumienie, to wewnętrzne przebudzenie - które jest prawdą. Teraz można zapytać: "Dlaczego Chrystus nie
powiedział?" Zrobił to w pewien sposób. On to zrobił. Ale zobaczcie tylko, gdzie się urodził, gdzie nie było tradycji, nie było
zrozumienia. Nie mógł powiedzieć nam tych wszystkich rzeczy, czyż mógł? Nawet w Indiach, ilu ludzi rozumie? Zapytałam tak
wielu ludzi: "Dlaczego śpiewacie tę pieśń w świątyni Mahalakshmi, kiedy to jest o Ambe?" Nie wiedzieli.
Nikt nie wie. Nawet ci, którzy czcili, byli tam w tej świątyni, byli ich przodkami i przodkami przodków, nie wiedzą tego. Nie wiedzą.
Ale przynajmniej oni mają pochodzenie. Ale jaki jest pożytek z pochodzenia, z którego niczego nie rozumiecie? Jak ślepy, czy
będzie on stał obok kwiatu czy osła, Bóg wie. Teraz wy jesteście tymi, którzy wiedzą. Ale wciąż, wciąż musimy zobaczyć na
własne oczy. Wiele cudów, wiele się wydarza. Mam nadzieję, że oglądacie zdjęcia.
Czy oni widzieli zdjęcia? Tak, Shri Mataji. Wszyscy widzieliście? Czy widzieliście Bóstwa? Nie. Nie? O Boże, gdzie one są Gavin?
To jest bardzo przekonujące! Teraz są zdjęcia, które się ukazały. Siedzę tak jak teraz a materiał, który oddziela panny młode i
panów młodych jest w środku.
Możecie zobaczyć wszystkie Bóstwa siedzące tutaj dookoła. Wszystkie! Wtedy wszyscy panowie młodzi są błogosławieni
światłem. I widzicie wszystkie strzałki, które są opisane teraz, że on wysyła strzały miłości. Ponieważ biorą ślub, Kupidyn wysyła
swoje strzały. Potem są kwiaty, które są Boskimi kwiatami, dla panien młodych. I ten, który trzyma także ten materiał bardzo
wyraźnie pokazał swoją Shri Chakrę. I wszyscy siedzicie a nad wami jest światło. Jeśli patrzycie na to odwrotnie, to jest to Moje
imię napisane w języku arabskim! Wygląda też trochę na wasz kardiograf.
Każdy ma światło. Każdy jest Zrealizowaną Duszą. To jest piękne. Musicie to zobaczyć, a wtedy będziecie znać swoją wartość,
poznacie swoją sytuację i będziecie wiedzieli, czym jesteście - jesteście wszyscy Zrealizowanymi Duszami; nie tylko

Zrealizowanymi Duszami, [ale] Sahaj yoginami! Wiecie wszystko o czakrach, wiecie jak podnieść Kundalini, wiecie, jak dawać
Realizację. Tak potężni ludzie nigdy nie żyli na tej Ziemi, nigdy nie istnieli, nigdy nie byli znani. Wstąpiliście do Królestwa Bożego.
Nie tylko to, ale jesteście na scenie i wszyscy się wami opiekują. Powinniście zobaczyć te zdjęcia, a będziecie o tym przekonani.
Zostały one zrobione przez zwykłego studenta, małym aparatem fotograficznym, który daliście mu w prezencie.
Przyniósł i powiedział: "Nie mogę zrozumieć, o co tu chodzi z tymi Anglikami". Biedaczysko! Próbując oglądać w ten sposób, w
tamten sposób. Powinniście obejrzeć je dokładnie, a potem je powiększymy i wyślemy do ludzi. Wszystkie ośrodki muszą je
mieć. Widzieliście Moje zdjęcia na niebie? Widzieliście zdjęcia wibracji na Moim domu, w Pratisthanie. Ale to są bardzo
niezwykłe fotografie, muszę to powiedzieć. One powinny przekonać was o waszych mocach, o wielkości, że jesteście zupełnie
innymi, wyjątkowymi ludźmi i musicie żyć jak wyjątkowi ludzie, nie dając się ugiąć bezużytecznym rzeczom, np. "moja żona jest
taka, mój mąż jest taki, moje dziecko jest takie". Kim są wasi bracia i siostry? Gyaneshwara powiedział: "Oni wszyscy będą
spokrewnieni". "Soyeri ka hote". "Oni wszyscy będą spokrewnieni. Ci, którzy są w niebie. Oni są oceanami. Każdy z nich jest
mówiącym oceanem ambrozji. I oni są wspaniałymi lasami drzew dających dobrodziejstwa". To jesteście wy! On tak was
opisuje. Myślę, że on nigdy nie przesadzał. On mówi: "Chodźcie, jesteście lasami drzew obdarzającymi łaskami". Więc zacznijmy
jeden po drugim, ach? Haa! Widzicie także anioły. Tak więc pierwsze - z Bóstwami. Wyglądam jak serce w środku a reszta ich
siedzi za Mną, jak to Bóstwa. Możecie wszyscy oglądać je razem. To jest pierwsze.
W porządku. Teraz, tu jest drugie, na którym zobaczycie anioły ze skrzydłami. Przekażcie je dalej. Teraz, to są strzały miłości.
Przekażcie je dalej. Teraz to są błogosławieństwa dla nowożeńców. Teraz tutaj wyglądam jak biały dzban a tutaj wszystkie
wibracje wychodzą ze Mnie. To białe to Ja. Najpierw zobaczcie te Bóstwa. Widzicie, jedno za drugim, szereg, który musicie
zobaczyć.
Jeśli patrzycie na to odwrotnie. Teraz są panny młode pobłogosławione Boskimi kwiatami. To jest Shri Chakra osoby, która
trzymała ten materiał. To jest Moje imię napisane na szczycie waszych głów, jeśli popatrzycie odwrotnie, możecie zobaczyć,
jeśli znacie język arabski. Każdy. Zawsze mówiłam wam, że wibracje są jak pół przecinki, jak księżyc pierwszego dnia. I widzicie
Mnie, wiązkę wibracji.
Yogin: Jest [napisane] "Allah", to jest imię Boga.
Shri Mataji: Ale jeśli ustawisz to tak, to jest to Moje imię. Widzisz, to jest "Nir-mala".
I "Allah" w inny sposób, widzicie. "Allah", jeśli patrzycie z tej strony, a z tej strony jest "Nirmala". Yogin: Och!!! "Allah" jest Viraatą.
To jest [zdjęcie], na którym Hanumana siedział przede Mną. Widzę to wszystko, ale wy tego nie widzicie, i to jest kłopot. To są
dwie nazwy [strony] jednej monety: jedna to "Nirmala" a druga to "Allah". Również jest "Nirmala" i "Sadashiva". Jest także
"Nirmala" i "Brahmadeva". Allah jest tym samym, co Jehowa.
Przekażcie to innym, aby zobaczyli. Musimy je powiększyć, a otrzymamy je powiększone, czyż nie Gavin? Tego brakuje, gdzie są
wozy zaprzęgnięte w woły. Muzułmanie muszą mieć trochę rozsądku w głowach, dlatego to jest po arabsku. Oni są najbardziej
zaślepionymi ludźmi, o jakich mogliście kiedykolwiek pomyśleć, fanatycy - ten szaleniec Chomeini, umierał a jednak przeżył. Nie
powinien czuć się szczęśliwy, kiedy umiera. Niech umrze! Czy mogę je dostać z powrotem? [zdjęcia] Panie widziały? Wszyscy
przekazują je najpierw po tej stronie. Czy ktoś nie widział ich wszystkich?
Ostatnie i nie najmniej ważne - to jest dla was wszystkich, abyście zrozumieli, że przywództwo jest mitem. Nie ma nikogo
takiego jak lider w Królestwie Boga. To nie jest tak, że lider zostanie zaproszony do środka jako pierwszy. Nic w tym rodzaju! Ale
najgorsze są żony liderów, zaczynają myśleć, że to one same są liderami. One są najgorsze ze wszystkich. Nie traktujcie żon
liderów jako liderów. I one nie mają nic do tego, aby przewodzić komukolwiek lub coś mu mówić. Bądźcie bardzo ostrożni w tej
kwestii!
Wszystkie takie żony, nie wiem, gdzie one skończą. To jest bardzo często spotykane, że kobiety, które nie mają w sobie nic,
starają się pławić w chwale swoich mężów. Widzicie tak wiele takich żon premierów. Tak wiele z nich mieliśmy: panią Kennedy,

żonę Mao Tse Tunga, żonę Chiang Kai Sheka, również tego Carlosa tego…
Yogin: panią Marcos.
Shri Mataji: Widzicie, żony liderów muszą zachować się jako nie-identyfikowalne. Każda kobieta, która próbuje takich rzeczy,
będzie szkodzić całej organizacji. Ludzie mówią, że Nancy Reagan rządzi swoim mężem. Wyobraźcie sobie! To jest haniebna
rzecz, którą ona robi. Żona Ambava zniszczyła go, to właśnie oni mówią.
Mam na myśli, że wszędzie rozmawia się o takich sprawach. Żona lidera nie powinna być traktowana jak lider, w żadnym
wypadku! Nie należy przypisywać jej żadnego znaczenia. I one mają być umieszczone na swoich własnych miejscach. Przede
wszystkim one uważają, że pracują bardzo ciężko. Bóg wie, jaką pracę wykonują! Bez końca myślą o sobie. One muszą
pracować bardzo ciężko, jak wszyscy inni. One są jak wszystkie inne kobiety, nie mają mieć żadnej szczególnej pozycji. To jest
oznaka prawdziwej Sahaj yoginki.
Będziecie zdumieni, że chociaż jestem Adi Shakti, nigdy nie wchodzę do biura mojego męża; nigdy, nigdy do niego nie dzwonię,
nigdy nie wykorzystuję nikogo z jego biura. Ani nie robię tego w stosunku do żadnego z jego ludzi, jakiekolwiek byłyby trudności,
niezależnie od tego czy mam Sahaja Yogę czy nie. I tak postępowałam całe Moje życie. Nigdy nie nauczam Sahaja Yogi w
żadnym z jego biur. Komuś z jego biura powiedziałam: "Trzymaj się z dala! Nie możesz być w Sahaja Yodze, dopóki Mój mąż
pracuje z tobą". A jeśli do niego dzwonię, myśli, że musiałam mieć jakiś wypadek! On się tak denerwuje.
Ale pławienie się w chwale ojca lub męża jest oznaką kobiety, która nie ma żadnej osobowości: musi być bezużyteczną kobietą,
absolutnie. Nie okazujcie specjalnego szacunku takim kobietom!
Muszą stać na straży swojej własnej godności, jak wszystkie inne Sahaj yoginki. One nie mają żadnego prawa do podejmowania
jakiejkolwiek decyzji jako żony liderów. Muszą być pokorne, inteligentne. Muszą ciężko pracować. Ja muszę wykonywać dużo
pracy dla mojego męża: gotuję dla jego przyjaciół, czyszczę jego statki. Tak wiele rzeczy dla niego zrobiłam. Udekorowałam jego
statki. Niezależnie od rodzaju pracy, jaką wykonywał. Muszę nakarmić jego urzędników i jego 'chaprasis' [młodszy pracownik
biurowy], jego posłańców. Wszystko robiłam, mnóstwo rzeczy.
Ale nigdy, ani razu o nic nie prosiłam. Muszę przynosić prezenty dla jego sekretarek i innych ludzi. Myślę, że przed świętami
Bożego Narodzenia muszę dawać prezenty im wszystkim, ale nigdy, nigdy nie prosiłam kierowcy nawet o podwiezienie, nawet o
przyniesienie lekarstwa, nawet o przyniesienie listu, który nadszedł. Taka powinna być postawa, ona jest oznaką waszej
godności. Nie jesteście tutaj, bo jesteście czyjąś żoną! Jesteście tutaj, bo jesteście Sahaja yoginem i Sahaja yoginką. Wszystkie
te komplikacje pojawiają się, bo wasza uwaga skupia się bardziej na mężu lub żonie a nie na Mnie, a wy nie kochacie Mnie
wystarczająco mocno. Jeśli Mnie kochacie, poznacie Mnie bardzo dobrze. Podobnie jak ludzie, którzy Mnie znali, tylko oni Mnie
kochali. I nie oczekuję niczego od waszej miłości, wy macie coś zyskać kochając Mnie.
To jest ostatnie przesłanie, które wam daję. Widziałam okropne rzeczy, które przydarzyły się liderom i różnym ashramom, i
różnym miastom, i różnym krajom, z powodu żony, która jest negatywną kobietą. A negatywność zawsze przechodzi przez żony.
Zawsze znajdziecie polityków zaatakowanych przez ich dzieci, przez ich żony, przez kogoś jeszcze. I przywódcy muszą je
umieścić na miejscach dla nich przeznaczonych. Musieliście widzieć, że kiedy przyszła moja córka i poprosiłam ją, żeby weszła
na scenę, ona nie chciała. Musiałam jej powiedzieć: "Przyjdź przynajmniej do przodu!" Nie zrobi tego. Zawsze żony są bardziej
podatne, wrażliwe na negatywności, więc muszą być niezwykle ostrożne. Nie powinny podejmować żadnych decyzji.
Widziałam, że jeśli są skąpymi żonami, są okropne, straszne. Liderzy są tutaj ze względu na swoją własną postawę a nie
przypadkiem, przez ich żony. Tutaj jestem jak muzułmanin, myślę. Jeśli liderem jest kobieta, ona nie powinna oglądać się cały
czas na męża, co on ma do powiedzenia. Ona powinna zachowywać się jak lider i nie powinna, do pewnego stopnia, chwalić
swojego męża: on nie ma znaczenia w Sahaja Yodze. W porządku? Mam nadzieję że rozumiecie. Kobiety są siłą stojącą za
mężczyzną a nie są przejawem tej mocy swoich mężów. Muszą dać moc swoim mężom i nie wykorzystywać swoich mocy na
własny użytek. To jest oznaką osoby, która jest na bardzo niskim poziomie i nie ma szacunku do samej siebie.

Istnieje wiele subtelnych sposobów, przez które one domagają się uznania, więc bądźcie bardzo ostrożni, bardzo, bardzo
ostrożni. Wszyscy Sahaj yogini również muszą pamiętać, że wasi mężowie lub żony nie powinni was prowadzić w Sahaj Yodze.
Inną kwestią jest to, że w imię "miłości" kontynuujecie wzajemne przytulanie się. Proszę, nie róbcie tego! Kundalini zostaje
zaatakowana.
Całowanie się. To jest w porządku, mężczyźni mogą uściskać mężczyzn, kobiety mogą uściskać kobiety. Ale nie za dużo tego, to
nie jest tak dobre. Może buc robi to bardziej, ponieważ chce przejść do buców w waszym ciele. Lepiej trzymać się z daleka.
Ale sprawę z całowaniem trzeba natychmiast przerwać. Uważam, że ten francuski styl całowania wszystkich, jest okropny!
Doświadczacie szoku, wiecie. Za każdym razem, gdy spotykacie Francuza, nie wiecie, gdzie was będzie całować. To są nasze
prywatne rzeczy, kogo całować, a kogo nie całować. Jak możemy być narażeni na każdą taką osobę? Nawet dzieci nie powinny
być wiele całowane, i jeśli musicie pocałować, pocałujcie ich rączki lub głowy.
Następnie w imię uczucia, miłości i współczucia idziemy do buców. Teraz, jeśli ktoś jest chory, powiedzmy, na AIDS, to wy nie
macie nic wspólnego z tą osobą. Nie musicie niczego robić z osobami, które są chore: dajcie im Moje zdjęcie, Ja się nimi zajmę.
Nie musicie chodzić i leczyć nikogo, kto jest chory, ponieważ macie współczucie. Nie macie więcej współczucia niż mam Ja i nie
wierzę w małe rodziny typu mąż, żona i półtora dziecka. Wierzę i wy również powinniście wierzyć - co jest prawdą - w największą
rodzinę, wielką rodzinę, której wszyscy jesteśmy nierozłączną częścią, dziećmi jednej Matki. Więc nie marnujcie swojej uwagi na
swoje rodzinne sprawy - nigdy nie będziecie wzrastać.
Najpierw nie wierzyliście w rodzinę, nie wierzyliście w swoje dzieci. Teraz zbytnio wierzycie w swoją rodzinę, za bardzo w swoje
dzieci. To jest to samo, jaką to robi różnicę? Niezależnie od tego, czy jesteście w dzbanie, czy w rzece, tak samo jesteście w
wodzie, czyż nie? Więc nie wierzymy w tego rodzaju małe sprawy rodzinne: "Moja żona, mój syn, moje to". Te ograniczenia
muszą zostać przełamane i musicie sobie pomyśleć, że przede wszystkim jesteście Sahaja yoginami po pierwsze i ostatnie.
Oczywiście przy okazji macie męża, przy okazji macie żonę, przy okazji macie dzieci, ale oni nie powinni stanowić głównej części
waszego życia. Wasz Duch jest główną i jedyną częścią, którą macie. Reszta jest przy okazji. Jeśli są oni Duszami
Zrealizowanymi, jeśli są Sahaja yoginami to w porządku, są z wami.
Teraz ostatnie na koniec, kiedy dziewczęta przybywają z Indii, nie myślcie, że one wszystkie są boginiami. Nie rozpieszczajcie
ich! Nie mówcie im, że są wspaniałe: "Ty wyglądasz bardzo pięknie". Widzicie, jedna z dziewcząt przyjechała do Włoch i wszyscy
ludzie mówili: "Jesteś klasycznym pięknem". Możecie to sobie wyobrazić? A to "klasyczne piękno" nie mogło wyjść za mąż przez
trzydzieści osiem lat! I ona naprawdę wierzyła w to, że była "klasycznym pięknem". Nie wiem, co ona o sobie myślała. I w końcu
oszalała, doprowadziła swojego męża do szaleństwa.
Więc nie traktujcie ich jak boginie. One są Hinduskami, co z tego? One są po prostu takie jak wy - nic takiego wyjątkowego! Ale
kiedy tu przyjeżdżają, próbujecie je rozpieszczać, dawać im prezenty, opiekować się nimi. Wtedy stają się niegrzeczne, stają się
nieuprzejme a potem wy stajecie się nieszczęśliwi. Traktujcie je jak każdą inną kobietę. Szczególnie kobiety tracą głowę bardzo
szybko.
W Indiach tak się ich nie traktuje, kiedy są zamężne. I duże, wielkie problemy Mi zgotowaliście. Jest jedna dama, która przybyła
do Francji: zrobiliście takie zamieszanie wokół niej, a teraz nie wiem, co z nią zrobić. Mąż jej nie chce, ojciec nie może się nią
opiekować. Kolejna przybyła do Szwajcarii, następna taka okropna. I one wiedzą, jak sobie z wami radzić i one wiedzą, jak was
zastraszyć. Powstrzymajcie je! Pozwalam wam nawet dwa razy je spoliczkować, jeśli się źle zachowują. Ponieważ pochodzą z
Indii to nie znaczy, że są wspaniałe. One są ludźmi i wy jesteście ludźmi. Są Sahaj yoginami i wy jesteście Sahaj yoginami. Nie
mieszajcie im w głowach. Nie traktujcie ich wyjątkowo. One są jak wszyscy inni Sahaj yogini. To bardzo zaskakujące, sprawiło
Mi to tak wiele kłopotów. Niektóre z nich są całkiem negatywne, lewostronne. Bądźcie ostrożni! Bardzo lewostronne. A niektóre

z nich są też bardzo prawostronne. Więc to też nie jest właściwe, ponieważ potem my musimy je zostawić samym sobie, a
wtedy cierpi na tym dobre imię Sahaj Yogi.
Traktujcie je jak zwykłych ludzi i kiedy zaczną się popisywać, natychmiast Mnie powiadomcie. To jest bardzo ważne. Jest kilka
bardzo rozsądnych kobiet z Indii. Powiedziałabym, że jest to Chaya, która tu przyjechała, żona Regisa. Jest bardzo, bardzo
rozsądna. Tak, mamy trochę bardzo rozsądnych, bardzo, bardzo dojrzałych kobiet, ale także głupich. Niektóre z nich nie mają
wykształcenia. Czasami pochodzą z bardzo ubogich rodzin. Czasem pochodzą z rodzin, w których wiele wycierpiały i nagle ich
głowy wysiadają, więc bądźcie ostrożni. Niektóre pochodzą z bogatych rodzin, więc ich głowy są wyłączone!
Utrzymujcie je w równowadze. Myślę, że macie trochę problemów tutaj.

1988-0608, Shri Ekadasha Rudra Puja
View online.
Ekadasha Rudra Puja, (Eka Desha Avatara – oryginalny tytuł kasety audio), 08.06.1988, Wiedeń Dzisiaj jest bardzo ważny dzień w
historii duchowości. Inkarnacja Ekadasha Rudra była zapowiadana przez wszystkich proroków, że przyjdzie Inkarnacja Ekadasha
Rudra i zniszczy całą negatywność, całą działalność przeciwko Bogu. Zasada Ekadeshy jest wbudowana w Void, bo kiedy święci
chcieli przekroczyć Ocean Iluzji, poprzez swoją medytację, przeszkadzano im, byli torturowani i mordowani przez negatywne
siły. Te negatywne siły pojawiły się poprzez błędy istot ludzkich. Kiedy ludzie popełnili błąd zobaczyli, że ktoś jest o wiele lepszy
od nich, że nie da się ich porównać z wieloma innymi istotami ludzkimi a niekiedy wzięło się to z wybuchowości i gniewu. I to
uformowało tę negatywność przeciwko Bogu w Voidzie. Więc to Void nadał tym wszystkich ohydnym, wstrętnym rzeczom
formę. W Sahaja Yodze widzieliśmy wiele razy, że kiedy pójdzie się do fałszywego guru lub do złej osoby, albo praktykuje jakieś
niewłaściwe kulty – wasz lewy Void blokuje się. I to właśnie w tym lewym Voidzie działały te wszystkie siły destrukcyjne. W
procesie ewolucji było także wiele roślin i zwierząt, które zostały zniszczone, ponieważ nie były w centrum. Ponieważ były zbyt
egoistyczne, niektóre były przebiegłe, zbyt duże lub zbyt małe. I wszystkie zostały wyrzucone. A kiedy zostały wyrzucone
poczuły, że muszą zareagować. Weszły więc w kolektywną podświadomość i pojawiły się jako subtelniejsze istoty, żeby
zniszczyć tych ludzi, którzy wzrastają. Na przykład wirusy, które nas atakują, to są rośliny, które wypadły z obiegu. Po jakimś
czasie zobaczymy, że tytoń wypadnie z obiegu. Wiele narkotyków wypadnie z obiegu. Wszystkie one mogą uformować
wewnątrz nas pewien rodzaj sił przeciwko wzrostowi, przeciwko rozwojowi i przeciwko wolności. Więc wszystkie te straszliwe
siły uformowały się w obszarze Voidu. Podobnie jak wiele istot ludzkich, które urodziły się i próbowały wywierać nacisk swoim
ego, przeszły na tą ścieżkę egoistyczną i uważały, że mogą kontrolować ludzi, rządzić nimi, że mogą rządzić wszystkimi istotami
ludzkimi, że mogą przejąć kontrolę nad całym światem. W Historii, tacy ludzie uformowali bardzo potężne instytucje. A dziś
wiele takich sił również zaczyna istnieć. Te siły powstają i są niszczone w każdej chwili. One budują się w obszarze naszego
Voidu a następnie są niszczone. Ci ludzie, którzy przychodzą z prawej strony, z prawego Voidu, nazywamy ich istotami
nadświadomymi, a ci, którzy przychodzą z lewej strony, nazywani są istotami podświadomymi. Wszystkie te istoty naprawdę
istnieją. Ponieważ istoty ludzkie są stworzone na wzór Boga, jako kolektywna podświadomość Boga Wszechmogącego a także
nadświadomość Boga Wszechmogącego, te istoty również istnieją, tak długo aż pójdą do piekła. Tak samo i w nas, także w
istotach ludzkich istnieją te siły zła i one próbują nas obezwładnić. To bardzo znaczące, że mamy tę puję właśnie w Austrii,
ponieważ w geografii tego świata Europa jest Voidem. A Austria jest właśnie tym miejscem, gdzie powinny się zgromadzić te
siły przeciwko negatywności, aby walczyć z siłami negatywnymi. To jest właściwe miejsce, żeby mieć tę puję. Jestem naprawdę
bardzo wdzięczna wszystkim Sahaja yoginom, którzy wybrali to miejsce na Puję Ekadasha Rudra. We współczesnych czasach,
jak już to widzieliśmy, te siły działają w bardzo subtelny sposób, w sposób, jakiego istoty ludzkie nie mogą zrozumieć i są w to
wciągane. Jeśli przyjrzymy się, w jaki sposób oddalamy się od rzeczywistości, w sposób, w jaki jesteśmy kuszeni przez
sztuczne, nonsensowne rzeczy, te wszystkie straszne choroby czekające na nas tuż za progiem, uświadamiamy sobie, że stoimy
na krawędzi bliscy wpadnięcia w grzęzawisko, z którego być może nigdy się nie wydostaniemy, z którego możemy nigdy się nie
wydobyć. Musimy więc zrozumieć, co jest w nas, co może na zawsze zniszczyć to usposobienie przyrody; przeciwne rozwojowi,
przeciwne ewolucji, destrukcyjne. W przyrodzie, jak wiecie, wszystko dzieje się w bardzo regularny sposób. Na przykład, zimą
liście muszą opaść, ponieważ azot z liści musi się znaleźć w Matce Ziemi, żeby odżywić drzewa. Ponadto Matka Ziemia musi
otrzymywać promieniowanie słońca, nie może więc być liści, bo wtedy promienie słoneczne mogą przenikać do Matki Ziemi i
odżywiać ją. A drzewa, kiedy zostają odżywione znowu stają się zielone i bujne. Otrzymują promienie słoneczne i z nich tworzą
chlorofil. Pobierają też wodę z Matki Ziemi i wyrzucają ją w atmosferę, działając jako katalizatory, powodujące spadanie
deszczu. A następnie w porze deszczowej nadchodzi deszcz i znowu odżywia z pomocą wody. I potem znowu drzewa tracą
swoje liście i cały obieg zaczyna się od początku – w bardzo piękny sposób Nie ma odwrotu, jest to po prostu ciągle
powtarzający się cykl, zachodzący w bardzo piękny sposób, żeby stwarzać i odtwarzać. Ale na skutek wpływu człowieka,
przyroda zostaje zakłócona. Wy także możecie wspomagać przyrodę. Możecie uratować środowisko naturalne, powstrzymać te
katastrofy przyrody, które mogły być również naturalne. Ale kiedy dostaniecie swoją Realizację, gdy dostaniecie Realizację, to z
waszymi wibracjami możecie uratować wszystkie naturalne rzeczy, które rozpadają się i psują pod wpływem współczesności.
Zatem przede wszystkim widzimy, jak te Siły Realizacji zaczynają działać jako Ekadasha Rudra. To niszczy te negatywne siły,
które próbują zniszczyć naturę. Pewnego dnia, jestem pewna, że wszyscy rozwiniecie się do takiego stadium, że nawet wasze
spojrzenie wystarczy, żeby drzewa rosły, żeby owoce były słodkie, żeby kwiaty pachniały. To jest możliwe, ponieważ nasz wzrost

pokazuje swoje efekty. Pokazuje je powoli, bardzo powoli po to, żebyście nie byli zaskoczeni i zaszokowani, abyście sami dla
siebie mogli zobaczyć, czym jesteście i co osiągnęliście. Ale aby pozwolić tej sile w was urosnąć, przede wszystkim musimy być
bardzo introspektywni. Powinniśmy próbować zobaczyć siebie samych, co się w nas wydarzyło. Musimy śledzić swoje kroki. Czy
zmierzamy w kierunku budowania, czy w stronę niszczenia? Co robimy? Ta moc Ekadasha Rudry, która jest w nas tak potężna,
działa nie tylko w przyrodzie, ale też w istotach ludzkich. Ona działa w sposób dla was szokujący i zaskakujący. Jest taki pan,
któremu dałam Realizację, on jest bardzo oddany, ale mieszka w miejscu, gdzie nie może przyjść do Sahaja Yogi. I byli tacy
ludzie, którzy bardzo mu dokuczali. I on Mi powiedział, że oni wszyscy mieli wypadek i teraz leżą w szpitalu. A Ja
odpowiedziałam: ”Ja nic nie zrobiłam, poprzez własne postępki, oni przekroczyli granice”. Jeśli przekroczycie granice dobra,
staniecie się czymś, co my nazywamy złem. I jeżeli wpadniecie w to zło, to musicie cierpieć. To działa także na Sahaja yoginów.
Wiem o takim Sahaja yoginie, który próbował dziwnie zachować się w kwestii pieniędzy. Nigdy nie myślałam o tym, że miałby
być ukarany, naprawdę nigdy Mi to nie przyszło do głowy. Ale to po prostu samo się stało. Siły zadziałały, jego własne siły
zadziałały przeciwko niemu. On się bardzo rozchorował, tak bardzo, że w Mojej obecności trząsł się jak liść osiki. Ja nawet nigdy
mu nie powiedziałam: "Wiem co robisz". Kiedy wejdziecie do Sahaja Yogi, to musicie wiedzieć, że powoli i nieustannie wspinacie
się po bardzo stromej ścieżce. Ponieważ to wszystko musi nastąpić bardzo szybko, więc droga jest bardzo stroma. I kiedy się
po niej wspinacie, musicie wiedzieć, że jeżeli nie idziecie do przodu, to zsuniecie się w dół. A jeżeli zaczniecie zbaczać, to
spadniecie. Możecie mówić: ”Matko, my poruszamy się na boki, więc jakiś ruch jest” i być może ktoś, kto spada w dół też będzie
czuł, że jest jakiś ruch, ale to jest ruch zniszczenia. Musicie więc mieć właściwe rozróżnienie na swój temat. Czy wznosimy się,
czy spadamy? Czy myli nam się krok? Czy nasze kroki wiodą nas wyżej? Czasem nie uświadamiamy sobie, że znajdujemy się
pośród najgorszej z możliwych negatywności w całej historii tego wszechświata. W dawnych czasach był tylko jeden rakshas, z
którym trzeba było sobie poradzić. Było tak łatwo poradzić sobie z jednym rakshasem. Ale radzić sobie z tak wieloma to
wymaga naprawdę mnóstwa pracy. Ale we współczesnych czasach, najgorszą rzeczą jest to, że te rakshasy wniknęły do
mózgów i ludzi. Z powodu swoich nauk, poprzez swoje iluzje, ludzie zaakceptowali ich. A ci ludzie, to są Moje dzieci. Oni są
poszukiwaczami. Oni są poszukiwaczami prawdy. To jest tak, jak ci ludzie, którzy zasłaniają się dziećmi. Stawiają przede Mną
dzieci a Ja nie wiem co robić, bo kiedy próbuję zabić diabły, to przed nimi są te dzieci. Jaki jest najlepszy sposób we
współczesnych czasach, aby je zniszczyć? Oczywiście można je zabić oni mogą umrzeć, ale jak ocalić tych ludzi, których oni
zainfekowali, których oni skrzywdzili. To jest bardzo, bardzo trudna i bardzo delikatna praca. Jedynym sposobem jest
doprowadzenie ich do punktu, w którym zostaną całkowicie zdemaskowani, zostaną zdeprecjonowani, a cały świat dowie się
kim oni są i jak wyglądają. Więc zamiast walczyć z nimi z zewnątrz lub prosić Jamę, żeby ich zabił, najlepiej jest sprawić, żeby
ich własna istota, została schwytana w sieć Ekadasha Rudry. I żeby zostali zdemaskowani przed ludźmi, poprzez swoje niecne
czyny. Powiedziałabym, że to jest korzyść, jaka wynika z tej ohydnej gry fałszu. Bo fałsz zawsze zostaje zdemaskowany. Na ich
twarzach można zobaczyć ich hipokryzję, ich złe intencje i ich sataniczne plany. Jak już mówiłam, współczesne czasy są
najgorsze, ze względu na te ataki. Musimy być bardziej czujni, bardziej świadomi i bardziej rozumiejący. Jako Sahaja yogini
jesteście bardzo dobrze wyposażeni, ale zawsze o tym zapominamy, że otrzymaliśmy swoje wibracje, że mamy nową
świadomość wibracji, mamy tę świadomość wibracyjną. I ta świadomość wibracyjna, to jest coś w rodzaju posłańca, który jest
absolutny, który komunikuje się i mówi nam, co jest złego z innymi i co jest złego z nami. Ale jeśli zaczniecie podejmować
decyzje na podstawie swoich mentalnych czy emocjonalnych przesłanek, to bądźcie pewni, że zostaniecie wprowadzeni w błąd.
Ponieważ wszystkie te starania są jednostronne. Tak jak mentalne projekcje zachodzą linearnie a potem spadają na was. Tak
samo jeżeli chodzi o emocje, a nawet jeśli chodzi o sprawy fizyczne. Ale jeśli poprzez wibracje zaczniecie widzieć i poprosicie
swojego Ducha, aby komunikował się z wami. A Duch jest absolutną wiedzą. Więc nie ulegajcie swoim uwarunkowaniom ani ego
ani innym ćwiczeniom, czy jakiemuś innemu guru, lecz tylko sobie. To jest bardzo ważne dla wszystkich was, żeby zrozumieć, że
nie będziemy podejmować żadnych decyzji na poziomie mentalnym, ale na podstawie naszych wibracji. Czasem wydaje się, że
mówię coś o kimś dlatego, że doniesiono Mi o tym. Ale jeżeli powiedzmy, to Ja jestem tym źródłem wszystkich wibracji, to jaki
jest sens w donoszeniu Mi czegokolwiek? Po co ktoś miałby Mi donosić? Jeśli chcą donosić, to mogą, ale Ja dokładnie wiem
jaka jest sytuacja. Kiedyś w Rahuri czekałam w domu gości i pięciu-sześciu profesorów przyjechało na rowerach. Przyjechali i
powiedzieli Mi: ”Matko przyjechaliśmy Ciebie ustrzec przed pewnym człowiekiem”. Zapytałam: "O kogo chodzi?” a oni podali Mi
jego nazwisko. I powiedzieli: ”Musisz być bardzo ostrożna, on jest politykiem”. Odpowiedziałam: ”W porządku. Czy to jest
wszystko, co o nim wiecie?” Powiedzieli: "Tak, więc musisz być bardzo ostrożna“. Odrzekłam: "A teraz to Ja wam powiem coś na
jego temat: Ten mężczyzna nie ma ślubu ze swoją żoną, ona jest żoną kogoś innego, i on uciekł z tą kobietą. A dziecko jest jego,
ale ta kobieta została przez niego zgwałcona i dlatego ma dziecko”. Kiedy zaczęłam mówić, oni wszyscy byli zaskoczeni i
zdumieni. Zapytali: ”Matko, skąd to wiesz?” Odpowiedziałam: ”Idźcie i sprawdźcie, czy prawdą jest to co mówię”. Oni byli

całkiem zdumieni. Kiedy powrócili, poinformowali Mnie: "Tak Matko, te zaskakujące rzeczy, o których mówiłaś były prawdą”.
Więc poprzez wibracje możecie wiedzieć wszystko. Ale ci, którzy podejmują decyzje bez wibracji, mogą popełniać błędy. Aż
dojdą do takiego stanu, że nie będziecie musieli już wyciągać rąk, aby zapytać, po prostu będziecie to wiedzieć. Ale żeby ten stan
osiągnąć, musicie najpierw swoje rozróżnienie oddać wibracjom. Niektórzy ludzie nie mają właściwych wibracji. Być może ich
Vishuddhi nie jest w porządku. Powinni podjąć właściwą kurację na Vishuddhi. Ale nawet, jeśli nie mają fizycznych problemów z
Vishuddhi, to mogą czuć wewnątrz siebie, jakie czakry są zablokowane, co dzieje się z tym człowiekiem. We współczesnych
czasach, ci ludzie, którzy są opętani, wydają się o wiele piękniejsi niż ci, którzy nie są opętani. Mieliśmy kiedyś taką kobietę, która
przyszła na nasz program. Ona była całkowicie opętana, chuda jak patyk. I każdy, a to był początek Sahaja Yogi, uważał, że
przyszła do nas piękna kobieta. A Ja im powiedziałam, przez pewien czas nie wpuszczajcie jej do sali. Oni tego nie mogli
zrozumieć. Ona została wyleczona i teraz wygląda zupełnie inaczej. Dla Mnie ona jest bardzo piękna. Ta piękność przedtem, to
mógł być kamuflaż kryjący negatywność przed oczami ludzi. Jak wiecie, widzieliście te aktorki filmowe, tych aktorów, czy paru
klownów, którzy występują czasem jako prezydenci to i tamto. Możecie zobaczyć ten kamuflaż na ich twarzach – jak oni są
straszni. Ale dopóki wy sami nie jesteście na odpowiednim poziomie i nie jesteście szczerzy i uczciwi, to nie możecie tego
rozpoznać. To, co dzisiaj robimy, to jest obudzenie w nas tej siły Ekadasha Rudry, która pomoże wam walczyć z własną
negatywnością i negatywnością całego świata. Mamy teraz tak wiele rąk, tak wielu ludzi z różną bronią – ayudha, znaczy broń.
Wszystkie te bronie są z wami, one są w was, a wy możecie z całą pewnością ich użyć. Ale najpierw musicie wiedzieć, jakie
bronie macie i jak ich używać. Jest tak wiele ślepej wiary, tak wiele złych idei, tak wiele organizacyjnych fortec, które zostały
zbudowane. Na całym świecie dzieje się mnóstwo absurdalnych rzeczy. Ale oni wszyscy będą skończeni. Nikt nie będzie o nich
nic wiedział, oprócz tego, że były to najohydniejsze i najwstrętniejsze stworzenia na ziemi. Ostatecznie przetrwa to, co żywe. I
musimy wiedzieć, że znamy tą żywą siłę i powinniśmy być tego bardzo pewni, musimy być dumni z tego, że wiemy, czym jest ta
żywa siła. Wówczas Ekadasha Rudra w nas stanie się bardzo silna. Każdy, kto będzie chciał wam dokuczyć, dostanie niezłego
kuksańca. Każda organizacja, która próbuje zahamować Sahaja Yogę, albo w jakikolwiek sposób jej zaszkodzić, będzie miała
naprawdę ciężko. Jak wiecie byłam na Merv Griffin show, i on się źle zachowywał. W następnym tygodniu ten show został
zamknięty. W Indiach była gazeta, która chciała opublikować dziwny artykuł na Mój temat. Ta gazeta została zamknięta na całe
miesiące. To po prostu się dzieje. Ja nie mówię niczego takiego, ale jak to się dzieje, to jest bardzo zaskakujące, jak Ekadasha
jest teraz aktywna. Najbardziej znamienny jest fakt, że Ekadasha będzie działać tylko w Kali Yudze, w tych współczesnych
czasach. Wcześniej nie mogła działać, ponieważ był zaledwie jeden guru, który dzisiaj jest guru a wcześniej był szatanem. Istniał
tylko jeden straszny rakshas, więc łatwo było go zabić. Zabić Kamsę, to była tylko chwila dla Shri Krishny. Dla Shri Ramy nie było
żadnych problemów z zabiciem Ravany. A kiedy zostali zabici, to wszystko się oczyściło. Ale tutaj oni są jak komary. Jest ich tak
wielu, jeden po drugim. Nie ma temu końca. I oni weszli też w istoty ludzkie, zsyłając im choroby, wszystkiego rodzaju problemy i
tortury. Problem jest więc o wiele głębszy i bardzo, bardzo skomplikowany. I po to właśnie jest Ekadasha Rudra, te jedenaście
niszczących sił. Można powiedzieć, że istnieje dziesięć kierunków. I ten jest jedenasty. Więc dziesięć jest z zewnątrz i jedna z
wewnątrz. Wszystkie te jedenaście sił może działać na każdego, kto próbuje nam szkodzić, zahamować postęp Sahaja Yogi, czy
mówić coś przeciwko Mnie lub przeciwko wam. To będzie działać na każdego, kto próbuje sprawiać wam kłopoty. Na poziomie
fizycznym znajduje się ona na czole tutaj. Ekadasha Rudrę widać na waszym czole. Tutaj w tym miejscu widać często
opuchliznę. U niektórych ludzi musieliście widzieć bruzdę tutaj i takie duże coś co wychodzi. U większości pacjentów z rakiem,
to właśnie tutaj widać: od lewej rośnie do prawej strony całkiem znacznie, wybrzuszenie tutaj, po prawej stronie głowy; Ale są też
tacy, którzy mają to po lewej stronie głowy. I jeżeli podnosi się to od lewej strony to przechodzi na prawą stronę głowy, a jeżeli od
prawej strony to przechodzi na lewą stronę głowy. Najniebezpieczniejsze są te, które wchodzą na prawą stronę głowy, bo są
bardzo przebiegłe i nie można ich zobaczyć. One są ukryte, ale mogą was bardzo zranić. Wszystkie te straszliwe rzeczy, które
dzisiaj działają, mogą być całkowicie zniszczone, jeżeli rozwiniemy nasze Ekadasha Rudry w sobie. One nie są takie potężne.
Jeden yogin może zabić tysiące ich. Natomiast one nie mogą zaszkodzić nawet jednemu Sahaja yoginowi. Wobec was one są
zupełnie bezsilne. Nie mają sposobu, żeby was torturować. A jeżeli jesteście potężną osobą, one wszystkie znikną, znikną na
zawsze. Pamiętam, że kiedyś było trzech Sahaja yoginów w Indiach, którzy chodzili do wioski zawsze tą samą drogą. Pewna
kobieta została opętana i zaczęła krzyczeć: ”Ho, Ho, Ho” – coś takiego. Oni zapytali ją: ”Dlaczego jesteś tutaj?” Ona
odpowiedziała: ”My jesteśmy w tej kobiecie, żeby powiedzieć wam – powiedzieć tym trzem yoginom, żeby nie jeździli tą drogą,
ponieważ uciekliśmy już ze wszystkich wiosek i tutaj właśnie mieszkamy. Ale jeśli Sahaja yogini będą tędy przejeżdżać – my
będziemy podskakiwać. Więc lepiej poproście tych trzech Sahaja yoginów, niech tędy nie przejeżdżają, bo dzięki temu będziemy
przynajmniej mieli gdzie mieszkać“. To są właśnie istoty, które wypadły z obiegu ewolucji. One są martwe, martwi ludzie. I ci
martwi ludzie, mogą w takiej subtelnej postaci wejść w nas i uformować istoty. I te istoty, mogą nami zawładnąć i nas opętać.

Tacy opętani ludzie mogą wyglądać zupełnie normalnie. Tak jak dzisiaj mówiłam; homoseksualizm, nadmierny seksualizm lub
brak seksualności, czy np. brak wyczucia estetyki albo zbytnie tendencje artystyczne. Następnie, zbyt wiele jedzenia i głodówka
lub nie jedzenie niczego, poszczenie. Tacy ludzie nie boją się nikogo. Mówią: ”Cóż w tym złego?” Na wszystko: ”Cóż w tym
złego?”. Oni nie boją się Boga. Albo boją się nawet mrówki. Są też ludzie, którzy cały czas mają poczucie winy. Albo tacy, którzy
sprawiają, że inni mają poczucie winy, tak jakby ta druga osoba była do niczego. Albo są tacy, którzy są tak bardzo okrutni, że
mogą robić z ludzi niewolników, mogą wywoływać straszne rzeczy, wojny, poprzez to, co mówią. Albo są tacy, którzy poddają się
tym złym ludziom, diabelskim ludziom i przyjmują ich dominację i starają się zniszczyć innych ludzi na chwałę tych
dominujących osób. I wtedy pojawia się ten obszar Sahaja Yogi, gdzie nikt nie może wejść. I wy jesteście tutaj doskonale
szczęśliwi. Ponieważ Ekadasha stoi dookoła was, na waszym czole, żeby pilnować tego obszaru. To są strażnicy, oni obserwują
i nikt nie może wam zaszkodzić. Bardzo pięknie siedzicie tutaj, bardzo wygodnie, w Sahasrarze i nic nie może was dotknąć. Nikt
nawet nie może pomyśleć o tym, bo te siły są bardzo czujne, one mają wiele płaszczyzn. Każde Bóstwo ma wiele aspektów. I te
płaszczyzny cały czas rzucają światło na ten obszar, oświetlają go. Nie ma żadnej możliwości, żeby jakiś intruz tam wszedł. I to
właśnie macie w sobie. A kiedy ktokolwiek próbuje wejść w ten obszar Sahasrary, te siły natychmiast reagują i mogą zranić taką
osobę, która szkodzi – do tego stopnia, że sami jesteście zdumieni i nie wiecie jak to się stało. Ale musimy szczerze medytować,
żeby obudzić tę siłę. Medytować ze zrozumieniem. Nie chodzi o słowa przed zdjęciem: ”Matko, ja poddaję siebie Tobie”. To ma
być szczere, ponieważ Bóstwa wiedzą, kto jest szczery, kto jest naturalny, kto naprawdę stara się wzrastać. To jest w pewnym
sensie walka. To jest walka, ale to nie jest walka, która nie przyniesie wam żadnych owoców. Bo wszelkie inne walki nie
przynoszą wam owoców. Ale ta walka jest tak prosta i tak już wyjaśniona, wypracowana, że wy nie musicie się za bardzo o to
martwić. Więc dziś powinniśmy zaprosić wszystkie te siły Ekadasha Rudry, żeby zniszczyły całą negatywność w tej Kali Yudze.
Całkowicie. I modlić się, że jeżeli jest w nas jakakolwiek negatywność, to też powinna być zniszczona. Jeżeli jest jakakolwiek
negatywność przeciwko Sahaja Yodze, powinna być też zniszczona. Jeżeli w nas, naszym charakterze, czy naszym zrozumieniu
jest jakakolwiek negatywność, to też powinna być zniszczona. To jest dzisiejsze przesłanie dla was na dzień Ekadasha Rudra.
Niech Bóg was błogosławi
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Introspekcja i Medytacja18.06.1988 Seminarium , Shudy Camps, Wielka Brytania, Myślę, że w tym roku nie będziemy mieli,
programów publicznych w Wielkiej Brytanii, z powodu pewnych okoliczności. Jeśli kiedykolwiek dzieje się tak, że coś w taki czy
inny sposób zmienia nasze programy, musimy od razu zdać sobie sprawę, że za całą tą zmianą kryje się jakiś powód. I od razu
musimy to zaakceptować z otwartym sercem. Boskość chce, żebyśmy się zmienili. Przypuśćmy, że jadę drogą i ludzie mówią
"Matko, zgubiłaś drogę". Wszystko w porządku, nigdy się nie gubię, ponieważ jestem sama ze Sobą. Ale musiałam pojechać tą
konkretną drogą, w tym rzecz. Musiałam to zrobić. Prawdopodobnie dlatego nie powinnam znaleźć się na tej drodze i z tego
powodu zgubiłam drogę. Jeśli macie ten rodzaj zrozumienia i takie zadowolenie w waszych sercach, wtedy zauważacie, że życie
warte jest znacznie więcej niż wam się wydaje. Myślałam o tym, jaki był powód tego, że zdecydowaliśmy się przeprowadzić
programy publiczne w tym roku, a nie mogliśmy ich zorganizować? Powód jest taki, że musimy się umocnić. We wzroście
drzewa, które jest żyjącym drzewem, dzieje się tak, że ono rośnie w określonym kierunku, do pewnego punktu, gdzie musi się
zmienić, ponieważ z tej strony nie pada światło słońca, może nie dociera w to miejsce woda, więc zaczyna się zmieniać. Należy
zrozumieć, że w ten sam sposób my znajdujemy się w rękach Boskości. I jeśli jakieś plany ulegają zmianie, odzwierciedla się to
w nas i musimy zrozumieć dlaczego. A powodem jest to, że musimy się umocnić. Wzmocnienie Sahaja yoginów jest bardzo
ważne. Aby siebie wzmocnić, przede wszystkim musicie robić introspekcję. Musicie robić introspekcję. To znaczy odbijać
światło wewnątrz siebie i przyglądać się sobie. Czego dokonaliście w Sahaja Yodze do tej pory? Gdzie się znajdujecie? Jak
daleko zaszliście? I jak daleko musicie zajść? Czego w was brakuje? Będziecie zaskoczeni, kiedy zaczniecie obserwować siebie
w bardzo obiektywny sposób, nie usprawiedliwiając siebie, nie winiąc żadnych buców i nie winiąc żadnych badhas w was, czy
kogokolwiek innego. Jeśli zaczniecie się przyglądać, co poszło z wami nie tak, że nie mogliście odpowiednio się wzmocnić,
będziecie zaskoczeni, że wciąż były to "zasiedziałe" problemy, które trzeba skorygować. A te problemy możecie bardzo wyraźnie
zobaczyć. W świetle Ducha, możecie bardzo wyraźnie je zobaczyć, że "to poszło we mnie nie tak". Jedną z najciekawszych
rzeczy, jakie zauważyłam jest to, że Sahaja Yoga cały czas przykryta jest pewnego rodzaju mayą. A ta maya jest ignorancją,
czasami całkowitą, czasami częściową. Kiedy przychodzicie do Sahaja Yogi zostajecie pobłogosławieni. Być może wasze
rodziny są pobłogosławione, wasze dzieci są pobłogosławione. Otrzymujecie pewne błogosławieństwa dotyczące zdrowia
fizycznego, a także finansowe, dostajecie pracę, pieniądze. Otrzymujecie coś wyjątkowego, co jest prawdziwym cudem. Ludzie
bardzo się gubią w tych osiągnięciach, zaczynają dryfować i myślą: "Dostaliśmy te błogosławieństwa, nie musimy już nic robić",
że zostaliście sowicie wynagrodzeni za wszystko, co do tej pory zrobiliście. To nie tak. To jest tylko pewien rodzaj wsparcia,
które dostajecie, żeby wasza wiara w Sahaja Yogę została w pełni ustanowiona. W szczególności powinniście poznać Mnie,
czym Ja jestem. Ale jeśli wy wciąż będziecie dryfować, wtedy niektóre z tych błogosławieństw mogą przemienić się w
przekleństwa. I wtedy możecie czuć, że spadło na was wielkie nieszczęście i jak bardzo to wszystko poszło w złym kierunku. U
niektórych ludzi potrzeba czasu, żeby poczuli i żeby zaczęli odczuwać błogosławieństwa. Na przykład, przeważnie zgodnie ze
współczesnymi pojęciami, wydaje nam się, że pieniądze są największym błogosławieństwem i wielu również je otrzymuje, ale w
rzeczywistości nie są. Uzyskanie wewnętrznego spokoju, uzyskanie stanu świadka i prawidłowe odczuwanie swoich wibracji,
bycie w centrum, nieprzerwany wzrost - to są prawdziwe błogosławieństwa. Ponieważ dzięki temu uzyskujecie wszystko inne.
Spełnienie możliwe jest tylko wtedy, kiedy wewnątrz was tętni absolutna radość. W końcu wszystko jest tylko środkiem do
osiągania radości, odczuwania radości. To nie jest koniec. Gdyby tak było, to ci ludzie, którzy mają pieniądze, dobre zdrowie,
którzy odnoszą tak zwane sukcesy, powinni być szczęśliwi i spokojni, ale nie są. Oni cierpią, bardzo cierpią. I w pewien sposób
oni niszczą siebie, dzień po dniu, ponieważ nie znoszą swojego życia, nie mogą go znieść. Nie mogą zrozumieć, po co przyszli
na świat. Wszystkie te błogosławieństwa, które otrzymujecie, wszystkie te zmiany, które wam się przytrafiają, wszystkie te nowe
perspektywy, które otwierają się przed wami, musicie wiedzieć, że są dla waszego dobra, wszystko jest dla waszego dobra. A
waszym dobrem jest wasz wzrost, nic innego tylko wasz wzrost. Cała reszta jest bezużyteczna i bezowocna. Jak tylko
zrozumiecie, że właśnie to musicie osiągnąć w życiu, tym musicie się cieszyć, wtedy to zacznie się wypracowywać. Ale, jak
widzicie, w Sahaja Yodze jest miłość i współczucie. Nie ma wielu restrykcji. Wasz rozwój jest pozostawiony wam samym. To
wasz Duch ma was prowadzić. Nie ma nieustannego namawiania czy poprawiania. To wam pozostawione jest zrozumienie
siebie, obserwowanie siebie i wypracowywanie tego. A jednym z kryteriów powinno być: Co ja zrobiłem dla Sahaja Yogi? Co
zrobiłem dla Matki? Te dwie rzeczy należy zrozumieć, to bardzo ważne. Każda najdrobniejsza rzecz, jaką mógłbym zrobić dla
Sahaja Yogi jest istotna, ponieważ jeśli macie inteligencję, to możecie zobaczyć, że najwspanialszą rzeczą, jaką macie robić, jest

praca dla Boga. To jest najważniejsza rzecz, w jaką do tej pory zaangażowały się istoty ludzkie, to jest najwyższego rodzaju
przedsięwzięcie, w jakie kiedykolwiek istoty ludzkie miały okazję zaangażować się. A jakaż jest to szansa! Mówicie: "Matko,
jesteśmy przeciętni, do niczego, bezużyteczni" - ale to wy jesteście wybrani. Jesteście wybrani, więc musi w was coś być.
Mogliście nie dostrzec tej części siebie, która będzie wykonywać tę wielką pracę Boga. Musicie więc odkryć i dowiedzieć się:
"Dlaczego zostałem wybrany do Sahaja Yogi? Co mogę zrobić w Sahaja Yodze? Co mogę wypracować w Sahaja Yodze?"
Powinniście stale sobie przypominać: "Zostałem wybrany do Sahaja Yogi. Chcę w pełni skorzystać z tego, co daje Sahaja Yoga".
Przypuśćmy, że ktoś nie ma pieniędzy. On oczekuje, że Sahaja Yoga powinna dać pieniądze, pracę, musi dać to, tamto, dzieci,
dobre zdrowie i tak dalej. Oczekiwania są w porządku. Ale "co ja zrobiłem dla Sahaja Yogi?" To kolejny punkt introspekcji. Bardzo
ważne jest, żeby zrozumieć, iż musimy zrobić coś dla Sahaja Yogi. To nie są pieniądze, to nie jest praca, to nie jest myślenie, to
nie jest żaden rodzaj wsparcia. Ale jedną z tych rzeczy, najważniejszą, jest to, jak wielu ludziom daliście Realizację. Musicie
policzyć, ilu osobom byliście w stanie dać Realizację, ilu ludziom mówiliście o Sahaja Yodze. Może myślicie, że dajecie
Realizację jakimś ludziom, a oni przychodzą i znikają, to nieistotne. W końcu do was przyjdą. Dzisiaj spróbujcie z kilkoma,
zagubią się. Jutro znowu. Musicie być nieugięci. Jak wiecie, Ja ciężko pracuję w Anglii. Samo moje przybycie do Anglii było z
góry ustalone. Była potrzeba, abym tu przybyła, żeby serce lepiej funkcjonowało. Ale serce jest letargiczne, wiecie o tym. A
letargiczne serce łapie różnego rodzaju problemy. Pomimo tego, pracowałam przez te wszystkie lata, każdego roku, gdy tylko
mogłam, poświęcałam czas Sahaja yoginom, ich problemom, Sahaja Yodze, ich najmniejszym problemom, jakiejkolwiek pomocy
potrzebowali, cokolwiek to było, starałam się to wypracować. Bezpośrednio i pośrednio, wszyscy jesteście pobłogosławieni. A
więc, jak to jest z wami, którzy teraz jesteście yoginami? Jesteście świętymi. Mam zdjęcie, musicie je zobaczyć, to bardzo
ciekawe zdjęcie, które potwierdza, że wszyscy jesteście świętymi. Czy widzieliście to zdjęcie? Jeszcze nie? Lepiej je zobaczcie,
przynieście je, chyba jest w Moim pudełku. Wszyscy jesteście świętymi poświadczonymi przez Boskość, a nie przez jakiegoś
kardynała, czy papieża. Więc co ci wszyscy święci robią? Jeden święty, poświadczony przez papieża, poświadczony sztucznie,
to coś takiego wielkiego, sami wiecie. A co z wami, którzy zostaliście poświadczeni przez Boga Wszechmogącego. Wciąż zajęci
jesteście swoją pracą. Wciąż zajęci jesteście swoimi małymi, małymi sprawami. Wciąż zajęci jesteście swoimi małymi życiami i
małymi rodzinami. A o świętym powiedziano w Sanskrycie: "Udara charitanam vasudhaiva kutumbakam". Dla osoby, która ma
szlachetną naturę, to znaczy dla osoby, która jest świętą, cały świat jest rodziną. Czy nadal martwicie się tylko o własną rodzinę?
W takim razie, nie jesteście jeszcze świadomi własnej świętości. A święty martwi się nie tylko o własną żonę, o własne dziecko,
o własny dom - on martwi się o cały świat. Jako Sahaja yogini jesteście potężnymi jednostkami. Jesteście bardzo potężnymi
ludźmi. Mamy problemy na całym świecie, dobrze o tym wiecie. Nie jest konieczne, żebyście byli wielkimi intelektualistami, ani
ludźmi, którzy są czymś w rodzaju polityków, czy czymś takim, ale musicie wypatrywać problemów, które nękają ten świat.
Musicie, nie możecie żyć we własnym świecie, ponieważ jesteście teraz świętymi. "Teraz jestem w Niranand!"Tak nie może być.
Nie możecie po prostu być w Niranand. Musicie wiedzieć, że powinniście żyć w tym świecie i musicie znać wszystkie problemy
tego świata I powinniście myśleć o nich, nie tylko o swoich problemach "ależ Matko, jak ja będę w stanie zrobić to, zrobić tamto".
Lecz musicie martwić się o cały świat, i myśleć o tym, co dzieje się na świecie, jakie są problemy świata. Jesteście za to
odpowiedzialni. I nie tylko to. Powinniście także się modlić. W waszych modlitwach mówcie: "Matko, rozwiąż ten problem".
Kolektywnie, indywidualnie musicie przenieść swoją uwagę z was samych, z waszego małego życia w kierunku szerszych
tematów. Wtedy jesteście świętymi. I musicie myśleć, że to wasz obowiązek, aby prosić Boskość o pomoc w rozwiązywaniu
wszystkich tych problemów. To jest wasza praca, do której zostaliście wybrani. Wasze prośby będą pracować, ponieważ jak
wiecie, Ja nie mam pragnień. To wy musicie tego pragnąć. Czegokolwiek zapragniecie, to się wypracuje. Ochrona, miłość,
współczucie Matki jest z wami. Ale musicie się troszczyć o ten świat i pokazać, że taką troskę macie, a nie żyć w bardzo
ograniczonych sferach i w ograniczony sposób. Na przykład teraz Brytyjczycy myślą - Brytyjczycy są tutaj, to dobrze - "problemy
Wielkiej Brytanii są naszymi problemami". Nie. Wasze problemy obejmują wszystkie te miejsca, w których jest Sahaja Yoga i o
nie wszystkie musicie się martwić. Mamy teraz problemy powiedzmy w Australii. I jest tam ktoś, kto sprawia dużo kłopotów.
Musicie przyjrzeć się temu, wyszubitować tę osobę i przywrócić porządek. Lider powinien mówić, kogo szubitować i to
wypracowywać, czy to będzie w Australii, Ameryce, czy w Indiach. Jeśli widzicie, że gdzieś jest problem dotyczący Sahaja Yogi
lub atak na Sahaja Yogę, wszyscy powinniście skierować na to swoją uwagę i wypracować to. Są jeszcze ogólne problemy.
Widzimy, że Ameryka staje się idiotyczna, czy jakkolwiek by to nazwać, więc powinniście skierować uwagę na Amerykę.
Powinniście rozciągnąć swoją uwagę na zewnątrz, a nie do środka, martwiąc się tylko o siebie, swoją rodzinę, swój dom, swoje
dzieci. Jak tylko rozciągniecie swoją uwagę na zewnątrz, wasze problemy w domu, wszystkie najmniejsze rzeczy się rozwiążą.
Musicie skierować uwagę na zewnątrz. Mamy w naszych czasach telewizję. Mówiliśmy wcześniej, żeby nie oglądać telewizji, bo
nie było żadnego pożytku z oglądania jej przez Sahaja yoginów. Od oglądania telewizji tylko łapali blokady. Ale teraz dzieją się

ważne rzeczy, o których sami możecie się przekonać. Możecie wybadać, jakie problemy ma świat i zobaczyć, gdzie skierować
swoją uwagę. Powinniście stać się świadomi osobowości - nie jest to osobowość, która może całkowicie zaangażować się w
jakiś bardzo mały obszar. Wasza osobowość powinna zaangażować się we wszystkie problemy Wszechświata, we wszystkie,
jakie są. I będziecie zaskoczeni, że wszystko może się wypracować w bardzo kolektywny sposób. Na tym poziomie, na którym
jesteście, możecie sami się przekonać - wszyscy Sahaja yogini mają wibracje na szczycie głowy. Czy wy wszyscy chcielibyście
to zobaczyć? Tylko popatrzcie! Wy wszyscy siedzący w Ganapatipule. Rozciągnijcie swoje wibracje, rozciągnijcie swoją uwagę. I
będziecie zaskoczeni, że wszystkie wasze błahe problemy się skończą. Teraz zobaczmy. Niech dzieci zobaczą to jako pierwsze.
Tylko spójrzcie. Wszyscy macie wibracje na szczycie głowy. Pozwólcie im rosnąć, mówię wam, Ja tylko czekam kiedy urosną! A
zatem nastawienie do samych siebie powinno być pełne świadomości naszej chwały, naszej własnej pozycji, powinniśmy
wiedzieć, że jesteśmy świętymi, że osiągnęliśmy poziom, w którym jesteśmy na szczycie, i że staliśmy się światłem, i musimy
dawać światło innym. Zajrzyjcie do Biblii, Chrystus powiedział coś bardzo ważnego, żeby nie chować światła pod stół. O to
chodzi. Musicie umieścić światło na piedestale. I właśnie o to chodzi, że musicie umieścić wasze światło na cytadeli, w
najwyższym punkcie, aby dać je innym. To działa w obie strony, jeśli tylko zaczniecie rozumieć, czym jesteście, czego macie być
świadomi, jaka jest wasza sytuacja, jakie macie moce, co osiągnęliście w Sahaja Yodze, jaki macie dług wobec Sahaja Yogi i co
musicie dać Sahaja Yodze, jak Sahaja Yoga uczyniła was tak zdolnymi, dobrymi, miłymi. Czy jesteście wystarczająco prawi? Czy
zachowujecie się właściwie? Czy robicie wszystkie te prawe rzeczy, które są niezbędne? Ponieważ tylko wy możecie to zrobić.
Jesteście ludźmi z bardzo, bardzo szczególnymi energiami i szczególnymi połączeniami z życiem duchowym. I jeśli zaczniecie
zachowywać się jak wszyscy inni, przyziemni, bezsensowni ludzie, ograniczając się do rodziny, waszych dzieci, bezsensownych
przeszłych żyć - będziecie zgubieni, straceni dla siebie i dla innych. Problemy mają o wiele większe znaczenie niż to, co o nich
wiecie. Powinniście osiągnąć takie zrozumienie, że Matka uczyniła nas yoginami. Jesteśmy świętymi i musimy pokazać światu
właściwą ścieżkę. Powiedziała nam, że jesteśmy światłem i musimy pokazać ludziom, którędy iść, jak dalej iść. Zamiast tego,
każdy wydaje się stanowić problem, wydaje się być w bardzo malutkim wirze, kręcąc się wciąż w kółko. Jak to możliwe?!
Mówiłam wam wiele razy, spójrzcie na tych fałszywych guru. Oni nie mają wibracji. Oni nic nie wiedzą o Kundalini, nic o Sahaja
Yodze. A jak wiele robią! A my co robimy? Wciąż zmagamy się ze sobą i z naszymi problemami, z naszymi pomysłami, z naszym
brakiem rozumu i tchórzostwem. Teraz to wy macie zrozumieć. To wy macie zdecydować o sobie. To jest wasze własne
pragnienie, wasza własna wielkość, wasza własna wielkoduszność, którą musicie zaoferować, abyście mogli sami zobaczyć, do
czego jesteście zdolni, co możecie zrobić. Łatwo jest ludziom mówić: "Matko, to zbyt wiele, nie mogę nic z tym zrobić" albo:
"Matko, jestem zajęty swoją rodziną", "Jestem zajęty swoimi dziećmi". Czy po to przyszliście do Sahaja Yogi? Czy po to dałam
wam Realizację? Czy po to otrzymaliście wszystkie te błogosławieństwa? Więc bardzo ważne jest, żebyście się wzmocnili.
Możecie wyraźnie to zobaczyć, dlatego nie mogliśmy mieć programów publicznych, ponieważ potrzebujemy wzmocnienia w
Wielkiej Brytanii. To dlatego, że mieszkam w Anglii przez tyle lat, ludzie tutaj traktują Mnie jak coś oczywistego, bo jestem tutaj,
przebywam tutaj. Myślą: "Powinniśmy pojechać na lotnisko i wystarczy!" "Odbyliśmy całą tę pielgrzymkę i wszystko to, byliśmy
na lotnisku, widzieliśmy Matkę, załatwione". Jaki jest pożytek z oglądania Mnie? Co Ja wam dałam? Czy wasze światło się
rozprzestrzenia? Ilu ludzi otrzymało od was Realizację? Po prostu dowiedzcie się, ilu ludzi nauczyło się od was Sahaja Yogi, z
waszego życia lub z waszej mądrości albo z waszego zachowania? To jest sposób, to jest kryterium. Nie chodzi o to, że "w
porządku, wysłałem Matce Jej pieniądze na Jej podróż". To nie wystarczy. Spójrzcie na jakąkolwiek kobietę z Indii w Moim
wieku, będzie chodzić o lasce, nie da rady wspiąć się nawet na jeden schodek. Kobiety w Indiach nie mogą tego zrobić z powodu
gorąca, od którego cierpią. Ale Ja podróżuję, wy wiecie ile podróżuję, jak dużo robię. A co z Moją rodziną? Pozbawiam ich
Mojego towarzystwa. Pozbawiam męża Mojego towarzystwa. Wszyscy są beze Mnie. Ja podróżuję, podróżuję codziennie,
wiecie o tym dobrze. I tak ciężko pracuję. Czasami chodzę spać o drugiej nad ranem, czasami o trzeciej. Kiedyś był ze Mną
Harsh i widziałam, że był wyczerpany! Ciągle wam mówiłam, że uprawiacie tylko bieg sztafetowy. Jestem w Australii, w
porządku, Australijczycy działają. Następnie jestem w Austrii, wtedy pracują Austriacy, a potem spędzają miło czas! Jestem w
UK, dobrze, trochę w Anglii, trochę zrobionej pracy. Potem wszyscy miło sobie siedzą i cieszą się. A co ze Mną? Ja mam
maraton! Musicie to czuć w ten sam sposób, bo w końcu, co Ja na tym zyskuję? Jakie mam z tego zyski? Coś zyskuję.
Przywróciłam Moje dzieci do normalności, przyprowadziłam je do Królestwa Bożego. Wy musicie zrobić to samo,
przyprowadzać ich do Królestwa Bożego. Ale jeśli wy sami jesteście wplątani we własne maye, to każdego dnia będziecie iść w
dół i w dół. Mogę krzyczeć, cokolwiek powiem, nie trafi to do waszych głów, nigdy tego nie pojmiecie. Będziecie zdani na własne
siły, gdziekolwiek będziecie, ponieważ nie chcecie zrozumieć. Powiedziałabym przy tym, że macie jedną zaletę, szczególnie w
Anglii. Jesteście wszyscy bardzo inteligentni. Posiadacie inteligencję, niewątpliwie nie jesteście idiotami jak Amerykanie.
Jesteście inteligentni. Dawno temu ta inteligencja stała się przebiegłością. I teraz jesteście zmęczeni własną przebiegłością.

Indusi nauczyli się przebiegłości od was. Stali się naprawdę bardzo przebiegli. Ale to wy jesteście zmęczeni własną
przebiegłością, więc teraz macie już dość, jesteście znużeni, wyczerpani i letargiczni. Ale dzięki waszej inteligencji możecie
zrozumieć, że praca, którą wykonuje Matka jest tak istotna. Zapiszecie się w historii! Każde słowo, jakie wypowiadacie, wszystko
co mówicie, każde wasze zachowanie, wszystko będzie zapisane w historii. Nie to, ile dzieci spłodziliście, albo jaką mieliście
żonę, ale to, co zrobiliście dla Sahaja Yogi. Zapamiętajcie to. Historia zapisze wszystko, cokolwiek zrobiliście, cokolwiek
osiągnęliście w Sahaja Yodze.To nie jest na pokaz, to nie jest żadna demonstracja, to nie jest przechwalanie się, nic z tych
rzeczy. Zapisane będzie całkowicie to, co tak naprawdę w rzeczywistości osiągnęliście. Bóg przynajmniej wie, co to jest
hipokryzja. I Bóg zna się na tym, co jest napuszone. Bóg wie, gdzie jesteście i co zamierzacie. Nie możecie Go oszukać. Musicie
zrozumieć jedno, kiedy oszukujecie Boga, oszukujecie samych siebie, swojego Ducha, swoją Realizację, swój własny wzrost!
Więc musimy być ostrożni. Jako matka powiedziałabym wam, żebyście próbowali przeprowadzać bardzo dokładną
introspekcję. Co zrobiliśmy dla Sahaja Yogi? Co zrobiliśmy dla innych ludzi, którzy dryfują? Jakie było nasze zachowanie w
stosunku do innych Sahaja yoginów? Jak wiele pokoju, miłości i współczucia daliśmy innym? Jak wiele zrozumienia i tolerancji
okazaliśmy innym? Jeśli ktoś tutaj dostaje trochę więcej pieniędzy, to staje się taki nadęty, taki agresywny. Staje się taki
nieuprzejmy. Nie mogę w to uwierzyć! Jak pieniądze mogą was kusić w kierunku takich występków? Nie jesteście zwykłymi
ludźmi, jesteście świętymi, których stopy zostały obmyte przez rzekę Ganges. Spróbujcie zrozumieć swoją chwałę. Spróbujcie
zrozumieć własne moce, własną pozycję, jako świętych ludzi, Sahaja yoginów, którzy są ponad wszystkimi świętymi, bo wy
wiecie, jak dawać Realizację. Wiecie wszystko o Kundalini. Wiecie wszystko o Realizacji. Jak wielu ludzi o tym wiedziało? W
przeciwnym razie zacznę się zastanawiać, czy dałam całą tę wiedzę grupie głupców, którzy nie umieją tego docenić. Jak mówił
Chrystus: "Nie rzucajcie pereł przed wieprze". Nie sądzę, żebym popełniłam taki błąd. Nie wierzę, że popełniłam taki błąd, że
rzuciłam perły przed wieprze. Nie zrobiłam tego. Ale to wy musicie zdecydować, gdzie stoicie, w jakiej kategorii. To takie
oczywiste, że żyjemy w bardzo niestabilnych czasach. To bardzo ważne. Musimy to zwalczyć. To dużo więcej, niż jakiekolwiek
wojny, które stoczyliście. To dużo więcej, niż jakiekolwiek zmagania, przez jakie przeszli ludzie. Stworzono taki okropny świat, a
my mamy go przetransformować. To jest ogromne zadanie. Dlatego musicie pracować w bardzo szczery i naturalny sposób.
Jestem pewna, że przyjdzie kiedyś taki dzień w historii tego świata, że imiona Sahaja yoginów będą wypisane złotymi literami.
Jestem pewna, że to się wypracuje. Jestem pewna, że to się musi wypracować i że wy wszyscy musicie to osiągnąć,
kolektywnie, jednym umysłem, jednym sercem. Co powinienem poświęcić? Co powinienem zrobić? Jak powinienem pomóc?
Jaki jest mój wkład? Chciałabym zobaczyć te dni za Mojego życia. Więc dziś powinniśmy przeprowadzać introspekcję. Zatem
wszyscy powinniśmy wejść w medytację. Proszę zamknijcie oczy. Wszyscy zamknijcie oczy. Teraz będziemy medytować, w taki
sposób, w jaki robiliśmy to na programach publicznych. Najpierw połóżcie rękę na sercu. Będziemy pracować na lewej stronie.
Skierujcie lewą rękę w Moją stronę. Najpierw połóżcie rękę na sercu. W sercu rezyduje Shiva, czyli Duch Podziękujcie więc
swojemu Duchowi za wniesienie światła do waszej uwagi, ponieważ jesteście święci i to światło, które weszło do waszego serca
ma rozświetlić cały świat. Proszę, módlcie się teraz w swoim sercu: "Niech to światło Boskiej Miłości ogarnie cały świat". Z całą
szczerością i zrozumieniem, że jesteście połączeni z Boskością i z pełną wiarą w siebie, że cokolwiek zapragniecie, spełni się.
Teraz połóżcie prawą rękę w górnej części brzucha po lewej stronie, w górnej części, po lewej stronie waszego żołądka. Tutaj
znajduje się centrum waszej Dharmy. Módlcie się w następujący sposób: "Niech Vishwa Nirmala Dharma rozprzestrzeni się na
cały świat, niech ludzie zobaczą światło poprzez nasze dharmiczne życie, poprzez naszą prawość. Niech ludzie to zobaczą i
zaakceptują Vishwa Nirmala Dharmę, poprzez którą otrzymają oświecenie i pomyślniejsze życie, na wyższym poziomie oraz
pragnienie rozwoju". Teraz połóżcie prawą rękę w dolnej części brzucha, po lewej stronie. Naciśnijcie to miejsce. Jest to
centrum czystej wiedzy. Teraz musicie jako Sahaja yogini powiedzieć: "Nasza Matka dała nam pełne wyobrażenie o tym, jak
działa Boskość. Ona dała nam wszystkie mantry i tyle czystej wiedzy, ile jesteśmy w stanie znieść i zrozumieć. Spraw, abym
dobrze się na tym znał, każdy z nas". Zauważyłam, że jeśli mężczyzna jest liderem, to jego żona nie wie nic o Sahaja Yodze. A
jeśli żona wie, to mąż nie wie nic. "Abym był profesjonalistą i ekspertem w tej dziedzinie. Tak, abym mógł dawać ludziom
Realizację, wytłumaczyć im, czym jest Boskie prawo, czym jest Kundalini i co to są czakry. Niech moja uwaga będzie bardziej
skierowana na Sahaja Yogę niż na wszystkie te przyziemne sprawy". Teraz połóżcie prawą rękę w górnej części brzucha.
Zamknijcie oczy. Teraz tutaj, po lewej stronie, uciśnijcie. Tu mówicie: "Matka dała mi Ducha, a Duch jest moim własnym
mistrzem. Jestem swoim własnym mistrzem. Niechaj z tego nie zrezygnuję. Niechaj będzie w moim charakterze godność.
Niechaj będzie w moim zachowaniu hojność. Abym miał współczucie i miłość dla innych Sahaja yoginów. Abym się nie
popisywał, ale miał głęboką wiedzę o Boskiej Miłości i jej działaniu. A kiedy ludzie do mnie przyjdą, abym był w stanie
opowiedzieć im o Sahaja Yodze i umiał przekazać im tę wielką wiedzę z pokorą i miłością". Teraz podnieście prawą rękę na
serce. Tutaj podziękujcie Bogu za to, że poczuliście ocean radości, że poczuliście ocean przebaczenia i zdolność przebaczania,

tak ogromną jaką ma wasza Matka. "Niech moje serce stanie się wielkie i obejmie cały Wszechświat. A w mojej miłości niech
rozbrzmiewa imię Boga. Serce, w każdym momencie, powinno wyrażać piękno Boskiej Miłości". Połóżcie teraz prawą rękę na
Vishuddhi, na lewym Vishuddhi, pomiędzy szyją a ramieniem. "Nie będę pogrążać się w fałszu poczucia winy, gdyż wiem, że jest
ono fałszem. Nie będę uciekać od swoich wad, ale stawię im czoła i usunę je. Nie będę szukać wad u innych ludzi, ale dzięki
wiedzy Sahaja Yogi, postaram się usunąć ich wady". Mamy tyle sposobów, dzięki którym sekretnie możemy usunąć wady u
innych. "Niech moje poczucie kolektywności wzrośnie tak, że cała rasa Sahaja stanie się moją własną rodziną, moimi własnymi
dziećmi, moim domem, moim wszystkim. Niech poczucie bycia częścią całości zostanie całkowicie we mnie wbudowane,
ponieważ my wszyscy mamy jedną Matkę. Niech moja troska obejmie cały świat, abym poznał jego problemy, oraz w jaki
sposób, poprzez moje szczere pragnienie i moc, mogę je rozwiązać. Pozwól mi poczuć problemy tego świata w moim sercu i
pozwól mi usunąć je wszystkie od podstaw, u podłoża, gdzie powstają. Pozwól mi poznać przyczynę wszystkich tych
problemów, i spróbować usunąć je poprzez siły Sahaja Yogi, poprzez moje święte siły". Teraz połóżcie prawą rękę na czole.
Najpierw musicie powiedzieć: "Przebaczam tym, którzy nie przyszli do Sahaja Yogi, tym, którzy są na jej peryferiach, którzy
przychodzą i odchodzą, którzy pojawiają się i znikają. Ale przede wszystkim przebaczam wszystkim Sahaja yoginom, bo oni
wszyscy są lepsi ode mnie. Ja jestem tym, który stara się znaleźć w nich winę, ale to ja jestem na najniższym poziomie. I
przebaczam im, bo wiem, że muszę jeszcze znacznie się rozwinąć. Ciągle jeszcze jestem dużo niżej. Muszę się doskonalić".
Musimy rozwinąć w sobie pokorę, dlatego powiedzcie: "Wprowadź do mojego serca pokorę szczerą, a nie zakłamaną, wypracuj
to uczucie przebaczania, tak abym pokłonił się rzeczywistości, Bogu i Sahaja Yodze". Teraz połóżcie rękę na potylicy. odchylcie
głowę do tyłu i powiedzcie tutaj: "Matko, cokolwiek złego dotychczas uczyniłem Tobie, cokolwiek złego przyszło mi do głowy,
jakąkolwiek mierność okazałem Tobie, w jakikolwiek sposób sprawiłem Ci przykrość i sprzeciwiłem się Tobie, proszę, przebacz
mi". Powinniście prosić o wybaczenie. W swojej inteligencji powinniście wiedzieć, kim Jestem. Nie muszę wam tego ciągle
powtarzać. Teraz w Sahasrarze musicie Mi podziękować. Połóżcie prawą rękę na Sahasrarze, poruszajcie nią siedem razy i
podziękujcie Mi siedem razy."Matko, bardzo Ci dziękuję za Realizację.Matko, bardzo dziękuję ci za to, że zrozumiałem moją
wielkość.Matko, bardzo ci dziękuję za wszelkie boskie błogosławieństwa.Matko, bardzo ci dziękuję za wzniesienie mnie na
wyższy poziom, o wiele wyższy niż ten, na którym byłem.Dziękuję Ci również bardzo za wspomaganie mnie, za pomoc w
doskonaleniu i korygowaniu samego siebie.I na koniec dziękuję ci Matko za to, że przyszłaś na tę Ziemię, że narodziłaś się, i że
tak ciężko dla nas wszystkich pracujesz". Naciskajcie mocno I mocno poruszajcie. Teraz opuśćcie rękę. Wszystkie głowy są
bardzo gorące. Więc teraz dajmy sobie porządny bandhan. W bandhanie Matki przenieśmy naszą lewą stronę na prawą. Raz –
porządnie, rozumiejąc kim jesteście! Czym są wasze aury, teraz drugi raz, teraz trzeci teraz czwarty teraz piąty teraz szósty a
teraz siódmy. Teraz podnieście swoją Kundalini, podnieście swoją Kundalini, powoli, bardzo powoli podnieście ją pierwszy raz,
musicie robić to bardzo powoli. Teraz odchylcie głowę i zróbcie węzeł, jeden węzeł. Teraz drugi raz, zróbmy to bardzo powoli, z
pełną świadomością, kim jesteście. Jesteście Świętymi. Zróbcie to uważnie, uważnie, zróbcie to uważnie, bez pośpiechu.
Podnieście to, odchylcie głowę i zróbcie dwa węzły, jeden i dwa. Teraz zróbmy to jeszcze raz. Za trzecim razem zawiążcie trzy
węzły. Zróbcie to pomału, bardzo pomału, teraz zróbcie to uważnie. Teraz odchylcie głowę, zróbcie to trzeci raz. Trzy razy. Teraz
sprawdźcie swoje wibracje. Sprawdźcie swoje wibracje. W ten sposób. Wszystkie dzieci niech sprawdzą swoje wibracje w ten
sposób. Połóżcie ręce. w porządku, dobrze. Pięknie! Dostaję od was wibracje! Niech was Bóg błogosławi.
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Shri Hamsa Swamini Puja, 10.06.1988 Grafenaschau, Niemcy Dzisiaj postanowiliśmy mieć Hamsa Puję w Niemczech. Nigdy
dotąd nie poświęcaliśmy wiele uwagi temu centrum Hamsa, które jest, jak sądzę, bardzo ważne dla świata zachodniego, bardziej
niż dla indyjskiego czy wschodniego. Powodem jest to, że na [poziomie] czakry Hamsa, części Ida i Pingala wychodzą i
manifestują się. To oznacza, że wyrażenie Ida i Pingala, następuje poprzez czakrę Hamsa. Dlatego ta czakra Hamsa jest taka, że
chociaż ona nie dochodzi do [poziomu] Agnyi, to trzyma określone nici lub określone części Ida i Pingala, i one zaczynają płynąć
przez wasz nos, wyrażając się poprzez wasze oczy, wasze usta i wasze czoło. W ten sposób wiecie, że czakra Vishuddhi ma
szesnaście płatków, które odpowiadają za oczy, nos, gardło, język, zęby, ale wyrażenie tego wszystkiego odbywa się poprzez
czakrę Hamsa. Dlatego jest to bardzo, bardzo ważna rzecz w umyśle zachodnim - żeby zrozumieć czakrę Hamsa. Jest piękny
wiersz o tym w Sanskrycie: "Hansa kshveta ha, baka ha kshveta ha. Ko bhedo hansa bakayo ho. Neera-ksheera vivek e tu. Hansa
ha hansaksh, baka ha baka ha". Znaczenie tego: "Żuraw i łabędź są obydwa białe A jaka jest różnica pomiędzy nimi? Jeśli
zmieszacie razem wodę i mleko, hamsa [łabędź] będzie absorbował tylko mleko. W ten sposób będzie on odróżniał wodę i
mleko. Podczas gdy bakaha, czyli żuraw tego nie potrafi". Jest to bardzo wspaniała rzecz dla Sahaja yoginów - rozumieć.
Rozróżnienie ma być zrozumiane bardzo głęboko w nas samych. A to, jak rozwijamy rozróżnienie, jest bardzo ważne w Sahaja
Yodze. Jednak zanim zajmiemy się tym, zobaczmy jak ważną rolę odgrywa rozróżnienie, bardzo dużą w przejawianiu się
naszego zewnętrznego wizerunku. Jesteśmy ludźmi, na Zachodzie, którzy zawsze starają się wyrazić siebie zewnętrznie. To jest
bardzo ważne jak wyglądacie. Bardzo ważne jest, gdzie patrzycie, na co patrzycie, co widzicie. Bardzo ważne jest, żeby wasza
prezencja była dobra. Bardzo indywidualna. Oni poświęcają wiele czasu na doskonalenie swojego wyglądu zewnętrznego. Jest
to minimum. Następnie, oni posiadają metodę, którą nazywamy "mediami". Kraj mówi lub przejawia się za pomocą mediów. A te
media powinny przejść szkolenie. Każdy kraj posiada swoją specyfikę, jeden jest lepszy od drugiego. I kiedy widzicie ich
wszystkich, zauważacie, że całkowicie brakuje im rozróżnienia. Tak samo w naszej mowie, w naszym wyrażaniu się w
literaturze, wyrażaniu w poezji, wyrażaniu się w relacjach z innymi. Każdy rodzaj ekspresji wymaga rozróżnienia, które jest
głęboko skrytą wiedzą lub mądrością. Gdyby na Zachodzie ludzie nie byli tak bardzo zewnętrzni, to mogliby być o wiele bogatsi,
tak sądzę. Jeśli załóżmy w Anglii, ludzie nie będą stawać się punkami, to inni będą się z nich śmiać. I będą myśleć, że "ten
człowiek nie ma pieniędzy, żeby zostać punkiem". Dlatego taki rodzaj mody wykształca się w tego typu społeczeństwie, które nie
posiada rozróżnienia i które jest bardzo powierzchowne. Moda nie będzie przyjmowała się w krajach, gdzie są głęboko
zakorzenione tradycje i właściwe zrozumienie życia. Oczywiście kraje, które są bardzo stare, [i które] w sposób tradycyjny starały
się siebie poprawić za pomocą metody ‘prób i błędów’ rozwinęły znacznie lepsze rozróżnienie. Znacznie lepsze zrozumienie. Ale
w krajach, które nie przeszły przez te wszystkie surowe doświadczenia, nie wypracowały, nie przeszły przez całą tę dyscyplinę brakuje rozróżnienia. I oto dlaczego wielu ludzi zbłądziło, chociaż bardzo głęboko poszukują. Gdyby mieli rozróżnienie, oni by nie
zbłądzili, nie zaszliby w złe miejsca. Ale zabrakło rozróżnienia. Więc to prowadzi do rozróżnienia, jak wykorzystać wasze Ida i
Pingala Nadi, i do rozróżnienia, aby zrozumieć, co jest dobre a co jest złe. Przyjrzyjmy się teraz Ida Nadi. Ida Nadi jest bardzo
ważne, ponieważ rozróżnienie w tym może przyjść jedynie poprzez tradycyjne pojmowanie. Ida Nadi zaczyna się od punktu
Ganeshy, od Mooladhary. Dlatego najpierw tracimy największe wsparcie, największą pomoc, największe źródło świętości i
pomyślności w Mooladharze, jeśli nie posiadamy rozróżnienia. Zawsze bierzemy się za to, co szkodzi naszemu wzrostowi, co
może nas także zniszczyć, nie tylko nas, ale cały kraj. Lubimy ludzi, którzy są destrukcyjni, kiedy brakuje rozróżnienia.
Rozróżnienie oznacza, że powinniście wybierać rzeczy, które są dla was dobre, które są dla was korzystne, które są dobre dla
kolektywności, które są dobre dla waszego wzrostu. Ale jest odwrotnie, ludzie którzy nie mają rozróżnienia, wpadają w sidła
złych ludzi, jak Freud. Mam na myśli, dla Hindusa Freud… nikt nie może uwierzyć, że możecie dojść do takich bezsensownych
idei. Ale ludzie zaakceptowali Freuda bardziej niż potrafili akceptować Chrystusa. Ponieważ całkowicie utracili rozróżnienie.
Gdyby oni posiadali w sobie tradycyjny rozsądek, to byliby uratowani. Właśnie to tradycyjne rozróżnienie jest rzeczą, która
przychodzi poprzez Ida Nadi. Teraz to, co ludzie nazywają "uwarunkowaniami". Oni mówią, że "uwarunkowania są bardzo złe i
ludzie nie powinni przywiązywać się do uwarunkowań, i trzeba być wolnym od uwarunkowań". Co jest absolutnie niewłaściwym
wyobrażeniem. W tym również musi być rozróżnienie. Jakie uwarunkowanie jest dobre a jakie nie jest, powinno być przyjęte.
Zatem, również z powodu braku rozróżnienia odnośnie uwarunkowań całkowicie odrzucane są wszystkie tradycje, wszystko to,
co przychodzi do nas poprzez doświadczenia naszych przodków, wszystko jest odrzucane, historia jest odrzucana. I mówimy: "O
nie, jesteśmy ponad tym, czujemy się wolni". Na przykład wczoraj byłam zaskoczona, jak w samolocie ktoś Mi powiedział: "Czuję

się bardzo wyzwolony, kiedy nie mam na sobie żadnego ubrania". Chodzi Mi o to, że jeśli ubranie może stać się dla was
więzieniem, to czym będą dla was prawdziwe więzienia? Ale ten rodzaj dziwacznych idei przychodzi ludziom do głowy i myślą:
"Możemy usprawiedliwiać całą tę głupotę, za którą podążamy, bo nie mamy rozróżnienia". Inteligencja nie może dawać wam
rozróżnienia. Ona nie może dać wam rozróżnienia w tym, co dotyczy uwarunkowań. Dla Sahaja yogina ważne jest, żeby
rozumieć, jak rozwija swoje rozróżnienie. Akurat wczoraj wygłosiłam bardzo piękny wykład dla kobiet z Paryża, albo powinnam
powiedzieć, dla kobiet z Francji, dotyczący rozróżnienia u kobiet. Rozróżnienie Ida Nadi jest intuicją. Jeśli rozwijacie to
rozróżnienie wewnątrz siebie przy pomocy swoich sił medytacyjnych, to rozwijacie intuicję. A intuicja jest niczym innym jak
pomocą Ganas, które was otaczają. Jeśli nauczycie się przyjmować pomoc od Ganas, możecie stać się bardzo intuicyjni i bez
wielkiej inteligencji, możecie mówić właściwe rzeczy. Cała Sahaja Yoga, powiedziałabym, że co najmniej pięćdziesiąt procent z
niej, oparte jest na intuicji. W tym celu powinniście rozwijać odpowiedni zmysł Shri Ganeshy. Powinniście rozumieć Shri Ganeshę
w Jego właściwym znaczeniu. Stamtąd się zaczyna, ponieważ On jest Ganapati. On jest mistrzem, jest przywódcą wszystkich
Ganas. Tak więc, Ganas dają wam intuicję. Na przykład, powiedzmy, mam gdzieś jechać i wtedy mówię: "Nie, Ja nie będę mogła
tam jutro pojechać". I nie pojadę z jakiegoś tam powodu. Wtedy ludzie myślą: "Matko, skąd Ty wiesz?" Ja wiem, ponieważ Ganas
znajdują się tam i to, co One mówią, jest prawdą. One wszystko o tym wiedzą. Albo wszystko, co Ja mówię o kimkolwiek,
okazuje się być prawdą. Dlatego oni zaczynają Mnie pytać: "Jak to się dzieje, Matko, że dowiedziałaś się o tym?" Ja polegam na
intuicji. Jak na przykład, mam zdążyć na samolot, wiem dzięki intuicji, co ma się wydarzyć. Tę część należy rozwijać poprzez
czczenie Shri Ganeshy. Zatem wyobraźcie sobie, że Shri Ganesha zarządza też częścią czakry Hamsa. Dlatego, kiedy mówimy
"Ham" i "Sa", te dwie [sylaby], w rzeczywistości są bija mantrami Agnyi. Ale gdy Agnya dotyczy Hamsy, to ona zaczyna się tutaj.
Oto dlaczego u podstawy, w jej korzeniu znajduje się Hamsa. I stąd "Ham", "Ham" znaczy "ja jestem". Jeśli jesteście rozsądni, nie
będziecie podążać za modami. Nie będziecie przyjmować głupich pomysłów. Posiadacie swoją własną osobowość. Jesteście
Sahaja yoginami. Nie słuchacie ludzi, którzy nie są Sahaja yoginami. To jest część "Ham": "Ja jestem". Nie część ego. Ale "Ham" aby zrozumieć, że "ja jestem Sahaja yoginem i wiem o tak wielu rzeczach, o których zwykle ludzie nie wiedzą, więc nie mam z
nimi nic wspólnego. Nie muszę niczego się od nich uczyć. Oni niczego mnie nie nauczą. Oni nic nie wiedzą, ja wiem dużo
więcej". Być świadomym swojego "ja" - to jest "Ham". Tak więc, to przychodzi z prawej strony. Rozróżnieniem prawej strony jest
"Ham", a rozróżnieniem lewej strony jest "Sa". "Sa" znaczy "Ty", co oznacza: "Ty jesteś Tym". W waszym przypadku wiecie, kim
jest "Ty". Ale dla każdej istoty ludzkiej "Ty" - to Boskość. "Ty jesteś Tym". To przychodzi z lewej strony - to jest "Sa". Tak więc,
słowo "Hamsa" składa się z dwóch rodzajów rozróżnienia, gdzie widać "Ja jestem" i gdzie widać "Ty jesteś". Na tych dwu
szalach wagi, jak to zostało tu pięknie pokazane, jest Księżyc i Słońce, w centrum znajduje się krzyż, który daje wam równowagę,
który daje wam dharmę. Jak wszystkie te rzeczy są połączone jedna za drugą, warstwa po warstwie, możecie zobaczyć, jak
dharma jest powiązana z rozróżnieniem. Zatem są ludzie, którzy nagle dają się zwieść pewnego rodzaju rytuałowi. Na przykład,
widziałam niektórych Sahaja yoginów, oni przyszli na puję i robią sobie bandhany jak wariaci. Na drodze, oni będą szli i będą
robić bandhan. Gdziekolwiek idą, będą robić bandhan, jak szaleni. Jest to po prostu uwarunkowanie. To nie jest rozróżnienie, to
nie jest Sahaja Yoga. To trzeba rozumieć, czy należy robić bandhan czy nie? Obecność Matki jest bandhanem, Po robić sobie
bandhan? Ale kiedy Ja mówię, ludzie robią bandhan, podnoszą Kundalini. Oni wszyscy są obłąkani, tak myślę. Dokładnie tak
samo, są ludzie… Wczoraj słyszałam, jak pewne nagranie muzyczne jest odtwarzane wszędzie w ashramach, bo wszyscy oni
mogą skakać jak wielbłąd. To jest muzyka dla wielbłądów, rozumiecie. Teraz to nagranie każdy docenia. Dlaczego? Dlatego, że
oni mogą skakać jak wielbłąd. Kiedy zaczynacie skakać jak wielbłąd, istoty ludzkie nie mogą przestać. Oni formują nawyki.
Dlatego podoba im się ta specyficzna muzyka. Oni będą nadal skakać, jak wielbłąd, ponieważ teraz stali się wielbłądami, muszą
zachowywać się jak wielbłądy. Teraz może być coś, jakaś muzyka, która jest jak koń, może jak kłus, być może jak galop,
cokolwiek. Kiedy oni tego słuchają, nagle zaczynają podążać za tym rytmem. Teraz stają się koniem, który galopuje. Teraz koń
galopuje. Stają się końmi i podoba im się tylko ta galopująca muzyka. Mogliby być osłami, mogliby być czymkolwiek. My nie
jesteśmy zwierzętami, jesteśmy istotami ludzkimi i jesteśmy. Ham - "My jesteśmy". Jesteśmy Sahaja yoginami, nie dominuje nas
żaden konkretny rodzaj rytmu czy konkretny rodzaj muzyki. Każdą różnorodność możemy akceptować i rozumieć dopóty, dopóki
jest ona dharmiczna, dopóki równoważy, dopóki jest ona pomyślna i święta. Tak więc, możecie rozumieć na Hamsie, jak wiele
rzeczy podlega ocenie. Myślę, że cała Sahaja Yoga stoi na równowadze Hamsy. Istnieją ludzie, którzy są bardzo sumienni, mam
na myśli, że są bardzo uczciwi. Ale ta uczciwość, może dochodzić do granic śmieszności. Lub są ludzie, którzy pracują bardzo
ciężko. To również może dochodzić do granic śmieszności. Zatem te cechy, które uważane są za dobre, nie mogą być prawe.
Prawość jest rozróżnieniem. Jest gloryfikowane. Jeśli posiadacie rozróżnienie, to wysławiacie to rozróżnienie jako prawość. Jak
np. możemy powiedzieć teraz - Chrystus. Możemy wziąć Chrystusa. Chrystus był wielkim rozróżnieniem. Kiedy w Marię
Magdalenę rzucali kamieniami, On nie miał do czynienia z prostytutkami, mam na myśli, że nic nie miał w ogóle, żadnego

związku. Lecz On mógł widzieć poprzez rozróżnienie, że ci ludzie nie mieli żadnej podstawy, żeby rzucać w nią kamieniami. On
stanął tam, w swojej własnej odwadze i powiedział: "Ci, którzy nie popełnili żadnego grzechu, mogą rzucić kamieniem we Mnie".
Właśnie tę siłę Jego rozróżnienia, ludzie po prostu poczuli to rozróżnienie wewnątrz siebie. I oni poczuli to: "Dzięki rozróżnieniu
ten człowiek jest świętym człowiekiem i my nie możemy rzucać w Niego kamieniami". Jeśli macie rozróżnienie jako Sahaja
yogini, będziecie również czynić innych mającymi rozróżnienie. Inni będą musieli mieć rozróżnienie i rozumieć. I ta
"Neera-Ksheera Vivek" jest umiejętnością rozróżniania wody [neera] od mleka [ksheera], zła i dobra, to może przyjść do was, jeśli
rozwiniecie tę sferę rozróżnienia. W Sahaja Yodze, na każdym etapie będziecie spotykać ludzi bez rozróżnienia na prawej
stronie. A brak rozróżnienia na prawej stronie pochodzi od przejawiania się ego w ludziach. To ego, jak powiedziałam, jest
"Ham". To ego nie działa, kiedy ono powinno zadziałać. Na przykład, dowiaduję się, że niektórzy ludzie poszli brać ślub do
kościoła. Oczywiście, to jest niewłaściwe dla Sahaja yoginów. My nie wierzymy w żadne ludzkie religie, wiecie o tym. W
porządku, poszliście do kościoła, dobrze. Ale oni wysłali kobietę do Londynu, żeby kupić stroje u "Laury Ashley". Kupić. Myślę też,
że być może niektórzy mężczyźni musieli wkładać fraki, żeby być na tym ślubie. Gdzież to ego się gubi? To ego, że jesteście
Sahaja yoginami, było całkowicie utracone. Myślę, że oni wszyscy chodzili do fryzjera, robili wszelkiego rodzaju rzeczy i wszyscy
oni chcieli tam pójść, jak starzy chrześcijanie idący do kościoła w sąsiedztwie grobów głupich biskupów. To ma miejsce nie
tylko tu, Indie są o wiele gorsze. Odnośnie religii, lewej strony, oni są ludźmi bardzo, bardzo uwarunkowanymi i w tym nie
wystarcza im zrozumienia tego, czym jest rozróżnienie. Na przykład, mieliśmy Gyanadevę. On był taką wielką Inkarnacją a nawet
nie miał na nogach butów! I w te dni oni urządzają wielką procesję z palankinem, z tak zwanymi pantoflami Shri Gyanadevy w
nim. A tysiące, tysiące ludzi śpiewają pieśni pochwalne. Wyobraźcie to sobie. Kto może powiedzieć im że: "Gyanadeva nie miał
butów! Jakie pantofle nosicie w palankinie?" I do jakiej wioski by oni nie szli albo do jakiego miasta by nie szli, karmią ich
wystawnym jedzeniem, każdy pada im do stóp: "Święci przyszli z palankinem". A te pantofle w nim nigdy nie należały do
Gyanadevy! Tak więc, to obłąkanie nadal trwa. Teraz widzicie, wszystkie te rzeczy dzieją się wokół was. W każdym kraju, w
każdej religii, w każdej głupiej dziedzinie zobaczycie, że wszystko to ma miejsce. Ale wy po prostu przyłączacie się. Stajecie się
jednym z tym! I wtedy jest tak trudno zrozumieć, co się z wami stało. Zatem to ego, gdy korzysta się z niego we właściwy
sposób, wtedy jest ono rozróżnieniem. Są też ludzie, którzy posiadają inne bardzo, bardzo okropne uwarunkowanie poza religią są to kraje. "Ja należę do Indii, ja należę do Niemiec, ja należę do Anglii". Wszystko to jest żałosne. Mam na myśli, że mówić coś
podobnego, znaczy, że jeszcze nie dorośliście do krainy Sahasrary. Ci, którzy zaczynają stawać się jakąkolwiek narodowością,
nie wiedzą, że wasza narodowość została przetransformowana. W rzeczywistości nie potrzebujecie żadnych paszportów. W
sferze, gdzie panuje Bóg, paszportu nie potrzeba. Jest to wyraźnie napisane na waszych twarzach. Ale wewnątrz was, wciąż
jeszcze jest to głębokie uwarunkowanie: "Ja przynależę do tego kraju, mój kraj jest bardzo wielki. Wasz kraj nie jest dobry". Ale
gdy chodzi o rozróżnienie, powinniśmy myśleć: "W porządku, urodziłem się w Niemczech, a Niemcy popełniły wiele błędów.
Niech to wypracuję w taki sposób, żebym zawrócił z powrotem wszystkich moich Niemców do miejsca, gdzie panuje pokój,
radość i szczęście". To uwarunkowanie wykorzystuje się poprzez rozróżnienie. We wszystkim będziecie dostrzegać istnienie
dwóch stron. Drogą, po której wy się poruszacie, jest wasze rozróżnienie. Na przykład, istnieją tacy, którzy mają uwarunkowanie
w danej, powiedzmy, religii. Załóżmy, że oni przynależą do religii judaizmu i przyszli do Sahaja Yogi. Albo należą do
chrześcijaństwa i przyszli do Sahaja Yogi. Tak więc, w czym zawarte jest teraz rozróżnienie? Jak tylko przychodzi drugi
wyznawca judaizmu albo przychodzi Chrześcijanin, oni wprost wpadają tam w braterstwo buców. I wszyscy oni staną się
wielkimi przyjaciółmi, ponieważ "ona jest Żydówką, ja jestem Żydem, mój ojciec jest Żydem, moja matka jest Żydówką, moje
jest… ". To samo z chrześcijanami, to samo z innymi wspólnotami, to samo z każdą inną narodowością. Teraz, czym jest
rozróżnienie kiedy poszukujecie? Najlepszą rzeczą, rozróżnieniem w tym momencie, jest widzieć, jakie są ułomności tych, tak
zwanych "ludzkich religii", które powstają po śmierci założycieli lub można powiedzieć, Inkarnacji czy Proroków, którzy
ustanawiali daną religię. To jest pierwszym rozróżnieniem. Drugim rozróżnieniem jest czytać te Pisma i odnaleźć, co jest takiego
szczególnego w tym, co te Inkarnacje powiedziały. Dlatego, że muszę powiedzieć, jeśli jest Muzułmanin, to powinien wziąć
Koran i zobaczyć, co zostało napisane w Koranie w kontekście Sahaja Yogi. Jeśli to jest chrześcijanin, skierujcie go do Biblii i
przekona się, co jest tam napisane w kontekście Sahaja Yogi, ponieważ Sahaja Yoga jest prawdą. I ta prawda, która została
napisana, powinna być odnaleziona. Jeśli taka rzecz zostanie rozwinięta, wtedy możecie pójść dalej, jeśli jesteście
wystarczająco odważni, możecie być odważnymi, żeby iść i powiedzieć ludziom: "Popatrzcie, jaką bzdurą jest to, za czym
podążacie. To nie zostało napisane, to nie zostało zrobione. Wszystko, co było napisane jest istotą całości". To jest trzeci etap,
gdzie wykorzystujecie swoje rozróżnienie odnośnie tego, co dotyczy danej religii, narodowości. Teraz, kiedy znajduję się,
powiedzmy, na Zachodzie, powinnam omawiać Zachód. Ale kiedy jestem w Indiach powinniście Mnie słuchać. To, że nie znacie
języka, to jest dla was dobre, bo stracilibyście cały szacunek dla Hindusów. Oni obrywają ode Mnie z każdej strony. I mówię im,

co jest z nimi nie tak. Jednak tu ważne jest to, że więcej jest złego w nas na Zachodzie. Dlatego rozróżnieniem jest ujrzenie, co
złego jest w nas samych. Gdzie postępujemy niewłaściwie? Mamy choć trochę odwagi czy nie? Na przykład, kobiety nie mają
śmiałości nosić sari poza domem. Dlaczego? Czasem to nie ma znaczenia. Jeśli Hindusi mogą nosić swoje ubrania, wy możecie
nosić sari również. Albo mężczyźni nie włożą ubrania indyjskiego poza domem. Wtedy małe "Ham" jest potrzebne. Oni są z
niego zadowoleni, ale nie będą go nosić. Oni będą nosić takie same śmieszne dziurawe spodnie. Oni mogą nosić punkowe
rzeczy, ale nie mogą nosić czegoś, co jest rozsądne, odpowiednie do noszenia. To jest czymś, co powinno dać wam
zrozumienie, że jesteście innymi ludźmi. Teraz, ten czerwony znak [na czole] jest bardzo ważny, bo wtedy nie złapiecie żadnych
buców i należy go nosić. W Biblii zostało napisane, że będzie "znak na ich głowach", ale w następstwie tego, że jest tak wielu
innych głupich ludzi, jak "Hare Rama, Hare Krishna", nie sądzę, że oni mają na sobie jakieś znaki, my boimy się społeczeństwa.
Jak nosić znak? Ale załóżmy, że oni powiedzą: "Wy będziecie chodzić z rozczochranymi włosami", my będziemy to robić,
ponieważ jest to dozwolone w społeczeństwie. Jesteśmy ludźmi, którzy nie powinni się bać żadnego społeczeństwa.
Powinniśmy wyjść z tego i powinniśmy nauczyć ich, cokolwiek jest dobre, my to zrobimy, czy wam się to podoba, czy nie. Jest to
cechą świętego. Jeśli widzieliście jakiegoś świętego, gdziekolwiek, to oni wytężają wszystkie siły, żeby mówić wszystko, co jest
prawe i wszystko, co powinno być zrobione, i wszystko, jak należy postępować. To jest cecha świętego. W przeciwnym razie,
jeżeli święty czasami rozpuszcza się w społeczeństwie, czasem w Sahaja Yodze, czasem tu, jaki jest wtedy pożytek z takich
świętych? Opowiedzcie Mi o jakimkolwiek świętym, o którym wiecie, który nie walczyłby ze społeczeństwem, który nie
wskazywałby na błędy społeczeństwa, w sposób bardzo donośny, bez żadnego strachu? Czy znaliście jakiegoś takiego
świętego? Dla Sahaja yoginów bardzo ważne jest, żeby posiadać tę odwagę wewnątrz siebie. Jeśli rozwijacie swoje rozróżnienie
to wtedy to działa. Po stronie ego, jakiego rodzaju rozróżnienie rozwijacie i jak? Po prawej stronie znajdują się wszystkie Devas,
wszystkie bóstwa znajdują się wokół was. Powinniście zrozumieć te bóstwa. Powinniście wiedzieć, co one zamierzają robić.
Załóżmy, że teraz zabłądziliście. Wtedy nie powinniście myśleć podobnie jak wszyscy inni ludzie: "O, ja zabłądziłem. Jak tam
trafię? Co będę robić?" Ostatecznie, kierujecie się w stronę jakiejś bezsensownej pracy. Nieważne. Ale powinniście myśleć:
"Dlaczego? Hanumana, On widocznie przyprowadził mnie tutaj w jakimś celu. Bądźmy w pogotowiu". Przyjmijcie to,
zaakceptujcie tę sytuację. Kiedy zaakceptujecie sytuację, oddajecie się bóstwom i One was prowadzą. Wasze bóstwa to
wypracowują. Zaakceptujcie to. I ta akceptacja da wam cudowne rozróżnienie, które będzie ponad waszym ego. Wszystko, co
idzie źle "jest w porządku, akceptujemy to". A nade wszystko, część wibracyjna, którą powinniście widzieć. Jeśli robicie
cokolwiek, i wibracje słabną, wtedy oczywiście [powinniście powiedzieć]: "Jestem Sahaja yoginem, dla mnie wibracje i mój
wzrost są rzeczą najważniejszą". Dlatego, żeby rozwinąć rozróżnienie na prawej stronie, powinniście znać swój cel, swoje
przeznaczenie. Powinniście wiedzieć na jakiej drodze stoicie i dokąd jesteście prowadzeni. Gdzie znajdujecie się dzisiaj? Nie
jesteście jak inni ludzie, jeśli rozwiniecie ten rodzaj rozróżnienia wewnątrz siebie, za pośrednictwem czystej inteligencji. Do tego
jest wam potrzebna czysta inteligencja. A czysta inteligencja w Hamsie jest jak [łabędź], ślizga się po wodzie. Odpycha wodę.
Niczemu nie pozwala się pokonać. Jest w wodzie, pięknie upiększając jezioro, a także nie pozwalając jezioru rozpuścić ich lub
ich pokonać albo przykryć ich. To jest część, gdzie oni są "Ham". Jeśli oni chcą, mogą nurkować w głąb. Jeśli oni nie chcą, nie
będą nurkować. Oni ślizgają się po oceanie, oceanie Samsary, tej Bhavasagary i oni nie mają zamiaru tonąć w nim. To jest ta
część "Ham", którą powinniście posiadać, to rozróżnienie. Z jednej strony powinniście akceptować rzeczy, kiedy do was
przychodzą. Najlepszy w tym był Shri Krishna, który posiadał rzeczywiste rozróżnienie. Ale przecież On był Shri Krishną. Ale Jego
metody były na tyle ciekawe, w aspekcie rozróżnienia, że może to sprawiać przyjemność - dowiedzieć się o tym, jak On zniszczył
tak wielu rakshasów. On nie wykorzystywał za każdym razem swojej czakry Sudarshana, On wykorzystywał swoje rozróżnienie.
Jak, na przykład, był rakshas, który chciał pokonać Pandavów i wszystkich ludzi, którzy byli dobrzy. Shri Krishna powiedział: "Cóż
zrobić z tym strasznym gościem?" A ten rakshas posiadał dary od Brahmadevy, Mahadevy i od wszystkich, ale ostatecznie Shri
Krishna jest centrum, Dlatego On chciał przeprowadzić skuteczne zniszczenie tego strasznego rakshasa. Dlatego, oto co On
zrobił. Był tam wielki prawostronny święty, który medytował i który poprosił o dar dla siebie, że "nikt nie powinien mnie niepokoić.
Przynajmniej tego, kto mi przeszkodzi pierwszy raz, muszę mieć moc aby zniszczyć, jeśli spojrzę na tego człowieka". I ten święty
medytował w jaskini. Shri Krishna bardzo ładnie uciekł z pola bitwy. On nosi imię Ranchoddas. To trochę poniżająca
charakterystyka - powiedzieć o kimś, że jest "tym, który uciekł z pola bitwy". Tak więc Shri Krishna uciekł z pola bitwy, ponieważ
nie było innego sposobu, żeby zabić tego strasznego gościa. Kiedy uciekał, przykrywał się szalem. On wszedł do jaskini i nakrył
tego świętego swoim szalem. Jak tylko Shri Krishna uciekł od tego strasznego rakshasa, aby go zabić, On uciekł i ukrył się. Kiedy
ten rakshas zbliżył się do jaskini i zobaczył szal, okrywający tego świętego, powiedział: "Ach to tak, teraz się zmęczyłeś i śpisz tu,
uciekłszy z pola! Wstawaj natychmiast!" Jak tylko on to powiedział, ten święty wstał i spojrzał na niego i ten został całkowicie
spopielony. Dlatego, jeśli Shri Krishna jest Viratą, na poziomie Jego Stóp, albo, jeśli Shri Krishna jest Vithalą, na poziomie Jego

głowy, w odstępie między tymi dwoma, znajduje się czakra Hamsa. Rozróżnienie jest bardzo pięknie opisane w życiu Shri
Krishny. Możemy o Nim powiedzieć, że miał swawolny sposób wykorzystywania swojego rozróżnienia. On dokonał tak wielu
podobnych rzeczy, które tworzą teatr, one tworzą Jego Leelę, ponieważ On był Leelą. Oto dlaczego mógł wykorzystywać swoje
rozróżnienie, żeby tworzyć przedstawienie, grę. Tak więc, z jednej strony mamy pomoc Shri Krishny, żeby dać nam rozróżnienie a
z drugiej strony mamy Chrystusa. Hamsa umieszczona jest pomiędzy. Mamy zatem dwie wielkie Inkarnacje wewnątrz nas, które
są uosobieniem rozróżnienia. I tak, jedną stroną jest Shri Krishna, który jest tym, który troszczy się o stronę uwarunkowań
[superego]. I drugą stroną jest Chrystus, który zaczyna troszczyć się o stronę ego. Ten, który mówi na krzyżu: "O Boże, przebacz
im, bo oni nie wiedzą. O Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą co czynią" - jest tym samym, który bierze bicz w swoją dłoń i bije ludzi,
zaczyna ich bić, ponieważ oni robią pieniądze w imieniu Boga. Zobaczcie to rozróżnienie. To jest Jezus. Tak samo Shri Krishna,
który swoją czakrą Sudarshana, może zabić tysiące, tysiące rakshasów, staje się woźnicą Arjuny. Kontrast w ich zachowaniu,
jest piękną sagą ich rozróżnienia. Zatem dla Sahaja yoginów bardzo ważne jest, żeby rozumieć, że oni powinni wypracowywać
swoje rozróżnienie w taki sposób, aby rozwinęli intuicję, żeby pierwsza myśl mogła być intuicyjna, żeby to było intuicją. "Mogłoby
być tak, że to jest intuicja". Starajcie się, eksperymentujcie. Jednak w Sahaja Yodze dochodzenie do skrajności we wszystkim,
jest złe, powinniście robić wszystko umiarkowanie. Podobnie jak, powiedziałam im, żeby postrzegali wszystko poprzez wibracje.
To oni będą wystawiać swoje ręce, nie wiem, na wszystko: "Czy powinnam kupić to sari czy nie?" A nawet idą poza to: "Czy
powinnam kupić ten puder do twarzy czy nie?" To jest tak niedorzeczne! Jest to na tyle złe, że w rezultacie zauważycie, że
staliście się bucem i mówicie każdemu, że ich wibracje są złe. Ponieważ wasze wibracje są złe. Wasza uwaga jest zła.
Utrzymywanie swojej uwagi na bezsensownych rzeczach powoduje, że wasze wibracje całkowicie znikają. Dlatego wraz z
rozróżnieniem powinniście mieć zdrowy rozsądek. Praktyczne podejście. Widziałam, jak ludzie znienacka opowiadają każdemu
o Sahaja Yodze. Nie, to nie jest praktyczne. Sahaja Yoga jest drogocennym brylantem, nie możecie dawać go każdemu
człowiekowi. Widziałam, ludzi na lotnisku podnoszących Kundalini każdemu. Nie. To nie powinno być tak robione. Oni powinni
przyjść do Sahaja Yogi. Powinni o nią poprosić. Powinni błagać o nią, tylko wtedy oni mogą otrzymać swoją Realizację. My nie
chcemy ilości, my chcemy jakości. We wszystkich Moich wykładach, jeśli im się przyjrzycie, kładłam nacisk na jakość Sahaja
yoginów i jakość poszukiwaczy. Ale kiedy zaczynamy myśleć o uzyskaniu większości [głosów] w głosowaniu na Shri Mataji, to
muszę powiedzieć, że Ja nie wystawiam swojej kandydatury w żadnych wyborach. Czy wybierzecie Mnie czy nie, Ja jestem
wybrana. Nie powinniście tego robić. Nie potrzeba Mi wielu ludzi do tego, i kiedy brakuje wam rozróżnienia, zauważycie, że
niektóre problemy zaczynają się rozwijać. Teraz, to wy musicie określać, jakie nierozsądne rzeczy zrobiliście. Gdzie postąpiliście
niewłaściwie? W jaki sposób popełniliście błąd? To musicie ustalić, a następnie to poprawić. Innymi słowy, w Sahaja Yodze nie
powinno być problemów, nie powinno być surowych doświadczeń, powinna być radość i radość i radość. Ale rozróżnienie
powinno być, żeby określić, jakie są wasze słabości. Gdzie postąpiliście niewłaściwie? Co poszło źle? Gdzie, w jakiej części i
dlaczego wam się nie powiodło? Czasem ludzie myślą; "Och, robiliśmy wiele rzeczy w tamtym czasie a teraz nie możemy tego
robić". Wtedy doznaliście porażki. Jak słyszałam, że ludzie mówią: "Teraz przyjechaliśmy tutaj, dlatego nie pojedziemy na Guru
Puję". To niewłaściwe. To bardzo złe. Powinniście pojechać na Guru Puję. Bez dyskusji. Guru Puja jest taką pują, której nie
możecie opuścić. Nawet jeśli opuścicie Sahasrarę, to wszystko w porządku, ale Guru Puja jest bardzo ważna. Za wszelką cenę
powinniście przyjechać na Guru Puję, do Andory, miejsca które znam i które wybrałam, Ale to nie Himalaje. Teraz, Sahaja Yoga
jest na tyle wygodna, że chcemy, żeby nie było żadnych przesiadek. Bezpośrednio usiądziemy na hansie [łabędź] i możemy to
zrobić. Osiągniecie je. Zobaczycie to. Ale jeśli rozwiniecie nawyk myślenia: "O, to byłoby trudne", wtedy tak będzie. Ale tak jak
Matka powiedziała: "To powinno być najłatwiejsze, wszystko się wypracuje". Jak tylko zaczniecie myśleć w ten sposób, to się
wypracuje. Wszystko się wypracuje. Ale na początku powinno być czyste pragnienie, żeby to robić. Za każdym razem, kiedy takie
myśli przychodzą do waszej głowy, wykorzystajcie swoje rozróżnienie. "Jedziemy na Guru Puję, dla własnego zdrowia". Każda
Guru Puja, jeśli pamiętacie, wznosiła was znacznie wyżej. Każda Guru Puja wam pomagała. Oczywiście mówicie, że tura
Maharashtra jest bardzo dobra. Zgadzam się, jest taka. Tura Maharashtra bardzo wam pomaga. Ale to trwa trzydzieści dni, tak
intensywnie. Guru Puja trwa tylko jeden dzień. Ile puj macie w [turze] Maharashtra? Co najmniej od ośmiu do dziewięciu. Czasem
nawet dziesięć. Oto powód. Z natury, ona musi być znacznie bardziej efektywna. Ale Guru Puja, sama z siebie, jest nadzwyczaj
efektywna. Hindusi proszą Mnie: "Matko, kiedykolwiek, choćby raz daj nam Guru Puję. Oddamy wszystko, żeby mieć Guru Puję.
Prosimy, przyjedź". W tym czasie oni chcieliby mieć Guru Puję, wyobraźcie sobie! Wy nie moglibyście uczestniczyć w Guru Pujy
w Indiach. Ale Andora, Ja mam szczególny cel. Ja mam szczególny cel. Dlatego, proszę zrozumcie, Ja nie jestem osobowością
bez celu. Stopniowo nauczycie się tego, jak Ja realizuję cel - wasz, Mój i Sahaja Yogi – jednocześnie. Zrozumiecie, jak Ja to
pięknie wypracowywuję. I mam nadzieję, że kiedyś wy także rozwiniecie te wszystkie piękne sposoby i metody rozróżnienia, przy
pomocy których robicie tylko prawidłowe rzeczy i nigdy nie robicie złych rzeczy! W kwestii dbania o czakrę Hamsa, co bardziej

dotyczy strony fizycznej, jest zewnętrzne i dlatego też powinno być wykonywane bardziej fizycznie. Zatem stosujemy ghee i inne
bardzo dobrze znane wam sposoby, żeby doprowadzić czakrę Hamsa do porządku. Również dla czakry Hamsa ważne jest, żeby
nie całować ludzi. Myślę, że z całowania należy zrezygnować, ponieważ podczas całowania wymieniacie się drobnoustrojami z
innym człowiekiem. W Sahaja Yodze to jest w porządku. Ale jeśli to powiedziałam, to nie znaczy, żebyście dostali bzika na
punkcie całowania. Nie, to nie tak. Jeśli w Indiach pójdziecie i pocałujecie kogokolwiek, on po prostu osłupieje, nie będzie
wiedział, co się dzieje. Im więcej zaczynacie wyrażać swoją miłość tymi wszystkimi gestami, tym mniej jest jej wewnątrz. Im
więcej dajecie wyrazów [miłości]… na przykład, jest sposób wyrażania "dziękuję", i wy mówicie: "Dziękuję, dziękuję, dziękuję,
dziękuję". To są po prostu puste słowa. Lecz wielu ludzi w wielu krajach nie mówi "dziękuję" w ogóle. Ale oni są bardzo
wdzięczni, wewnątrz. Wdzięczność wewnątrz tworzy głębię, która jest konieczna. Tak więc, robienia czegokolwiek sztucznie, z
przesadą, należy unikać używając rozróżnienia. Ale unikanie skrajności, unikanie przesady, znów może spowodować brak
innego rozróżnienia, jak na przykład Anglicy, oni nie rozmawiają. Oni po prostu nie rozmawiają. Jeździcie z nimi codziennie przez
25 mil siedząc razem; oni nie powiedzą, kim jesteście. Oni będą wiedzieć o was wszystko, ale będą po prostu milczeć. Nie czują
się zobowiązani, żeby mówić. To jest sztuczne. Tak więc drugi punkt, do którego powinniśmy dojść, jest taki, że my nie
powinniśmy być sztuczni. W porządku, jeśli ktoś po prostu czuje, po prostu spontanicznie chce kochać Mnie i objąć Mnie, nie
mam nic przeciwko. Bo to nie jest sztuczne, to po prostu przychodzi. Dzieci są najbardziej spontaniczne. One nie są sztuczne.
One w ogóle nie są sztuczne. Dokładnie tak samo my powinniśmy być bardzo naturalni we wszystkim. W porządku jest, jeśli
rozmawiając ze sobą, mężczyźni trochę podśmiewają się z mężczyzn, trochę, to nie ma znaczenia. Oni się nie obrażają, to jest
miłość, to jest wyrażanie miłości, to jest w porządku. Ale to powinno być spontaniczne, to nie powinno być sztuczne. Nie
powinniśmy stawać się sztuczni w Sahaja Yodze w ogóle, w żadnym wypadku. Ale noszenie ubrania nie jest sztucznością. Być
przyzwoitym nie jest sztucznością. Mieć poczucie godności osobistej nie jest sztucznością. Sztucznością jest to, czego nie
czujecie wewnątrz, a wyrażacie na zewnątrz. To jest sztuczność i dla Sahaja yogina, on czuje, że ma tę nieśmiałość, że ma tę
wstydliwość, że posiada ten protokół i on szanuje swoje ciało. Z szacunku do ciała on nie chce robić czegokolwiek, co będzie
obrażało jego ciało. I tak to jest, jeśli rozumiecie, jak daleko się posunąć i kiedy się zatrzymać. Następnie, istnieje inny rodzaj
braku rozróżnienia w Sahaja Yodze, które widziałam. To jest to, że ludzie zaczynają wykorzystywać Mnie do wielu celów, w ten
sposób; załóżmy, że ktoś pisze wiersz, więc przyjdzie do Mnie i powie: "Matko, proszę, popraw mój wiersz". Ja poprawię jeden
wiersz, dwa wiersze, trzy wiersze, dziesięć wierszy, następnie on utraci zdolność pisania wierszy. Nie powinniście
wykorzystywać Mnie w taki sposób, do swojego własnego celu. Ale tak czy owak Mnie wykorzystujecie. Ale przy zrozumieniu,
że: "Matka jest ze mną cały czas i mi pomaga". Nie ma potrzeby przychodzić i wykorzystywać Mój czas, zabierać Mi czas i
naprzykrzać Mi się tak, że muszę czuć: "O Boże, kiedy uwolnię się od tego?" Albo inni przyjęli zwyczaj: "Matko, musisz przyjść do
mojego domu, musisz wziąć moje dziecko, musisz poznać mojego męża, on chyba jest pijakiem". Tak więc skierowanie uwagi
na to, co nazywacie "waszym", jest również brakiem rozróżnienia. Zamiast tego utrzymujcie swoją uwagę na Mnie, zamiast
zabierać Moją uwagę dla siebie. Jest to bardzo delikatna granica, jakbyśmy szli po mieczu. To jest bardzo, bardzo delikatna
granica rozróżnienia, ale gdy już raz dowiecie się jako o stanie wewnątrz siebie, macie rozróżnienie, nie możecie nie mieć
rozróżnienia, nawet gdybyście chcieli. I to jest to, co jest częścią wzrostu. Dlatego, kiedy wychodzicie z tej czakry i przechodzicie
przez waszą Agnyę, wchodzicie do Sahasrary, gdzie musicie mieć rozróżnienie. Wtedy wszystko, co stąd wychodzi, jest
błogosławione. Cokolwiek wychodzi błogosławione, z Sahasrary, wszystko jest rozróżnieniem i jest piękne. Niektórzy ludzie
mają również nawyk dominowania Mnie. Na przykład, kiedy Ja mówię oni w międzyczasie rozmawiają. Jeśli Ja mówię
cokolwiek, oni będą przechodzić do przodu. Wtedy Ja stosuję triki. Ja dobrze umiem płatać figle, ale mam dobre rozróżnienie, to
jest w porządku. Moje rozróżnienie płata te figle, ponieważ jeśli Ja będę bezpośrednia, wam się to nie spodoba. Dlatego lepiej
posiadać rozróżnienie i stosować triki. We wszystkim co robimy, rozróżnienie wyraża się samoczynnie. I jeśli jesteście mocnym
Sahaja yoginem lub Sahaja yoginką, wasze rozróżnienie jest efektywne, i każdy to widzi, wie, że ono tam jest. Dlatego, dla was
wszystkich ważne jest, żeby od dzisiaj rozwijać swoje rozróżnienie, i prosić Mnie, abym była obecna w waszej czakrze Hamsa,
tak żebyście cały czas znajdowali się w mocy rozróżnienia. Z rozróżnieniem rozwinęliśmy się do poziomu człowieka, i żeby iść
dalej, powinniśmy rozwijać nasze wewnętrzne rozróżnienie, które, jak sądzę, jest istotą całej religii, wszystkich przygód, które
mieliśmy, wszystkich żywotów, które znaliśmy. Jest to rozróżnienie, wokół którego wszystko się porusza. Niech was Bóg
błogosławi.
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Przede wszystkim musicie medytować i podnosić Kundalini.
Medytacja jest jedynym sposobem, aby wzrosnąć.
Nie ma innej drogi. Ponieważ kiedy medytujecie, jesteście w ciszy, świadomości bez myśli. Wtedy wzrasta świadomość, wtedy
się to rozszerza. Ale kiedy myślicie, przypuśćmy jest jezioro i to jezioro jest całkowicie wzburzone. Nic nie może urosnąć. Ale
załóżmy, że jest cisza, lotusy mogą rosnąć, wszystko może rosnąć. W ten sam sposób, jeśli wasz umysł jest podekscytowany, i
wasz wzrost nie jest jeszcze wyraźny, to jest jak błędne kolo, jesteście poruszeni, wasz rozwój jest utrudniony, jesteście
podekscytowani i wasz rozwój jest utrudniony.
Najlepszym sposobem jest wziąć się za medytację. Kiedy zasiądziecie do medytacji, wasze podekscytowanie wyciszy się. A
kiedy się uspokoicie, rozpocznie się wasz wzrost. Po medytacje będziecie czuć, że bardzo rozkwitliście, że bardzo się
rozwinęliście. Ale do tego trzeba być bardzo uczciwym. Nie możecie zmusić ludzi, żeby byli uczciwi. To jest jedna rzecz, której
nie możecie zrobić. Musicie być sami uczciwi. Nie macie być hipokrytami. Musicie sami zobaczyć, że cokolwiek robicie jest dla
waszego dobrodziejstwa, dla waszego dobra, i musicie to robić, ponieważ to jest dobre dla was , aby rozpocząć. A potem dla
dobra ludzkości. Robicie to dla dobra ludzkości.
But first and foremost thing is to meditate and to raise your Kundalini. Meditation is the only way you can grow. There’s no other
way out. Because when you meditate you are in silence, you are in thoughtless awareness. Then the growth of awareness takes
place, then it opens out. But if you are thinking – supposing there is a lake and the lake is completely in a turmoil. Nothing can
grow. But supposing it is silent, then lotuses can grow, anything can grow in it. In the same way, if your mind is agitated and your
growth is not yet fully expressing itself, then it’s such a vicious circle that you are agitated and your growth is hindered, again you
are agitated, your growth is hindered.
So the best way is to take to meditation. When you take to meditation this turmoil will settle down. And when it will settle down,
your growth will take place. After meditation you’ll feel definitely that you have come out very well, you have grown very well. But
for that one has to be very honest. You cannot force people to be honest. That’s one thing you can’t do. You have to be honest
yourself. You are not to be hypocrite. You have to see for yourself that whatever you are doing is for your benevolence, is for your
good, and that you have to do it because it is good for you, to begin with. And then for the good of the humanity. You are doing
for the good of the humanity.
Teraz niektórzy ludzie, którzy przychodzą będą mieć z początku dużo wątpliwości z powodu ego. Mają dużo wątpliwości z
powodu ego. Jak to może być? Jak to może być? Jak? Mam na myśli, że wszystkie pytania tego typu są zadawane. Teraz
musicie powiedzieć, że z początku rozwijacie swoją intuicję. Rozwijacie swoje oświecenie. Wasze światło nie jest
wystarczające. Jedynie w świetle nie ma wątpliwości. Przypuszczalnie w ciemnościach myślicie, że stół nie ma okrycia. W
porządku. Możecie myśleć co wam się podoba, ale jeśli jest światło , ujrzycie sami na stole piękne przykrycie. W taki sam
sposób, wydarza się to nam, że musimy osiągnąć pewien stan. Ale gdy osiągniemy ten stan, nie ma pytań, nie ma wątpliwości,
nie ma nic, a wy stajecie się tak wzmocnieni. To się dzieje jednocześnie. To działa. Jak tylko osiągniecie coś, to działa. A kiedy to
działa, wy jesteście przekonani. To jest, powiedziałabym, nowy piękny łańcuch, który się was rozpoczyna i wówczas zaczynacie
cieszyć się radością waszego Ducha. Ale ta część jest dla każdego troszkę ryzykowna, dla każdego. Bo jeśli przekroczyliście to,
jesteście ponad tym. Ale jeśli jesteście wciąż odrobinę pomiędzy, uważajcie.
Możecie być zwodzeni. Możecie być trochę oszukiwani, dlatego, że w Sahaja Yodze mamy każdy typ ludzi. Drzwi są otwarte dla
każdego.
Dostajemy również dużo negatywnych ludzi. Oni utrzymują się wciąż na obrzeżach. I wy sami będąc na peryferiach spotykacie
tych ludzi i myślicie: "Jak to może być?" Ta osoba była taka zła. Mówi, że jest Sahaja Yoginem, ale jest tym, tamtym. To pokazuje
jedno na pewno. Jeśli zauważasz kogoś tego typu, o tej mentalności, kto nie jest sahaja , jeśli widzisz kogoś, kto jest nie do
przyjęcia i zachowuje się bardzo nieciekawie lub bardzo idiotycznie, to wiedzcie, że ta osoba nie jest Sahaja Yoginem.
Ale wy musicie być Sahaja Yoginami. Nie oceniajcie Sahaja Yogi poprzez innych ludzi. Oceniajcie to poprzez swój własny wzrost
i własne oświecenie. Jeśli nie jesteście oświeceni, nie możecie nic zobaczyć. Nawet jeśli jesteście trochę oświeceni lub nie
jesteście
w pełni oświeceni, dostrzegacie innych ludzi. Nie dostrzegajcie innych ludzi. Dostrzegajcie siebie. Patrząc na siebie stajecie się

coraz bardziej świadomi. A kiedy ta świadomość wzrasta, zaczynacie dostrzegać prawdę, jaka istnieje. Tak więc dla Sahaja
Yoginów ważne jest przede wszystkim obserwowanie samych siebie. Teraz odkryliśmy, że
w grupach, które tworzą kolektywność, kiedy zaczynamy razem żyć, utrzymują się rzeczy w starym stylu. Wspólną rzeczą jest
plotkowanie.
To jest , Chrystus nazywał to tak : " Strzeżcie się szemrających dusz".
Chrystus wiedział, że to wróci na scenę ponownie , gdy Ja będę tutaj , aby opowiedzieć wam o Sahaja Yodze.
Tak więc On już powiedział: " Strzeżcie się szemrających dusz".
I te szemrające dusze , przede wszystkim ich uwaga nie jest w porządku.
Ich uwaga jest tu i tam, i próbują się czegoś dowiedzieć. A potem zaczynają mówić o tym. Zaczynają stwarzać problemy. I są
jakby po to, aby zniszczyć waszą Realizację. One nie chcą, żebyście osiągnęli to co osiągnęliście, ponieważ same nie mogą tego
osiągnąć. Wtedy widzą, że powinieneś być zniszczony i rozmawiają z tobą w taki sposób, że sam zaczynasz wątpić w siebie.
Zaczynasz wątpić w Sahaja Yogę.
Lub inaczej, zaczynają mówić o innych i próbują stworzyć problem dla ciebie.
Dlatego powiedziałabym, że nikt nie powinien rozmawiać z nikim
o innych. To jest jeden z trików, jakie one stosują , tak jak w Ramayanie.
Była tam służąca zwana Manthara. Dlatego jest takie powiedzenie
w indyjskim języku: " Nie rozmawiaj z ludźmi na niższym poziomie". Nie mam tu na myśli "niższym" , tak jak ludzie potocznie
rozumieją, ale chodzi o poziom w sensie duchowym. Tak więc, ta pani poszła
i powiedziała do macochy Shri Ramy, która Ramę bardzo kochała :
" Spójrz, jeśli Rama stanie się królem, dla twojego syna nie będzie miejsca", i tego typu rzeczy. I przekonała ją. Cała Ramayana
została przez to stworzona, i Rama musiał pójść do dżungli.
Tak więc wszyscy ludzie tego pokroju zaczynają mówić.
A mówią w taki sposób, że wszyscy myślą, że to jest bardzo ważne, że ta pani lub ten pan mówią takie interesujące rzeczy dla
nas.
A wówczas ta negatywna siła zaczyna formować grupę wśród nas. I ta grupa jest przeciw Bogu, przeciw Sahaja Yodze i to jest
bardzo duży problem, ponieważ zaczyna działać ukryty nurt próbujący zniszczyć całą kolektywność.
Tak więc, jeśli ktokolwiek zaczyna mówić źle o innej osobie, po prostu powiedzcie mu: " Zamknij się. Nie chcę słuchać niczego
przeciw komukolwiek. Jeśli chcesz coś o kimś powiedzieć, idź i powiedz liderowi, nie mnie. Ja nie jestem zainteresowany".
Wy jesteście zainteresowani swoim wzrostem.
Jeśli nie jesteście zainteresowani swoim wzrostem,co wówczas będziecie robić, będziecie patrzeć na innych, będziecie oglądać
innych, widzieć innych, nie siebie. Dla własnej korzyści przyszliście do Sahaja Yogi, nie czyjejś. Przede wszystkim dla waszego
zysku. A kiedy zyskacie już coś, możecie tylko pomóc innym zrobić coś w tym kierunku.
Tak więc, ważne jest, abyście zrozumieli, że pierwszą zasadą Sahaja Yogi jest to , że patrzycie na siebie. Jak się masz? Czy
naprawdę robisz postępy?
Czy martwisz się o jakąś inną rzecz, np. twój biznes? A może martwisz się o swój wzrost? Co cię martwi w związku z tym?
Martwisz się o swój wzrost? Jeśli martwisz się o swój wzrost, co robisz w tym kierunku? To musi być główny cel życia. Reszta
rzeczy podąży za tym.
Kiedy wzrośniesz, cały kosmos zaopiekuje się twoimi problemami, ale musisz urosnąć do królestwa Bożego, to jest sedno.
Przede wszystkim musisz upewnić sam siebie. Czy wzrastam? Czy zmieniam się ? Czy porzucam swoje wszystkie złe zwyczaje?
Czy hamuję swój temperament?
Czy staję się spokojny? Czy jestem teraz słodki?
Czy jestem wciąż okropnym krytykantem innych?
Po prostu połóżcie swoją uwagę na sobie i spójrzcie dla siebie.
To jest jak lustro, zaczynacie widzieć siebie jak w lustrze, co złego jest was. A następnie zacznijcie to poprawiać.
...
Druga kwestia jest taka, że musicie patrzeć na swoje wibracje, jakie centra łapiecie. Dlatego musicie zrobić bandhan dla siebie.
Robicie sobie bandhan i wiecie co z wami jest nie tak. Kiedy dacie sobie bandhan, będziecie wiedzieli wszystko o waszych
czakrach i będziecie zdumieni.

Znałam niektórych ludzi, którzy dowiedzieli się, że mają raka.
Poprzez centra mogli powiedzieć: "Matko, musimy mieć raka". Ponieważ zostało to odkryte w odpowiednim czasie, mogliśmy
sobie z tym bardzo dobrze poradzić, dlatego, że dowiedzieli się o tym sami.
Spytali Mnie co mają robić, powiedziałam im i zostali wyleczeni.
Gdy poszli do lekarzy, ono potwierdzili, że mieli nowotwór, ale wyleczyli się sami i wszystko było w porządku.
Tak to jest, trzeba najpierw uważnie obserwować siebie.
Dowiadujecie się co z wami jest źle. Część z was może mieć okropne ego. Wówczas może być tak, że macie bardzo złą Agnya
czakrę. Wtedy powinieneś dowiedzieć się - to jest Agnya czakra? To jest ego. Na to jest bardzo dobre lekarstwo w Sahaja Yodze,
może wygląda absurdalnie, ale to jest bardzo dobre lekarstwo, wystukiwanie siebie butem, jak wiecie, uderzanie butem znane
jest jako shoebeat treatment.
Teraz trzeba pójść dalej. Spójrzcie, dowiedzieliście się sami, że wasza prawa strona jest gorąca. Teraz trzeba prawą dłoń
,wnętrzem, skierować w kierunku fotografii, a lewą unieść w stronę eteru. Eter zabierze gorąco. To co się aktualnie dzieje, to to,
że wasza prawa strona otrzymuje wibracje, gorąco pchane jest w lewą stronę i rozprzestrzenia się w eterze. To gorąco pochodzi
z za bardzo futurystycznego życia. Ci ludzie, którzy za bardzo wybiegają w przyszłość, mają za dużo gorąca. I to gorąco musi
odejść. A kiedy ono zaczyna odchodzić, będziecie zdumieni jak to działa.
Dla tego problemu są różne rzeczy, które musimy używać. Ale przede wszystkim prawostronne osoby nie używają żadnego
światła. Nie powinny siedzieć w słońcu. Za to powinny siedzieć w świetle księżyca. Wskazana jest dla nich poezja . Nie powinny
wkładać zegarków ani spoglądać na nie. Niech czas sobie po prostu mija.
Powinni stać się pewnego rodzaju emocjonalnymi osobami. Powinni śpiewać pieśni bhakti. Nie ćwiczyć Hatha Yogi. Jest dużo
rzeczy, których prawostronne osoby nie powinny robić. Będziecie zdumieni jak ludzie sobie pomogli dzięki tego typu
treatmentom, które leczą jedną stronę waszej istoty.
Lewostronne osoby są, jak wiecie, potulne. Znoszą dużo rzeczy od innych, płaczą, i cały czas są na straconej pozycji. Tacy ludzie
mają problemy również, ponieważ ich organy są letargiczne, serce jest letargiczne, wątroba, jelita. Wszystko staje się bardzo
letargiczne.
Wszystkie te letargiczne rzeczy mogą zostać wyleczone. Dodatkowo niektórzy mogą mieć w sobie pewien rodzaj badha, mam
na myśli, że są opętane przez kogoś. Oczywiście niektórzy mogą też być opętani przez prawą stronę również. To nie dotyczy
wyłącznie lewej strony.
Ale lewostronne opętania są swoistego rodzaju, gdyż dają ból w ciele.
Otrzymujecie ból ciała. Prawostronna osoba nie dostaje bólu. Prawostronna sama zadają ból. Jest bardzo sarkastyczna, bardzo
agresywna , sprawia kłopoty innym, a lewostronna sama odczuwa ból.
Ma ból tu, i tam, i tam.
Lewa strona musi zostać oczyszczona, jak dobrze wiecie, światłem.
Światło jest postawione przed zdjęciem, lewa ręka skierowana do fotografii, prawa ręka na matce Ziemi. W ten sposób lewa ręka
otrzymuje światło, które przechodzi i dostaje się do prawej ręki. Matka Ziemia absorbuje wszystkie negatywne siły z lewej
strony.
Nie ma potrzeby robić nic w nadzwyczajny sposób.
Rano, kiedy wychodzicie, musicie dać sobie bandhan. Nie wychodźcie bez zrobienia sobie bandhanu. Uwaga powinna być przez
cały czas wewnątrz, w tym sensie, że kiedy ludzie chodzą, na drodze, mają zwyczaj patrzenia, tu, tam, i uwaga się marnuje. To co
powinniście oglądać, to najwyżej trzy-cztery stopy ponad ziemią i nie wyżej. Ponieważ możecie patrzeć na wszystkie piękne
dzieci, kwiaty, wszystko.
Nie ma nic pięknego ponad tym. Tak więc lepiej jest oglądać to co jest to trzech, czterech stóp, jeśli to możliwe. Ustawcie swoją
uwagę tak,że staje się skoncentrowana.
A wy stajecie się bardzo zrelaksowani i wasze oczy odpoczywają od nadmiaru bodźców. Oczy są bardzo ważne. Są bardzo
ważne i jak zauważycie, jako, że jesteście zrealizowanymi duszami, wasze oczy otrzymują blask. Trochę światła w oczach. I to
światło pokazuje, że jesteście zrealizowanymi duszami. I żeby utrzymywać to światło musicie patrzeć na rzeczy, które nie są

przeciw Bogu , nie są brudne, paskudne, nie są przeciw Sahaja religii, ani Sahaja kulturze. jeśli zdołacie to zrobić, to wam to
bardzo pomoże.
...
Ale serce może zostać rozszerzone przez Sahaja Yogę, przez jedną rzecz, przez mówienie: "Matko, przyjdź do mojego serca". Po
prostu powiedzcie dwanaście razy, to działa. A dla umysłu, możecie powiedzieć siedem razy, to działa. Jestem dostępna dla
was.
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Dzisiaj zebraliśmy się tutaj, aby czcić Shri Krishnę.
Musimy zrozumieć znaczenie pojawienia się Shri Krishny w czakrze Vishuddhi. Jak wiecie bardzo dobrze, za wyjątkiem jednego
lub dwóch razy, Shri Brahmadeva przyjął swoją inkarnację. Również Shri Ganesha jeden raz narodził się jako Pan Jezus
Chrystus.
Ale Vishnu Tattwa, zasada Vishnu, wielokrotnie inkarnowała się na tej Ziemi, jako Bogini musiała wielokrotnie się inkarnować.
Musieli razem współpracować wiele razy, a z zasadą Vishnu działa zasada Mahalakshmi, aby pomóc ludziom wzrastać. Zatem
zasada Vishnu jest dla waszego wzrostu, dla procesu ewolucyjnego człowieka. Przez to przybycie i dzięki mocy Mahalakshmi
staliśmy się istotami ludzkimi z poziomu ameby. To jest spontaniczna praca dla nas, ale dla zasady Vishnu, On musiał przejść
przez różne inkarnacje, aby ewoluować. Jak wiecie, była inkarnacja Shri Vishnu jako ryby, na początku i trwało to, aż doszło do
stanu Shri Krishny, gdzie mówi się, że stał się On kompletny.
Ale trzeba zrozumieć, że On pracuje na naszym centralnym układzie nerwowym, buduje nasz centralny układ nerwowy. Poprzez
nasz proces ewolucyjny, nasz centralny układ nerwowy został zbudowany, i ten centralny układ nerwowy dał nam całą ludzką
świadomość, którą mamy; w przeciwnym razie bylibyśmy po prostu jak kamienie. Ale poprzez budowanie naszej świadomości,
jedna po drugiej, rozwijanie różnych czakr w nas, ta zasada Vishnu doprowadziła nas do zrozumienia, że musimy szukać prawdy
i ostatecznie musimy stać się Sahaja yoginami. Tak więc ta zasada Shri Krishny jest tak ważna, że na poziomie, który nazywacie
czakrą Vishuddhi, stajemy się kompletni, w tym sensie, że kiedy Sahasrara jest dla was otwarta i zaczynacie odczuwać wibracje,
nie jesteście jeszcze w pełni kompletni. Gdybyście byli kompletni, wtedy wasza ewolucja byłaby zakończona, ponieważ na tym
etapie, jeśli to zakończyliście, wtedy nie byłoby potrzeby posiadania Sahaja Yogi.
Ale w rzeczywistości oznacza to, że po otwarciu Sahasrary musicie zejść do swojej czakry Vishuddhi, to oznacza, do swojego
kolektywu. Jeśli to nie działa na czakrę Vishuddhi, oświecenie na czakrze Vishuddhi, nie możecie poczuć wibracji. Jak
widzieliście wczoraj, artyści zaczęli grać w bardzo nowym wymiarze. Nie chodzi tylko o to, że przebudzili Kundalini.
Przebudzenie Kundalini było tam, bez wątpienia, ale musiało to zejść do ich czakry Vishuddhi. Gdybym nie mogła go sprowadzić
do ich czakry Vishuddhi, ich ręce nie mogłyby tak szybko się poruszać, nigdy by nie poczuli tej słodyczy, madhuryi Shri Krishny, i
nie zamanifestowaliby tego.
Wszystko to wyraża się przez wasze palce i dłonie, osiąga nową świadomość tworzenia madhuryi, słodyczy. W waszej sztuce, w
waszej muzyce, w waszych gestach, pod każdym względem, wasze ręce są bardzo ważne. Ale czakra Vishuddhi również
odgrywa rolę, jak wiecie, na szesnastu czakrach lub pod-splotach, które opiekują się naszą twarzą, naszymi uszami, nosem,
oczami, szyją, wszystkie one są pod opieką czakry Vishuddhi. W rezultacie możecie stać się świetnymi aktorami, możecie mieć
oczy, które są niewinne, możecie mieć lśniącą skórę, możecie mieć uszy, które mogą słyszeć Boską muzykę, możecie mieć nos,
który wyraża waszą godność. W ten sam sposób zmienia się wasz wyraz twarzy. Jeśli jesteście bardzo okrutną osobą i osobą
porywczą, i macie surowość na twarzy, albo jeśli przez cały czas jesteście jak żebrak, albo cały czas płaczecie, płacząc, wasza
twarz wygląda tak żałośnie, wszystko się zmienia i wchodzi w centrum, gdzie wyglądacie pięknie, wyglądacie atrakcyjnie w Boski
sposób a także otrzymujecie bardzo słodkie oblicze.
Również zęby i język są pod opieką czakry Vishuddhi. Więc wasze zęby, z którymi macie problemy, zostają uleczone. Czasami,
jak wam mówiłam nigdy nie byłam u dentysty, przez całe Moje życie. Więc możecie sobie wyobrazić, że nie musicie już chodzić
do dentysty, jeśli macie czakrę Vishuddhi w dobrym stanie. Wtedy wasz język się poprawia.
Na przykład, niektórzy ludzie są bardzo sarkastyczni z powodu temperamentu. Nie potrafią powiedzieć czegoś słodko, przez

cały czas są sarkastyczni, mówiąc sarkastyczne rzeczy. Niektórzy ludzie mają nawyk [używania] obraźliwego języka. Niektórzy
ludzie są wyjątkowo żebraczą osobowością, cały czas rozmawiają w bardzo żebraczy sposób. Nie ma godności, nie ma
słodyczy i nie ma wiary w siebie u niektórych ludzi. Niektórzy nawet się jąkają, niektórzy ludzie nie mogą stać na scenie i
wygłaszać wykładu. Wszystkie te rzeczy odpadają, jak tylko poprawi się wam czakra Vishuddhi. To jest tylko zewnętrzne, to jest
zewnętrzny przejaw poprawy czakry Vishuddhi w was, poprzez przebudzenie Shri Krishny w czakrze Vishuddhi. Ale tak
naprawdę, dzieje się tak, że wewnątrz siebie stajecie się świadkiem.
Stajecie się świadkiem w tym sensie, że wszystko co przeszkadza, wszystko co was niepokoi, wszystko co jest problemem, wy
po prostu się temu przyglądacie, zaczynacie być świadkiem, zaczynacie to widzieć, i nie przeszkadza wam to. To widzenie, ten
stan świadka ma ogromną moc. Cokolwiek widzicie bez myślenia, wasze problemy zostaną rozwiązane. Każdy problem jaki
macie, kiedy uzyskacie stan świadka - nazywacie to ‘tatasth’ - oznacza, że stoicie na brzegu i obserwując ruch fal, wiecie jak
rozwiązać problemy. Tak więc, wasz stan świadka musi się rozwinąć, i czasami widziałam, że ludzie muszą przejść przez małe
utrudnienia, aby rozwinąć ten stan świadka. Jest to bardzo ważne, gdy Kundalini zaczyna zaopatrywać was od Sahasrary w dół,
poruszając się po waszych czakrach i wzbogacając wasze różne czakry, w czakrze Vishuddhi, kiedy musi się zatrzymać, to
naprawdę stara się nieco was poprowadzić przez turbulencje, i zaczynacie myśleć: "Widzisz, moje życie było takie radosne.
Miałem tyle błogosławieństw, a teraz co się stało?" Ale to jest czas, kiedy powinniście stać się 'tatasthą', co znaczy, że
powinniście stać się świadkiem. Jeśli staniecie się świadkiem, wszystko się poprawi.
Na przykład, mówicie o osobie, która pracuje w pewnym miejscu. Jak tylko staniecie się świadkiem, zobaczycie, że wasza
uwaga wejdzie do wewnątrz i zaczynacie oglądać rzeczy od środka. W rezultacie widzicie dokładnie, co gdzie jest nie tak, i jak
otrzymacie moc bycia świadkiem, z tą siłą pokonacie problemy, które macie. Problemy są rozwiązywane bardzo łatwo jeśli
wiecie, jak być świadkiem całej sytuacji niż zaangażować się w nią. I to jest najlepszy stan, który nazywacie Sakshiswarupatva,
który osiągacie, gdy pojawia się Kundalini i połączenie się stabilizuje a Boski promień zaczyna płynąć przez to i wzbogaca waszą
czakrę Vishuddhi.
Nazwa Shri Krishna pochodzi od słowa ‘krishi’ czyli ‘oranie’, oranie gleby, aby uprawiać rośliny. Więc On jest tym, który wykonał
dla nas orkę, w tym sensie, że stworzył nas w taki sposób, że kiedy kiełkowanie ma zaistnieć jesteście już na to gotowi.
Ale jest tak, że ludzkie istoty psują swoją czakrę Vishuddhi, przez wiele złych rzeczy, jak to widzieliście: palenie albo branie
narkotyków lub używanie tabaki i tego wszystkiego. Tak więc nasza czakra Vishuddhi wysiada. Co więcej, jeśli jesteście osobą,
która w ogóle nie mówi lub która mówi za dużo albo która krzyczy i wrzeszczy i która pokazuje temperament, podnosi głos,
również psuje swoją czakrę Vishuddhi. Pierwszą rzeczą jest to, że używając swojej czakry Vishuddhi, musicie pamiętać, że ona
ma być używana dla słodyczy, dla madhuryi.
Jeśli chcecie coś komuś powiedzieć, spróbujcie powiedzieć coś słodkiego i miłego, Poćwiczcie to. W pewnych miejscach
widziałam, że ludzie są przyzwyczajeni do pewnego rodzaju rozmowy, a czasami nie są w stanie mówić w sposób słodki. Dla
nich jest adharmą mówienie do kogoś słodko. Wierzą jedynie, że muszą naprawdę mówić w pewien sposób, który rani innych.
Tak więc krzywdzenie kogokolwiek nie znajduje się w dharmie Shri Krishny. On albo kogoś zabił albo był słodki, nie ma nic
pomiędzy. Więc, albo musicie być słodcy dla ludzi albo musicie kogoś zabić. Teraz część dotyczącą zabijania - zostawcie. Więc
musicie być wyłącznie słodcy. Wszyscy musicie być dla siebie słodcy, szczególnie wśród Sahaja yoginów musicie być dla siebie
wyjątkowo słodcy.
A zajmując się innymi, także słodko musicie im powiedzieć, jeśli odkryjecie, że coś jest z nimi nie tak: "Widzicie, to nie jest dobre.
Przyszliście teraz do Sahaja Yogi. Musicie się tak zachowywać lub zachowywać w taki sposób". Życie Shri Krishny ma inną
bardzo znaczącą rolę do odegrania, On przyszedł na tę Ziemię po nadejściu Shri Ramy, który był również Shri Vishnu.
Kiedy przybył Shri Rama, ludzie byli bardzo nieświadomi, nie mieli pojęcia o dharmie. Więc On jako król chciał ich nauczyć
dharmy i dlatego musiał stać się bardzo poważny. Zatem Jego inkarnacja była czymś w rodzaju bardzo poważnego ojca, który
jest bardzo poważnie poddawany wszelkiego rodzaju zawirowaniom i sprawom, aby stworzyć obraz łaskawego króla.
W rezultacie, kiedy Jego inkarnacja się skończyła, ludzie stali się bardzo poważni i cała powaga zaczęła się w religii, rozpoczął

się cały rytualizm; ludzie stali się wyjątkowo surowi, a ta surowość zabiła całą radość życia, a potem wszystkie inne rzeczy
również zaczęły się od tej surowości, jest to początkiem braminizmu.
Bramanizm zaczął się w Indiach, kiedy ludzie zaczęli używanie braminizmu jako prawa przysługującego z urodzenia, podczas
gdy nie jest to prawo przysługujące z urodzenia nikomu, aby być braminem, ale musicie stać się Braminem. Po Realizacji
stajecie się Braminem, fakt ten ustalono nie tylko za czasów Shri Krishny, ale także za czasów Shri Ramy, ponieważ sam Shri
Rama nie był Braminem.
On stworzył człowieka, który napisał jego Ramayanę, był nim Valmiki, który był z kasty Shidula i był rybakiem. Bardzo
zaskakujące, On poprosił tego rybaka, aby napisał jego Ramayanę, kiedy on nie był Braminem, i On uczynił go Braminem w tym
sensie, w jakim i wy staliście się Braminami, co oznacza poznanie Brahmy. Ci, którzy znają Brahmę, są Braminami, a ci, którzy
urodzili się w kaście bramińskiej, nie są Braminami. I dlatego ludzie czasami bardzo się denerwują, bo jak oni mogą być
Braminami, jeśli są tak perwersyjni i mogą popełniać wszelkiego rodzaju grzechy.
Tak więc podążając za jakąkolwiek taką religią lub jakąkolwiek taką surową ideą nie możecie się poprawić. Jeśli nazywacie
siebie chrześcijaninem, to jedno trzeba zobaczyć u chrześcijan, że nie możecie mieć pożądliwych oczu. Chciałabym wiedzieć, ilu
chrześcijan może to deklarować. Jeśli nie mają pożądliwych oczu wobec powiedzmy, kobiet, będą mieli pożądliwe oczy wobec
rzeczy. Więc nie możecie powiedzieć, że stając się chrześcijanami, staliśmy się prawdziwymi chrześcijanami; w taki sam sposób
możemy powiedzieć o hinduistach. W religii hinduskiej, Krishna powiedział, że Atma znajduje się w każdym.
On nigdy nie powiedział, że narodziny określają waszą 'jati', waszą kastę. Ale wierzymy, że wśród hinduistów, każdy ma 'jati'
[kastę], i że każdy jest odseparowany; niektórzy ludzie mają być traktowani jako nisko [urodzeni], a niektórzy jak wysoko
[urodzeni]. To jest dokładnie odwrotnie, niż głosił Shri Krishna, ponieważ On powiedział, że w każdym jest Atma.
A teraz w Sahaja Yodze udowodniliśmy, że niezależnie od religii, którą byście podążali, niezależnie od tego, co robicie, idei lub
filozofii, jakiekolwiek są wasze poglądy, wszyscy możecie stać się Zrealizowanymi Duszami; więc nikt nie jest wyższy ani nikt nie
jest niższy. Najlepiej uwierzyć, że wszyscy inni są w błędzie a my mamy rację. Ale wszyscy ci ludzie, którzy tak uważają, mogą
pójść bezpośrednio do piekła, ponieważ nie osiągnęli prawdy.
Prawda jest taka, że musicie stać się Zrealizowaną Duszą, a jeśli nie jesteście Duszą Zrealizowaną, to jesteście daleko od Boga.
Musicie wejść do Królestwa Bożego. Sam Chrystus to powiedział: "Musicie wejść do Królestwa Bożego. Macie narodzić się
ponownie. A kiedy będziecie wołać Mnie 'Chrystusie, Chrystusie' Ja was nie rozpoznam". Otwarcie On to powiedział, ostrzegł
was. To samo powiedział Mahomet: "Kiedy nadejdzie czas Qayamy, zmartwychwstania, wasze ręce będą mówić". I On również
powiedział bardzo wyraźnie: "Do czasu Qayamy robicie te wszystkie rzeczy, jak, widzicie, (rosaiya?) i tak dalej. Ale kiedy
nadejdzie Qayama, kiedy otrzymacie swoje zmartwychwstanie, wtedy nie musicie tego robić. "Oczywiście On to powiedział. Ale
nikt nie próbuje dowiedzieć się o Qayamie, tylko oni próbują znaleźć błędy w tym czy w tamtym i walczą ze sobą. Teraz jest ten
czas Zmartwychwstania, o którym On już wspomniał: "Kiedy wasze ręce przemówią" - jest to w Sahaja Yodze. Więc po tym nie
musicie nic robić.
Teraz staliście się 'Pir' według Niego. Kiedy już staniecie się 'wali' nie musicie robić tych wszystkich rzeczy, i stajecie się
'dharmatit'. Jest również powiedziane w hinduskiej filozofii, przez Shri Krishnę: "Stajecie się dharmatit, wychodzicie poza religię",
oznacza to, że religia staje się nieodłączną częścią was. Nie musicie mieć zewnętrznych religii, które są bezużyteczne. Jest
wyraźnie powiedziane. I Shri Krishna powiedział to tak jasno, jak nikt inny nie mógłby tego powiedzieć, bardzo, bardzo wyraźnie,
że musicie wyjść poza swoje guny, poza wasze dharmy, to znaczy, że musicie stać się osobą religijną z natury, a nie stać się
osobą, która jest po prostu chrześcijaninem, wyznawcą hinduizmu czy muzułmaninem. Nie. Wewnątrz, wewnątrz siebie musicie
się stać. W rezultacie zobaczyliście to, co powiedział Shri Krishna: "Kiedy staniecie się wewnątrz, wtedy nie będę musiał wam
mówić: nie pij, nie rób tego, nie rób tamtego, ani niczego". Po prostu tego nie robicie.
Po prostu tego nie robicie i rozumiecie to tak dobrze, że nie należy robić tego, nie należy robić tamtego. Aby pokonać wszelkiego
rodzaju nonsensy w religii, przybył Shri Krishna. To jest bardzo ważne pojawienie się, ale nie wiem jak wielu ludzi to rozumie.
Przyszedł pokazać, że to wszystko jest Leelą, jest całkowitą grą Boga. Co jest takiego, aby być tak poważnym? Co jest takiego,

aby być rytualistycznym? Nie możecie przywiązać Boga przez żadne rytuały. Dlatego On przybył na tę Ziemię, aby wam
powiedzieć, że nie powinniście próbować ograniczać siebie poprzez rytuały, które są bezsensowne. To były Jego nauki tak wiele
lat temu. Uczył tego sześć tysięcy lat temu, ale nadal, jak widzicie w każdej religii, jest tak wiele rytuałów.
Kiedy więc inkarnacje umarły, ludzie zaczęli rytuały, śmieszne rzeczy. Nawet gdy zmarł Shri Krishna, nie wiedzieli, co robić.
Ponieważ On powiedział: "Nigdy więcej rytuałów, po prostu bawcie się na Holi, bądźcie szczęśliwi, radośni, tańczcie i śpiewajcie"
- tak powiedział, co teraz zrobić, jeśli On tak powiedział? Więc zaczęli coś nowego: "Zróbmy z tego coś romantycznego". Ludzie
wiedzą, jak uczynić wszystko perwersyjnym, nikt ich w tym nie wyprzedzi. Więc sprawili, żeby wyglądał jak bardzo romantyczna
osobowość romansująca z Radhą. Ra-dha, "Ra" jest energią, "Dha" to ta, która podtrzymywała energię. Więc prezentujecie
romans z Nią, wówczas będącą uosobieniem Mahalakshmi, aby pokazać Jego związek z Mahalakshmi, jakgdyby byli mężem i
żoną. Byli też tacy poeci, którzy zaczęli ich opisywać jako męża i żonę, i wszelkiego rodzaju nonsensy.
W Boskim związku nie ma nic takiego jak mąż i żona; jest moc, która jest potencjałem i moc, która jest kinetyczna.
Nie ma takiego związku, który istnieje jak ludzie próbują to zrobić, ponieważ ludzie mają nawyk, sprowadzania wszystkich
Boskich Inkarnacji do swojego własnego poziomu. Jak widzicie, jeśli widzicie, najlepsi są w tym Grecy, który sprowadzili
wszystkie wielkie Inkarnacje do ich własnego poziomu. W ten sam sposób, oni nie mogli zrobić wiele ze Shri Krishną, więc
powiedzieli: "W porządku, uczyńmy go romantyczną osobowością, to będzie nam odpowiadało". To pasowało wielu strasznym
ludziom. Mieliśmy jednego Nawaba w Lucknow, który miał 365 żon i ubierał się jak Shri Krishna, czasami jak Radha i tańczył
mówiąc: "Teraz stałem się Shri Krishną". Więc wielu guru pojawiło się jako Shri Krishna grający na flecie, nazywając wszystkich
innych swoimi gopis i to i tamto. Same bzdury. I tak wiele grup pracuje teraz w ten sposób, Brahma Kumari i wszystko to. Kiedy
jest jeden Krishna, reszta to gopis i gopas i nie pobierają się, i wszelkiego rodzaju bzdury. Jest to absolutnie absurdalne i
perwersyjne, i przynosi złą sławę Shri Krishnie.
Shri Krishna był Yogeshwarą. On był Yogeshwarą. Był tak odwiązany, że kiedyś Jego żony, które były Jego mocami powiedziały:
"Chcemy pójść i uczcić pewnego świętego". Powiedział: "W porządku, dlaczego nie idziecie?" Powiedziały: "Nie, rzeka przybrała i
nie wiemy, jak przeprawić się przez rzekę". Powiedział: "Dobrze, idźcie i powiedzcie rzece, że chcecie spotkać takiego świętego a
Shri Krishna powiedział, żebyś opadła jeśli Shri Krishna jest Yogeshwarą i jeśli On nie ma żony, wtedy opadniesz". Poszły więc do
rzeki i powiedziały: "Jeśli Shri Krishna nie miał żon i jest Yogeshwarą, wtedy prosimy, opadnij". Rzeka opadła. Były zaskoczone,
że On rzekomo jest naszym mężem, i nadal jest Yogeshwarą. Jest tak odwiązany.
Przekroczyły rzekę i poszły czcić świętego. Tak więc święty powiedział: "Teraz możecie wrócić". Kiedy wracały, znowu odkryły,
że rzeka wezbrała. Wróciły więc do świętego i powiedziały: "Jak my teraz wrócimy?" Zapytał: "A jak przyszłyście?"
Odpowiedziały: "Shri Krishna powiedział 'idźcie i spytacie rzekę, czy gdybym był Yogeshwarą, to opadłaby?’" "W porządku, więc
idźcie i poproście rzekę, że jeśli święty niczego nie jadł i był całkowicie odwiązany od tego, to niech rzeka opadnie". Więc były
zaskoczone, ponieważ go nakarmiły, on zjadł wszystko, wszystko zrobił. Poszły więc do rzeki i powiedziały: "Och, rzeko, święty
nigdy niczego nie jadł, był całkowicie odwiązany od jedzenia, nie tknął jedzenia" i rzeka opadła. Więc były zaskoczone, jak to jest,
że święty wszystko jadł a nie zjadł niczego?
Znaczy, że był w 'aswadha', nie był zaangażowany w jedzenie, był odwiązany i były zaskoczone. Wygląda jak, wygląda jak
kłamstwo z ludzkiego punktu widzenia, ale nie jest. Nie jest, to fakt. On jest Yogeshwarą i jest tak odwiązany. Więc ludzie nie
rozumieją Boskości i myślą, jak to może być, że osoba, która ma 16 000 żon i pięć innych żon może być osobą, która nie jest
żonata? Ponieważ On był Yogeshwarą. I tym właśnie musicie wszyscy być, Yogeshwarą. Jesteście żonaci, macie dzieci. Cieszę
się, że jesteście małżeństwem, ponieważ jest to pomyślne, pobrać się na początek. Ale nie powinniście być przywiązani do
swojej rodziny - "moje dziecko, moja rodzina".
Wielu ludzi, których widziałam, przychodzi do Sahaja Yogi, pobiera się i przepada; ponieważ dla nich: "Jestem teraz żonaty,
cieszę się moją rodziną, opieką nad moją rodziną". Nasza rodzina jest całym Wszechświatem, to nie tylko moja własna żona i
moje dzieci, ale cały Wszechświat jest naszą rodziną. I to właśnie Shri Krishna próbował pokazać w swoim życiu, że cały
Wszechświat jest waszą rodziną. Jesteście istotą uniwersalną. Oto, co głosił przez cały czas, że jesteście istotą uniwersalną i

musicie być integralną częścią całości. Jesteście integralną częścią całości, mikrokosmos staje się makrokosmosem, a to nie
jest wykład, ale to musi zaistnieć w was samych, że musicie rozwinąć swoją kolektywną świadomość.
I to jest dar Shri Krishny, ponieważ w mózgu On staje się Viratą. Teraz mamy w sobie trzy tożsamości. W sercu jest Shiva, w
mózgu jest Shri Krishna, Virata, a w wątrobie, Brahmadeva. Mamy więc trzy tożsamości a w żołądku, w Voidzie jest cała Zasada
Guru, gdzie wszyscy wielcy Guru od Adi Natha, Mahometa do innych, możemy powiedzieć, Shirdi Sai Natha; wszyscy Oni są
zasadą Guru, którą ostatnio czciliśmy, kiedy byliśmy w Andorze.
Zatem, jak Oni wszyscy są ze sobą powiązani, jak Oni wspólnie wypracowywali i doprowadzili was do tego stanu świadka, to jest
bardzo ważne. Teraz wasza czakra Vishuddhi musi zostać ulepszona. Przede wszystkim ta sprawa poczucia winy była wczoraj
tak bardzo [odczuwalna], mówię wam, że nie można było tego zniwelować. Nie ma powodu, aby czuć się winnym, to jakaś moda,
po prostu moda "przepraszam" od rana do wieczora "przepraszam, przepraszam". Za co przepraszacie, za bycie człowiekiem lub
Sahaja yoginem? Dlatego też trzeba być bardzo miłym również wobec samego siebie. Przez cały czas: "Przepraszam, nie
powinienem był tego robić, Nie powinienem był robić tamtego" - na okrągło użalanie się, a poczucie winy psuje wam lewe
Vishuddhi. Kiedy wasze lewe Vishuddhi jest zepsute, dzieje się tak, że wasza Zasada Shri Krishny znika. Wtedy nie możecie być
kolektywni, wtedy nie możecie zrozumieć, co poszło z wami nie tak. Więc jeśli musicie powiedzieć przepraszam, przeproście
Boga a potem nie mówcie już więcej "przepraszam".
Stawcie temu czoła. Cokolwiek zrobiliście źle, w porządku, spójrzcie prawdzie w oczy! To było złe, w porządku, nie będę tego
robić. Nie kłóćcie się z tym, nie kontynuujcie tego, po prostu zmierzyć się z tym mówiąc: "To było złe, a to niewłaściwe nie zrobię
tego ponownie". I skończone. Bo teraz jesteście przecież świętymi. Staliście się teraz 'walis' [gubernatorami], staliście się teraz
Zrealizowanymi Duszami, staliście się teraz 'atmajas'. Macie Brahmachaitanyę, widzieliście na swoich głowach światło,
widzieliście dowód na to. Więc nie muszę wam wydawać drugiego certyfikatu. Jedyną rzecz lepiej zrozumieć i być świadomym
własnej pozycji.
Jak powiedział Shri Krishna: "Musicie być świadomi swojej Jaźni". Najpierw, aby otrzymać Samorealizację, a potem, aby być
świadomym swojej pozycji. Wtedy będziecie zaskoczeni, jak rozwiniecie właściwą uwagę i właściwe zrozumienie. Absolutnie
jest to łatwe do zrobienia, jak tylko okaże się, że osiągnęliście ten stan świadka. Więc proszę, postarajcie się być świadkiem.
Kiedy coś zobaczycie, wejdźcie w świadomość bez myśli, to jest wasza twierdza. Nie myślcie. Zobaczcie piękno, które tam jest,
właśnie się napełnia. Tylko patrzcie, jak te drzewa wciąż tam stoją tylko obserwując was wszystkich. Zobaczcie, absolutnie
nieruchomo, nic się nie rusza, nie pozwalają na ruch nawet jednego liścia.
Niech tak będzie dopóki nie zacznie się wiatr. Matka zaczyna wiatr. Aż będziemy tylko trwać w milczeniu i patrzeć. Jak te góry,
one wciąż obserwują wszystko i emitują radość i piękno. W ten sam sposób musimy stać się świadkiem. Nie musimy mówić za
dużo, nie musimy też milczeć, ale w centrum powinniśmy być świadkiem wszystkiego jak Leela [Boska gra]. Dlatego nazywa się
Go Leeladhara, co znaczy ten, który podtrzymuje Leelę osoby. Nie czyni was to szalonymi, ani nie czyni was śmiesznymi, ale
sprawia, że jesteście radośni. Wszystko, co czyni was radosnymi, co jest zasadą Vishnu Shri Krishny. Mam nadzieję, że odtąd
wszyscy będziemy się radować naszą zasadą Vishnu, tak jak wcześniej cieszyliśmy się medytacją.
Bo kiedy medytujemy, wchodzimy w stan świadomości bez myśli. Kiedy jesteśmy w świadomości bez myśli, wtedy tylko
wzrastamy, inaczej nie będziemy mogli się rozwijać. Czegokolwiek byśmy nie próbowali, nie możemy się rozwijać. Dopóki nie
będziemy medytować, nie możemy stać się świadomi bez myśli. Wszyscy ci, którzy również chcą zyskać w życiu, w każdym
wymiarze, ci którzy chcą stać się powiedzmy, świetnymi artystami, wspaniałymi naukowcami, świetnymi w czymkolwiek, ważne
jest, abyście w Sahaja Yodze medytowali, w przeciwnym razie Kundalini opadnie na dół i utracicie wszystkie swoje talenty. To
jest fakt, o którym trzeba powiedzieć, i widzieliście, jak ludzie się zmienili. Ale czasami może to być bardzo tymczasowe i może
się skończyć, jeśli ludzie nie przyjmują tego we właściwy sposób.
Życzę wszystkim bardzo dużo szczęścia w uzyskaniu swojego stanu świadka. W stanie świadka nie wyrażamy siebie w zabawny
sposób, lecz patrzymy na samych siebie. Ponieważ to wyłącznie my stworzyliśmy wszystkie problemy i to tylko my, odwiązując
się od siebie, możemy zobaczyć te problemy i możemy je rozwiązać.

Dzięki Boskiej Łasce, o ile wiem, wy wszyscy bardzo wzrośniecie, i ten stan ma zostać osiągnięty. W każdym stanie, czy jest to
błogosławieństwo, czy jest to postęp, czy jest po prostu zamęt, musicie być zdatni do żeglugi. Każdy statek, który jest zdatny do
żeglugi, jest tym, który może stawić czoła wszelkiego rodzaju pięknym podróżom, a nawet zawirowaniom, a nawet burzy.
Niech was Bóg błogosławi.
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Shri Fatima Puja, 14.08.1988 St. Georges, Szwajcaria
Dzisiaj zebraliśmy się, aby wykonać Puję do Fatimy, która była symbolem Gruha Lakshmi.
Będziemy zatem mieć puję do zasady Gruha Lakshmi w nas. Tak jak gospodyni domowa musi zakończyć wszystkie prace,
wszystko co jest do zrobienia w domu, potem idzie wziąć kąpiel – w ten sam sposób dziś rano Ja miałam wiele do zrobienia a
potem mogłam przyjść na puję. Ponieważ dzisiaj gospodyni domowa ma wiele do zrobienia. Musiałam więc zakończyć
wszystko, jak dobra pani domu. Zasada Gruha Lakshmi została stworzona i rozwinięta przez siły Boskie, nie jest to wytwór istot
ludzkich. I jak wiecie rezyduje w lewym Nabhi. Gruha Lakshmi jest reprezentowana w życiu Fatimy, która była córką Mahometa.
Ona zawsze rodzi się w relacji z Guru. Relacja ta jest dziewicza i czysta. Więc Ona pojawia się jako siostra lub przybywa jako
córka.
Piękno życia Fatimy polega na tym, że po śmierci Mahometa, jak zwykle, pojawili się fanatyczni ludzie, którzy myśleli, że mogą
wziąć religię w swoje ręce i zrobić z niej coś bardzo fanatycznego. A uwaga nie była zbytnio skierowana na duchowy wzrost
człowieka. Nawet Mahomet opisał swojego zięcia na wiele sposobów. I on jest jedyną, kolejną inkarnacją Brahmadevy, która
przybyła na ziemię, Ali przybył na tę ziemię. On był inkarnacją Brahmadevy a inną jego inkarnacją był Sopandeva. Możecie udać
się do Puny i zobaczycie tam świątynię Sopandevy.
Mamy zatem Alego i jego żonę Fatimę, którzy inkarnowali się jako zasada lewego Nabhi. Ona przebywała w domu, w swoim
domostwie i przestrzegała czegoś, co nazywają jakimś rodzajem purdy czy nakabu, żeby zasłonić twarz. Jest to symbol tego, że
pani domu powinna chronić swoją czystość poprzez zasłanianie twarzy. Ponieważ Ona była piękną kobietą a urodzili się w kraju,
który był pełen przemocy. I Ona na pewno zostałaby zaatakowana, gdyby nie stosowała tych reguł na co dzień.
Jak wiecie w czasach Chrystusa, mimo że Maryia była inkarnacją Mahalakshmi, musiała być bardzo, bardzo potężną
osobowością a Chrystus nie chciał, by ktokolwiek wiedział kim była. Ale chociaż [Fatima] była w domu, była Shakti. Więc
pozwoliła swoim synom, lub dokładniej – nakazała im walczyć z tymi fanatykami, którzy próbowali podważyć autorytet Jej
męża. Wiecie, że Hassan i Hussain zostali tam zabici.
W piękny sposób zasada Mahalakshmi Sity przybrała formę Vishnumayi, po to tylko, aby ustanowić piękną zasadę gospodyni
domowej. Niewątpliwie była Ona bardzo potężna i wiedziała, że jej dzieci zostaną zabite. Ale tych ludzi nie można zabić, oni
nigdy nie umierają ani nie cierpią. To takie przedstawienie, które musieli odegrać, żeby pokazać ludziom ich głupotę. Ale jako
rezultat tego wykształcił się następny system, w którym szanowano świętych.
Tak jak w Indiach ludzie Shia szanują aulias lub inaczej ludzi, którzy są Zrealizowanymi Duszami, jak Nizamuddin. Potem
dochodzi jeszcze Chisti. Pojawia się w Ajmerze Hazrat Chisti. Wszyscy ci wielcy święci byli szanowani przez Shia. Ale oni wciąż
nie potrafili przekroczyć granic religijności, stali się zatem skrajnie fanatyczni. Po pierwsze, nie dostrzegali innych religii,
w których byli święci. Nie szanowali świętych, którzy należeli do innych religii. I nawet kiedy pojawił się wielki święty, jak Sai Nath
z Shirdi, który był muzułmaninem, mówi się, że Fatima osobiście przyniosła Go na swoich kolanach, kiedy był dzieckiem i dała
Go jakiejś kobiecie. Mówi się tak. Hindusi nie podważali Jego świętości, ale muzułmanie nie zaakceptowali go.
Jest jeszcze inny, zwany Haji Mullah, bardzo blisko Bombaju, który był Duszą Zrealizowaną.
On także zdawał sobie sprawę z fanatyzmu Shia. Słowo Shia pochodzi od Shia w U.P. [Uttar Pradesh] Sita zwana jest Sia. Sitaji
zwana jest Sia. Oni także nie zdawali sobie sprawy, że tamci byli świętymi a nie tak zwanymi muzułmanami, lecz świętymi. Nie
mogli tego pojąć. Mamy więc kolejnego zwanego Haji Mullah, który był czczony przez hinduistów. Bez wątpienia pielgrzymują
tam także jacyś muzułmanie. Haji Mullah martwił się fanatyzmem Shia, więc wyznaczył kilku hinduistów, którzy mieli Go czcić –
po prostu dla równowagi.

Oni robili przeróżne rzeczy. Jest wielu takich świętych. Byłam w Bhopal, został tam pochowany kolejny wielki święty. Ale
wszyscy jego uczniowie byli zależni od zarobków tego miejsca, co było bardzo złe. Nawet uczniowie Harata Nizaamuddina robią
tak samo jak hinduiści. Wszyscy zarabiają. Chodzi o to, że jest to rodzaj komercyjnego biznesu.
Więc ten święty zmarł i został tam pochowany. Było tam wielu ludzi, którzy z tego żyli. Kiedy tam pojechałam, przy okazji
zapytałam ich: "Jaka jest wasza religia?"
Odpowiedzieli: "Jesteśmy muzułmanami". Zapytałam: "Jaką religię wyznawał zmarły święty?" Odpowiedzieli: "Święci nie mają
religii". Więc powiedziałam: "Dlaczego zatem chcecie podążać za religią, dlaczego nie podążacie za jego religią?" "Oni nie
wyznają żadnej religii. Nawet Sanyasini nie wyznają żadnej religii. Oni są dharmatit. Oni są ponad religią".
Ale tak jak to działo się z każdą inkarnacją, stało się nawet z ludźmi Shia, sunnitami,
z hinduistami, z muzułmanami oraz wszystkimi innymi, że stworzyli fanatyczne ugrupowania. Fanatyzm jako taki jest całkowicie
przeciwko religii, przeciwko waszej wrodzonej wewnętrznej religii w was, ponieważ wytwarza truciznę – jest jadowity. Sprawia,
że nienawidzicie innych. Gdy zaczynacie innych nienawidzić, to reaguje w was jak straszliwa trucizna, która zżera wszystko, co w
was piękne. Nienawidzenie kogokolwiek, to najgorsza rzecz, jaką ludzie mogą robić, ale potrafią to zrobić. Mogą robić, co im się
podoba. Zwierzęta nikogo nie nienawidzą. Możecie sobie to wyobrazić? One nie znają nienawiści. Mogą kogoś ukąsić, ponieważ
taka jest ich natura, mogą kogoś zranić, ponieważ taka jest ich natura. One nigdy nikogo nie nienawidzą. Mogą kogoś nie lubić,
ale ta nienawiść, która jest trucizną, jest specjalnością ludzkich wyobrażeń i ludzkiego przyswajania.
Tylko istoty ludzkie potrafią nienawidzić. I ta okropna rzecz, jaką jest nienawiść, pojawiła się nawet pomiędzy muzułmanami.
Karbala nie została stworzona dla nienawiści, ale dla miłości. Wszystko, co zostało zrobione dla miłości, w każdej religii zostało
przekształcone w nienawiść. Najgorsze z tego wszystkiego jest to, że jedna część całości, która nienawidzi uważa, że ta druga
część jest najgorsza ze wszystkiego. A ta druga część uważa, że ta pierwsza jest najgorsza. Zgodnie z jaką zasadą, prawem czy
logiką podejmują taką decyzję – to jest ich własny pogląd. Więc oni w ten sposób łączą swe siły [stowarzyszają się].
Dlaczego ta zasada Gruha Lakshmi została specjalnie stworzona? Aby pokonać tę nienawiść, żeby poskromić tę lodowatą rzecz
nazywaną nienawiścią, żeby usunąć nienawiść z umysłów ludzi – została stworzona zasada Gruha Lakshmi.
Jak? W rodzinie, gdy macie panią domu, zasada Gruha Lakshmi musi ujarzmić nienawiść pomiędzy dziećmi, pomiędzy mężem i
dziećmi. Ale jeśli ona sama czerpie przyjemność ze swojej nienawiści, jak może ją poskromić? Ona jest źródłem tego pokoju,
który pokonuje nienawiść. Teraz w Indiach mamy liczne, wielopokoleniowe rodziny. Wy także posiadacie krewnych jak wujkowie,
ciotki itd. Ale rolą pani domu jest łagodzić, łagodzić całą szorstkość ludzi, która jest przyczyną napięć.
Mężczyzna musi czcić panią domu. Jest powiedziane, że: "Yatra Narya Pujyante, Tatra Ramante Devta" – tylko tam, gdzie
szanowana jest pani domu, rezyduje Bóg. W naszym kraju, muszę przyznać, należy się uznanie gospodyniom domowym,
ponieważ nie jesteśmy dobrzy w ekonomii, polityce ani administracji.
Beznadziejni. Mężczyźni są bezużyteczni. Nie znają się na żadnych pracach domowych ani czymkolwiek, kobiety zachowały je
dla siebie. Ale nasze społeczeństwo jest najwyższej kategorii, podtrzymywane jest przez gospodynie domowe. Mężczyzna musi
szanować panią domu, to bardzo ważne. Jeśli on nie szanuje swojej pani domu, wtedy nie ma żadnej możliwości, żeby
jakakolwiek zasada Gruha Lakshmi była zachowana. To jest jak zachowywanie zasady pani domu, ale niektórzy mężczyźni,
właściwie wielu z nich uważa za swoje przyrodzone prawo, żeby źle traktować swoje żony, torturować je, mówić im przeróżne
rzeczy, złościć się, nawet jeśli ona jest dobrą kobietą.
Ale jeśli ona jest zrzędą, jeśli jest ona bucem, wtedy oni są całkowicie podporządkowani, podporządkowani jej. Jeśli żona jest
bucem, wtedy mąż zawsze stara się ją zadowolić i być dla niej niezwykle miły. On przecież wie, że ona jest bucem, przede
wszystkim bądźcie ostrożni.
Nie wiecie kiedy buc zaatakuje was jak wąż. I jeśli ona wie, jak zrzędzić albo kłócić się, wtedy także się jej boją – nie ma miłości.

Nie mają dla siebie ani miłości, ani szacunku. Ale czują do nich lękliwy respekt lub strach i boją się takich kobiet.
Niektóre kobiety myślą z kolei, że jeśli zaczną flirtować, wtedy lepiej kontrolują mężów. Ale tracą swoją podstawową zasadę,
podstawową moc, którą mają, tracą, i źle kończą. Podstawową zasadą Gruha Lakshmi jest szacunek do własnej czystości.
Szacunek do własnej czystości na zewnątrz i wewnątrz. To jest ich fundament. Oczywiście większość mężczyzn wykorzystuje
to.
Jeśli żona jest uległa albo posłuszna, doprowadzają do tego, że dyrygują nią na lewo i prawo.
W porządku, ale ta kobieta, pani domu, musi wiedzieć, że nie jest uległa. Jest posłuszna swojej własnej prawości, swoim
własnym cnotom, swoim własnym wartościom. Jeśli mąż jest głupi, to w porządku, jest głupi jak dziecko i tyle. Ale mąż musi
wiedzieć, że powinien okazywać szacunek, bo w przeciwnym razie będzie zgubiony. Będzie skończony, będzie do niczego.
Po pierwsze musi zrozumieć, że kobieta w domu powinna być szanowana jako Gruha Lakshmi. Wtedy błogosławieństwa płyną.
Ale w żaden sposób on nie powinien jej obrażać, być dla niej niemiły, podnosić na nią głosu lub mówić jej różne rzeczy. Ale żonę
należy szanować.
Mówiłam tak wiele razy, że jeśli żona dominuje, dajcie jej dwa klapsy w twarz, oczywiście. Bez wątpienia ona nie może być
dominująca, ona ma usuwać dominujące siły innych. Ona jest źródłem pokoju, ona jest źródłem radości i ona wytwarza pokój.
Jeśli ona tworzy problemy, możecie jej wymierzyć porządny policzek, zawstydzić ją, to jest w porządku. Więc to jest zasada
Gruha Lakshmi, jest obustronna. Nie zależy tylko od żony czy męża, ale od obojga. Jeśli więc sprawiacie, że wasza żona cierpi,
wasze lewe Nabhi nigdy się nie poprawi. Albo jeśli jesteście złymi żonami, wasze lewe Nabhi nie może się poprawić.
Obecnie na Zachodzie problem z kobietami polega na tym, że nie zdają sobie sprawy, jaka jest ich moc. Osiemdziesięcioletnia
kobieta chciałaby również wyglądać jak panna młoda. Nie czują tego dostojeństwa i nie cieszą się tym dostojeństwem
wewnątrz siebie. One są królowymi domu, ale chcą zachowywać się jak bezwartościowe, dziecinne, młode frywolne dziewczęta.
Nie czują godności własnej istoty. Za dużo mówią, zachowują się w sposób, który nie przystoi pani domu. Gestykulują w ten
sposób, mówią jak przekupki na targu rybnym, kiedy sprzedają komuś rybę lub kiedy muszą walczyć albo czasami krzyczą na
kogoś, one również krzyczą. Słyszałam jak krzyczą i czasami biją mężów, to są granice. One zawsze zaczynają porównywać
siebie z mężami, na początek. Na przykład: "Jestem córką takiego bogatego człowieka, jestem z takiej a takiej rodziny, mój mąż
pochodzi z tak niskiej rodziny, nie ma pieniędzy, ani nic. Nie jest wykształcony". Więc traktuje go źle.
Traktuje go bez szacunku. Taka kobieta traci wszystkie swoje moce. Także na swój własny sposób będzie czuła się winna.
Będzie czuła się winna, ponieważ po pierwsze, nikt nie ma prawa patrzeć na kogoś z góry, zwłaszcza w Sahaja Yodze. Patrzenie
z góry na swojego męża, to coś niewiarygodnego. On może nie być Sahaja yoginem. W porządku. On może nie dorastać do tego
poziomu, ale poprzez wasze zachowanie, przez waszą moc, dzięki wszystkiemu, możecie go uratować. Ale dlaczego same
siebie gubicie poprzez dominowanie innych, tłumienie innych, robienie ze swojego męża czegoś w rodzaju "żaby w studni"
mówiąc mu: "Och, jesteśmy we dwoje, przede wszystkim powinniśmy się cieszyć, miejmy osobny dom, niech nikt do niego nie
wchodzi". Nawet szczur nie wejdzie do tego domu.
Nawet mówienie: "To są moje dzieci, mój mąż, moje" – jest negatywne dla Sahaja Yogi. Jest to negatywna forma rozumienia. To
są całkowicie absurdalne rzeczy, nie wyglądają jakby pochodziły od jakiegokolwiek Sahaja yogina czy Sahaja yoginki. Cały ten
rodzaj egoizmu, to chowanie się w zacisze, jest przeciwko Sahaja Yodze. Ale pani domu powinna myśleć: "Ile [jedzenia]
powinnam przygotować, jeśli na przykład, przyjdzie pięćdziesiąt osób?" Wtedy mąż mówi: "Ale ma przyjść tylko dziesięć osób,
dlaczego chcesz przygotować dla pięćdziesięciu?" "Bo może będą chcieli zjeść więcej". "Więc po co 50 talerzy?" "Bo może będą
chcieli przyprowadzić znajomych". Ona myśli o swojej hojności.
Cieszy się swoją hojnością. Znałam wiele takich kobiet, mimo że nie były nawet Sahaja yoginkami. Będą mówić: "Przyjdziesz do
nas szwagierko, czy przyjdziesz na obiad?" "Och, nie przyjdę, bo za dużo przygotujesz. Nie przyjdę". "Nie nie, ugotuję bardzo
mało, ale przyjdź proszę". I wtedy natychmiast zaczyna myśleć, jakie warzywa dostanie na rynku, co powinna kupić, co będzie
najlepsze. Nie jestem ich guru, nie jestem ich matką. Jestem tylko krewną. Ale one chcą wyrazić swoją miłość poprzez jedzenie,

są dawczyniami jedzenia – Annada .
One są Annapurna i jeśli kobieta nie posiada tej jednej cechy – hojności, to w żadnym wypadku nie jest Sahaja yoginką. Bierzcie
przykład ze Mnie. Mąż może być troszkę skąpy, nie szkodzi. Ale żona musi być bardzo hojna i czasami po cichu dawać
pieniądze, nie własnym dzieciom, ale innym. W Sahaja Yodze powinny być takie piękne kobiety. Ale jest Mi tak przykro, czasami
atak na Mnie przychodzi od kobiet Sahaja Yogi, a nie od mężczyzn. Sama jestem kobietą i jestem zaszokowana, że kobiety
atakują Mnie w ten sposób, po co?
W Sahaja Yodze nie ma żadnej dominacji, ale wszystkie te tak zwane pomysły, służalczości lub dominacji pochodzą z
fałszywych idei jakie macie, o waszej własnej godności, o waszym własnym zrozumieniu, nie jesteście świadome siebie. Nie
wiecie, że jesteście królowymi, nikt nie może was zdominować. Któż mógłby zdominować kobietę, która rządzi domem?
Przypuśćmy, że mąż mówi: "Nie lubię tego koloru", w porządku, zostawcie to na chwilę. Potem ktoś przyjdzie i powie: "Jaki to
ładny kolor". Mąż powie: "Och, taki ładny kolor, nie zmieniaj go". Kobiety muszą zrozumieć mężczyzn. Oni mają duże oczy – nie
są drobiazgowi. Na wszystko patrzą globalnie. Więc dzisiaj coś powiedzą, a jutro o tym zapomną i nie dostrzegają drobiazgów.
Oni są zbytnio ponad tym. Oni są ponad tymi rzeczami. Musicie ich zrozumieć jacy są.
Ale jeśli on siedzi na koniu, to ja też muszę wsiąść na konia i spaść. Jeśli on jedzie na narty "to ja też pojadę". Jeśli on rozwija
swoje mięśnie, to ja też będę je rozwijać. Dochodzi to do takiego stanu, że kobiety zaczynają wyglądać jak nie wiadomo co. Nie
wiadomo czym są te kobiety z wielkimi, wielkimi mięśniami, ale bez żadnych wąsów! Mamy właśnie takie głupie pomysły. Ale nie
ma żadnego podporządkowania. Jesteście podporządkowane waszej godności, waszej czystości, waszemu własnemu
poczuciu honoru i przede wszystkim waszej prawości, ponieważ wy za to odpowiadacie. Musicie troszczyć o ten stan. Ile kłótni
wywołujecie. Jak możecie być kłótliwe, kiedy macie nieść pokój?
Przypuśćmy, że wysyłamy do jakiegoś kraju dwóch rozjemców, żeby nieśli pokój. A oni podcinają sobie gardła. Co byście
powiedzieli na coś takiego? Wy macie wszystko łagodzić, wy jesteście tymi, które mają przynosić takie wyrazy miłości, taką
słodycz, że rodzina jako taka, czuje się w was ukojona, bezpieczna w was – ponieważ jesteście matkami. Rodzina musi czuć się
bezpieczna wewnątrz was, a miłość jest waszą mocą. Waszą mocą jest to, że możecie dawać miłość, i zorientujecie się, że
dawanie miłości wzbogaca was. Wyobraźcie sobie, jakie daję prezenty, w porównaniu z tym, co dostaję. Nie wiem, pewnie będę
musiała wybudować jeszcze jeden dom. Mówię im: "Nie dawajcie Mi indywidualnych prezentów, nie przyjmę żadnych
indywidualnych prezentów". Ale pomimo tego, nie wiem, jeśli dostanę coś z miłością, z troską, ta miłość manifestuje się i wraca
do was jak poezja.
Czasami jesteście zaskoczeni. Dam wam jeden prosty przykład z mojego życia, który udowodni wam, jak miłość może to
wypracować. Zacznę od tego, że byłam gospodynią domową i na tym też skończę. Gdy byłam w Delhi miała urodzić się moja
córka. Więc robiłam dla niej coś na drutach, siedząc na trawniku, kiedy trzy osoby weszły do domu – jedna kobieta i dwóch
mężczyzn. Podeszli i powiedzieli: "Ja jestem gospodynią domową a tych dwóch to mój mąż i jego przyjaciel, który jest
muzułmaninem. Szukamy schronienia. Jesteśmy uciekinierami". Spojrzałam na nich. Na oko wyglądali bardzo dobrze, wyglądali
całkiem w porządku.
Powiedziałam: "W porządku, zostańcie proszę w moim domu". Dałam małżeństwu osobny pokój z własną kuchnią i łazienką. A
do mężczyzny, powiedziałam: "Mam jeszcze jeden pokój, w którym mógł zostać. a mąż i żona mogą zostać tutaj". Wieczorem
przyszedł mój brat, zaczął krzyczeć najgłośniej jak potrafił. Zapytał: "Co to ma być? Nie znasz tych ludzi! Oni mogą być
złodziejami, mogą zrobić to, mogą zrobić tamto…" A potem przyszedł mój mąż i dołączył do niego, bo byli przyjaciółmi.
Powiedział - widzicie wszyscy mężczyźni są tacy sami - że ona nie rozumie, że ukryła tutaj te trzy osoby. Bóg wie kim oni są?
Mówią o sobie "uchodźcy" itd. Ona nie wie czy oni są muzułmanami, czy hinduistami. "Bóg jeden wie, czy ta kobieta ma dwóch
mężów, czy jednego męża". Mówili różne rzeczy. Następnego ranka o wszystkim zapomnieli. Powiedziałam: "Dobrze, niech
zostaną na jedną noc, dobrze? Nie mogę ich dzisiaj wyprosić. Tylko jedna noc". Następnego ranka zapomnieli o ich obecności.
Tacy są mężczyźni.

Najpierw taki wybuch, taki wybuch. Powiedziałam: "W porządku, tylko jedna noc. Nie krzyczcie już. Będzie im przykro". Więc
pozwolili im zostać jedną noc, uspokoili się. Następnego ranka poszli do pracy. Nie mieli czasu. Oni tylko w dni powszednie są
aktywni w domu, w przeciwnym razie są nieaktywni. Więc poszli. Tak się to stało, że ci ludzie zostali ze mną na cały miesiąc.
Potem ta pani dostała pracę i wyprowadziła się z mężem i tym muzułmaninem. Ale w międzyczasie w Delhi miały miejsce
zamieszki, bardzo poważne zamieszki, ponieważ wielu Hindusów i Sikhów zostało zamordowanych w Penjabie [Pendżabie].
Miało to swoje reperkusje w Delhi, gdzie zaczęto mordować wszystkich muzułmanów. Tak więc trzech lub czterech Sikhów i
jeden lub dwóch Hindusów przyszło do Mnie i powiedziało: "Powiedziano nam, że jest u was jakiś muzułmanin". Powiedziałam:
"Nie, nie mogłabym". Oni odparli: "Jest tutaj muzułmanin i my musimy go zabić". Powiedziałam: "Spójrzcie, noszę takie duże
[bindi]. Jak mogliście uwierzyć, że trzymam w domu muzułmanina?" Pomyśleli, że muszę być naprawdę fanatyczną hinduistką i
uwierzyli Mi. Powiedziałam: "Jeśli chcecie wejść do mojego domu, to wejdziecie ale ‘po moim trupie’, nie pozwolę wam wejść".
Całkiem się przestraszyli i odeszli. Ten pan słyszał to co mówiłam. Przyszedł do Mnie i powiedział: "Jestem zaskoczony tym, jak
ryzykowałaś swoim życiem". Powiedziałam: "To nic takiego, nic". Jego życie było uratowane. Ten człowiek, ten muzułmanin, stał
się wielkim poetą, nazywa się Sahir Ludhianvi, a ta kobieta została wielką aktorką, tą, która grała matkę, Sachdev… Achla
Sachdeva. Wiedziałam o tym, że któregoś dnia tak daleko zaszli, ale nikomu o tym nie mówiłam. Powiedziałam: "Przypuśćmy, że
oni dowiedzą się, Ja będę w Bombaju – oni po prostu oszaleją na Moim punkcie, a Ja nie mam na to czasu". Uruchomiliśmy
więc centrum filmowe, aby dać młodym ludziom dobre filmy. Wszystko stało się później farsą.
Oni nigdy Mnie nie słuchają, cokolwiek by to nie było. Stwierdzili, że trzeba zaangażować Achlę Sachdevę, żeby zagrała matkę.
Powiedziałam: "Zgoda, ale nie mówcie jej, że Ja mam z tym coś wspólnego". Minęły lata, myślę, że około dwunastu. Poszli do
niej z propozycją a ona ‘kręciła nosem’ jak to aktorka: "Nie, nie, ile mi zapłacicie? Nie mogę grać za darmo, bo wszyscy wtedy
będą tego chcieli. Więc jak mogę zagrać za darmo. Będziecie musieli dać mi sari, będziecie musieli dać mi dużo pieniędzy".
Powiedzieli: "Dobrze, przyjedź przynajmniej w muharat [pomyślny czas], tak na początek, w muharat wszystko się zaczyna. Ona
przyjechała i Ja tam byłam.
Spojrzała na Mnie i nie mogła uwierzyć, że widzi Mnie po dwunastu latach. Łzy zaczęły jej płynąć z oczu, nie mogła nic
powiedzieć. Po prostu padła Mi w ramiona i zapytała: "Gdzie się podziewałaś przez te wszystkie lata próbowałam Cię odszukać"
i zaczęła Mi to wszystko opisywać. Był tam też Sahir Ludhianvi, był i zapytał: "Jak to, ta Pani jest tutaj?" On powiedział: "To jest
Jej projekt". "O Boże, dlaczego nam nie powiedziano? Oddalibyśmy za Nią nasze życie". Wszyscy byli zaskoczeni ich zmianą.
"Żadnych pieniędzy, nic. Ja dam pieniądze na ten projekt. Nic z tego".
Widzicie, byłam gospodynią domową, zwykłą gospodynią domową. Nie miałam wielu praw do własności mojego męża, do
niczego, a mój brat był kolejnym, dominującym przypadkiem, obaj razem po prostu chcieli Mnie "zabić" tamtej nocy, w swoim
gniewie i złości. Uspokoiłam ich i wiecie, kiedy później powiedziałam mojemu mężowi i mojemu bratu, byli zaskoczeni.
Powiedziałam: "Oni stali się kimś takim. Zobaczcie jak się zmienili". A oni powiedzieli: "Już nigdy nie odmówimy żadnej instytucji
charytatywnej. To ostatni błąd jaki popełniliśmy". I cały ten pomysł z zarabianiem pieniędzy po prostu zniknął. A ona zagrała
później w wielu filmach charytatywnie i także Ludhianvi napisał wiele rzeczy charytatywnie.
Kobieta może zatem sprawić, że mężczyzna stanie się charytatywny, ponieważ sama w sobie jest charytatywna. Ona ma tak
wiele piękna, jest artystką, która może tworzyć piękno wokół siebie, w domu, w rodzinie, w społeczeństwie. Wszędzie. Ale nie,
kobiety chcą walczyć jak mężczyźni. Będą miały stowarzyszenia, będą miały… jak to nazywacie? Związki. Chciałyby mieć
związki, aby walczyć o swoje prawa. Zgodzę się, że niektórzy mężczyźni byli niesamowicie okrutni. Niektóre prawa były
niesamowicie okrutne. Że to…, że tamto, i że trzeba było im o tym powiedzieć.
Ale nie tędy droga. Jest inny sposób poprawienia tych mężczyzn, którzy próbują niszczyć kobiety, ponieważ kobiety mają jedną
wspaniałą cechę, że Ganas są z nimi i Shri Ganapati jest z nimi. I On nigdy nie stanie po stronie mężczyzn, jeśli kobieta jest
niewinna i nie próbuje eksponować swojego ciała, i przechwalać się swoja urodą oraz nie chce zbić na tym żadnego kapitału.

Takie kobiety są niesamowicie potężne. Niesamowicie potężne i ukazują swoje męstwo, kiedy dochodzi do czegokolwiek. Jak w
przypadku Jhansi ki Rani. Ona była zwykłą gospodynią domową. Walczyła z Brytyjczykami i Brytyjczycy byli bardzo zaskoczeni
jej męstwem. Powiedzieli, że złapali Jhansi, ale chwała należy się Królowej Jhansi. Było wiele takich jak Noor Jahan, jak Ahilya
Bai. Mieliśmy wiele wspaniałych kobiet w Indiach z powodu tych instytucji. Była Padmini, Chand Bibi, tak wiele kobiet, które
można wymienić, które były wielkimi kobietami i gospodyniami domowymi.
Więc właściwości kobiety są jak potencjał Matki Ziemi albo potencjał jakiejkolwiek energii, tak jak elektryczność ma swój
potencjał gdzieś indziej. Widzicie te światła tutaj, nie ma różnicy jedno, czy dwa światła, ale istotny jest potencjał. Należy więc
zrozumieć, że jesteśmy potencjałem i aby zachować ten potencjał musimy posiadać poczucie godności, honoru i prawości
wewnątrz nas. Mężczyźni muszą szanować takie kobiety. Ale mężczyźni też robią głupie rzeczy, ponieważ nie będą szanować
kobiety, która ich kocha, która jest niewinna, dobra, która chce by byli kolektywni, żeby dawali, byli charytatywni, która chce
szerzyć Sahaja Yogę i chce, żeby jej mąż był szczęśliwy, radosny i żeby także przyszedł do Sahaja Yogi. Zamiast tego uganiają
się za jakimiś śmiesznymi, głupimi kobietami. Co jest takiego atrakcyjnego w zabucowanych kobietach?
To muszą być w nich jakieś buce lub nie wiem co, które ich przyciągają. W rezultacie takiego złego zachowania mężczyzn,
kobiety tracą poczucie bezpieczeństwa. W wyniku tego cierpią mężczyźni i kobiety. Mężczyzna, który zaniedbuje swoja żonę i
traktuje ją w taki sposób, w konsekwencji zachoruje na raka krwi.
A kobieta, która zachowuje się w taki sposób, która źle traktuje męża, zachoruje na astmę albo bardzo poważny rodzaj
stwardnienia, może dojść do zniszczenia mózgu, do paraliżu lub do całkowitego odwodnienia ciała, ponieważ lewe Nabhi jest
tak istotne. Jeśli sprawiamy, że lewe Nabhi staje się hektyczne [nakręcone], poprzez wasze uganianie się, nerwy i pośpiech,
wtedy lewe Nabhi staje się hektyczne i rozwija się rak krwi. Zawsze zauważałam, że jeśli żona jest chuda, to mąż jest
zestresowany. Dlaczego? Ponieważ żona cały czas każe mu biegać tu i tam. "Zrób to, zrób tamto, nie przyniosłeś mi tego.
Prosiłam o Coca-Colę i nie przyniosłeś mi, nie zrobiłeś tego" – tak jakby był grzesznikiem cały czas. I mężczyzna staje się
nerwowy, przez cały czas zdenerwowany. I jemu dostaje się za stres a jej dostaje się za torturowanie. Nie ma w tym miłości, nie
ma radości ani szczęścia. To jest tak zwane "figure madness", które teraz zanika, dzięki Bogu. Pochodzi to z Ameryki. To "figure
madness" [szaleństwo na punkcie szczupłej sylwetki] czyni was śmiesznymi. Kobiety muszą być ustabilizowane. Muszą być
gruhastis to znaczy takie, które ustatkowały się w domu, które są usatysfakcjonowane byciem panią domu. Jeśli ona bez
przerwy goni za czymś, jeśli nie chce być w domu, to wtedy nie jest panią domu, tylko służącą.
Jest taka historia, że była kobieta, służąca, i uczyniono ją panią domu, ale ona nie mogła zaprzestać tej gonitwy, ponieważ była
służącą. Ona nie ustatkuje się w domu. Dla kogo jest ten dom? Jest nie tylko dla niej, nie dla jej męża ani dla jej dzieci, ale po to,
aby gościć innych. Tak jak ta Matka Ziemia, która rozsiała wszystkie te piękne rzeczy dla was, żebyście mogli przyjść, usiąść i
cieszyć się.
Ale jest bardzo powszechne, także w Sahaja Yodze – okazuje się, że ludzie po ślubie stają się całkowicie zaabsorbowani sobą i
tracą Sahaja Yogę. Wtedy cierpią ich dzieci. Dzieci stają się wybredne, śmieszne, nieposłuszne i torturujące. Mają także
problemy psychiczne. To jest kara.
To nie jest tak, że Ja was karzę, ale to wasza własna natura was karze. Przypuśćmy, że włożycie rękę do ognia, poparzycie się. I
kto wymierza wam karę? Wy ukarzecie sami siebie. Potem dzieci stają się dziwne. "Tylko wasza rodzina, tylko wasze jedzenie,
tylko wasz dom" – ten egoizm podpełza do człowieka a potem Boże ratuj taką rodzinę. Jeśli to jest kobieta – to w porządku,
przynajmniej odrobinę. Ale mężczyzna jest straconym przypadkiem, jeśli "powinienem mieć dom, powinienem mieć pracę,
powinienem troszczyć się o dzieci, to dla mojej rodziny".
Naszą rodziną nie jest jeden mężczyzna i jedna kobieta, ale naszą rodziną jest cały Wszechświat. Nie jesteśmy sami sobie, a
jeśli stajecie się arbitralni, jeśli chowacie się w zaciszu – to muszę wam powiedzieć jedno i ostrzec was dzisiaj, że ci ludzie,
którzy będą próbowali odseparować się, pewnego dnia zachorują na straszne choroby.
Nie wińcie za to Sahaja Yogi. Sahaja Yoga posiada własne Królestwo Boga. Ale w Królestwie Boga musicie być kolektywni. Ale
zła żona może tworzyć problemy, ponieważ ona jest… i będzie stwarzać problem, będzie formować grupę ludzi, grupę kobiet.

Będzie sprawiała, że ludzie będą znikać przez jej buce. Może być bardzo świadoma swojego wykształcenia albo swojej pozycji
czy pieniędzy. Będzie także próbowała trzymać męża z daleka [od wszystkiego]. Tacy ludzie muszą zapłacić za to, co zrobili, nie
dlatego, żeby była to jakaś kara od Boga.
Zatem zasada Gruha Lakshmi jest bardzo ważna w Sahaja Yodze. Ci ludzie, którzy mieli problemy po przyjściu do Sahaja Yogi –
większość z nich zaniedbała swoją zasadę Gruha Lakshmi, ponieważ jeśli nie ma Gruhalakshmi, wtedy blokuje się centralne
serce.
Te kobiety, która próbowały takich sztuczek, powinny natychmiast przestać, ponieważ jest to bardzo niegodne, nikt nie szanuje
takiej kobiety. To jest bardzo prawdziwe z żonami liderów i liderami. Żona lidera albo bycie liderem jest absolutnym minimum
tak zwanej pozycji, coś najmniej znaczącego. To, co wy macie, jest znacznie wyżej niż to. Jeśli poprosicie świętego, żeby został
królem, on powie: "Co? Chcecie żeby ocean zmieścił się w filiżance?" To jest absolutne minimum. To jest najniższe z
najniższych. Ci, którzy myślą, że ich życie jest służbą są kolejnymi głupcami. Ich życie jest radością a nie służbą.
Ta służba sama w sobie jest radością. Jednak jeśli trzymacie się tej służby: "Och, ja tak dużo poświęcam, to jest moja tapasya
[pokuta]". Wtedy kończycie jako tapasvi [pokutnicy], jak łodyga fasoli, z której można zrobić krzyż. Zatem w Sahaja Yodze jest to
radość, ale dopóki nie macie tej esencji radości do wszystkiego, nie może to być radość. Jeśli zabierzecie esencję z trzciny
cukrowej albo z tak zwanej "sugar cane bamboo", to co zostanie? Tak samo cała ta tzw. służba i tapasya – nie ma w tym
słodyczy, to jest skończone. Wszystko to jest słodyczą i jest to generowane przez kobiety.
Ale one są bardzo surowe "nie zepsuj tego, zostaw to, nie ruszaj tamtego". Mąż przychodzi do domu jak kryminalista. On musi
być jak "słoń w składzie porcelany". Musi taki być. W pewien sposób jest to nawet dobre. To miłe, że on nic nie wie, to nawet dla
was lepiej. Ale czyni się z niego ciągle niewolnika "zrób to, nie zrobiłeś tamtego, zrób tamto" – to nie jest zadanie pani domu. Jej
praca jest taka jak Matki Ziemi. Czy Ona narzeka? Nie. Ona daje wam wszystko. Tak wielka jest jej siła podtrzymywania. Tak
wiele w niej godności. Takie posiada moce. Czy ona dba o to, czy dostanie coś od kogoś?
Będziecie zaskoczeni, jeśli powiem wam, że aż do wczoraj nigdy nie prosiłam mojego męża, żeby coś dla Mnie kupił. Pierwszy
raz poprosiłam go, żeby kupił Mi aparat fotograficzny i widzieliście rezultaty, co powiedział wieczorem, to ostatnie, czego się
spodziewałam. Nigdy w życiu. On mawiał: "Powiedz co byś chciała". Po raz pierwszy coś powiedziałam i widzieliście efekty,
ponieważ wcześniej o nic nie prosiłam.
Więc taka kobieta musi mieć w sobie zadowolenie, musi posiadać zadowolenie w sobie, ponieważ ona musi dawać. Osoba,
która ma dawać, jak może się czegoś domagać? Ona musi dawać miłość, ponieważ jest miłością. Ona musi obsługiwać innych.
Ona musi dawać wszystko, co posiada, musi łagodzić. Cóż to za odpowiedzialność, mówię wam Cóż to za odpowiedzialność,
większa niż Premiera, większa niż jakiegokolwiek króla czy kogokolwiek. Powinna się ona czuć z tego dumna, że otrzymała taką
odpowiedzialność.
Pani domu ma dużo więcej odpowiedzialności niż lider Sahaja Yogi. Ale żony liderów mogą być okropne, ponieważ myślą, że
stały się liderkami, lecz jest to absolutne minimum. To jest tak, jakby ocean miał zmieścić się w filiżance, a ich zachowanie staje
się tak śmieszne i absurdalne, zaskakuje Mnie to. Wyszłam za mąż w rodzinie, gdzie mieliśmy sto osób żyjących wspólnie i
każda z nich Mnie uwielbia. Jeśli pojawię się gdzieś w Lucknow, wszyscy przyjdą zewsząd, żeby się ze Mną zobaczyć. A gdy Mój
mąż gdzieś pójdzie, nikt nie przychodzi, żeby się z nim zobaczyć. On zawsze narzeka, on jest krewnym, Ja nie jestem krewną, a
oni przychodzą zobaczyć się ze Mną a nie z nim. Gdybym nie dawała im miłości i gdybym nie dawała im tego, co chcieli, nie
przyszliby do Mnie. One są strażniczkami, opiekunkami innych – nie mają zachowywać rzeczy dla siebie.
Jest z nami dużo głupich kobiet, mówię wam, dużo głupich kobiet. W Hindi nazywamy je budhu. Budhu, ponieważ nie wiedzą,
jakie posiadają moce. Nie wiedzą, jaką mają odpowiedzialność. Jestem dla nich przykładem. Jest ze Mną taki problem, uważam,
że w praktyce 60 % liderów ma okropne żony. Muszę powiedzieć – okropne. I Sahaja Yoga zatrzymuje się w ten sposób. Nie
mogą żyć w ashramie. Muszą mieć swoje jedzenie. Mąż musi dopilnować, żeby miały swoje jedzenie. A to one mają karmić
innych. Każdym powinny się zaopiekować, a na końcu mogą jeść one. Każdy musi dostać łóżko. Muszą sprawdzić, czy każdy już

śpi. Muszą przykryć wszystkie dzieci. I potem same idą spać. Ale nie, one będą siedziały, staną się mini-Mataji albo większe niż
Mataji. "Przynieś mi to, przynieś mi tamto, zrób to, zrób tamto". Większość z nich nie umie gotować.
Każda żona lidera musi gotować i uczyć się tego. To jest teraz obowiązek. Muszą gotować i to z sercem. Powinny umieć
gotować i dawać miłość innym. To jest minimum Annapurny. A mąż nie powinien wyszukiwać u nich defektów.
Na początku mogą popełniać jakieś błędy, wspierajcie je. Popierajcie ich zalety, popierajcie ich dobroć, ich słodycz. Widziałam
także kilka bardzo dobrych kobiet, które prowadziły bardzo aktywne życie w Sahaja Yodze. Po ślubie gubiły się. Mężowie także
mieli być Sahaja yoginami, też się gubili. Czasami pojawiają się, czasami przyjdą, gdy Ja przyjadę, ale normalnie ich nie ma.
Dzisiaj Arneau powiedział Mi, że jest takich bardzo wiele. Oznacza to, że coś nie tak musi być z mężami, ponieważ przed ślubem
były lepsze. Więc jak ważna jest zasada Gruha Lakshmi w nas, żebyśmy byli razem, żebyśmy rośli razem, aby czuć wspólnotę
przez cały czas, tę jedność, która jest w nas. Wczoraj obiecałam, że opowiem wam o ragach.
RA – to energia, GA – oznacza w Sanskrycie coś, co przenika, coś, co wnika we wszystko, są to właściwości eteru. Jeśli coś
dostanie się do eteru, można to odebrać wszędzie. Więc raga to energia, która dostaje się do eteru i dotyka waszego Ducha.
Tym właśnie jest raga i te ragi, powiedziałabym – to coś jakby gospodynie domowe.
Przypuśćmy, że będziecie stali przy orkiestrze wojskowej i będziecie mieli tego dość "lewa – prawa, lewa – prawa, lewa –
prawa". Ale [raga] jest piękną melodią, czymś melodyjnym i ta melodia sama w sobie sugeruje piękno. Sposób, w jaki pani domu
dekoruje dom, ona uspokaja wszystkich, uszczęśliwia ich. Oprócz tego ona opiekuje się wszystkimi. Każdy wie, że ona tam jest.
Wyobraźcie sobie, jakby to wyglądało w nowoczesnym stylu, gdybyście częstowali ludzi tortem urodzinowym swojego dziecka, a
ona brałaby pierwszy kawałek, tylko dlatego, że jest panią domu. Jakby to wyglądało? Mówię wam, to jest takie absurdalne.
Sposób, w jaki panie domu zawsze stawiają siebie przed wszystkimi.
One muszą być z tyłu, ponieważ mają się opiekować. Opiekować się wszystkimi, i tym właśnie jest raga. Ona łagodzi całą waszą
szorstkość. Przypuśćmy, że ktoś jest bardzo zdenerwowany i zmartwiony, wraca z biura, siada i włącza ragę. Ona uspokaja, ona
łagodzi. Ona sprawia, że stajecie się ustabilizowani. Są ludzie, którzy przez pięć dni [w tygodniu] żyją, nie wiem jak to nazwać,
nawet nie jak w hotelu – żyją tak jakby w namiocie, a szóstego dnia wypływają w morze albo jadą i siedzą w hotelu.
Nikt nie chce zostać w tym domu, ponieważ nie ma w nim zasady Gruha Lakshmi pomiędzy dwojgiem ludzi. Ale raga wymaga
żeby usiąść, żeby ustabilizować się. Dopóki nie będziecie ustabilizowani, nie będziecie czerpać radości z ragi. Wyobraźcie sobie
kogoś podskakującego i słuchającego ragi.
Należy zatem ustatkować się i ustabilizowanie jest to pracą kobiety, która jest panią domu, a mężczyzna powinien działać i
ustatkować się. Mówiłam wam wiele razy, jak w tych współczesnych czasach wasze lewe Nabhi dużo bardziej się psuje. I wiele
dzieci rodzi się z nerwowych kobiet. Zazwyczaj w Indiach, gdy mąż wstawał i brał kąpiel, żony nie było cały czas przy nim. Ona
gotowała dla niego i opiekowała się dziećmi. Trzymanie się męża przez cały czas, jest także oznaką nudy. Mężowi się to nudzi i
żonie się to nudzi. Potem się rozwodzą.
Ona zatem powinna mieć inne zainteresowania jak: opieka nad dziećmi, nad domem, Sahaja Yogą i tym podobne. Następnie on
wracał z kąpieli, siadał na ziemi, w Indiach. Teraz my siedzimy przy stołach, przynajmniej siedzimy na krzesłach. Wtedy ona nie
mówiła mu: "Dlaczego tak zrobiłeś?" albo "Tamta kobieta pokłóciła się" lub "Spotkałam jakąś kobietę, mówiła mi o tobie to i
tamto". Nie, ona pozwalała mu zjeść. To dlatego w Indiach, jeśli mąż musi pokazać gniew, nie będzie jadł jedzenia w domu albo
sam będzie sobie prał bieliznę. W taki sposób oni okazują swój gniew.
Potem ona wachlowała męża powoli i mówiła mu miłe rzeczy: "Wiesz, dzisiaj nasz syn wstał i powiedział, że bardzo kocha
swojego ojca". "Naprawdę? Powiedział tak?". "Tak, tak, powiedział tak". Mąż wie, że ona kłamie, ale rozumiecie – to jest takie
miłe. "Widzisz, twoja mama chyba ma się lepiej". Myślę, że pójdę trochę się nią zająć. I twoja siostra przyjeżdża, może by kupić
dla niej sari… Ona będzie mówiła mu takie miłe rzeczy. On będzie spokojnie jadł, potem umyje ręce i wsiądzie na wóz
[zaprzężony w woły], a nie do samochodu, który zawsze stoi w korkach. W porządku, nie ma już wozów, nie ma już wachlarza.

Musicie być bardzo szybcy. Życie jest teraz szybkie. W tej prędkości jak wam mówiłam, to tak, że na obwodzie koła jest bardzo
duża prędkość, ale na osi nie jest. Więc Sahaja yogini muszą być w centrum. Tak też mąż i żona, lewa i prawa strona rydwanu
muszą pozostawać w centrum i lewa ma być lewa a prawa ma być prawa. Kobietom trzeba więcej czasu, żeby się przygotować.
Ale nie Mnie. Ja potrzebuję mniej czasu niż mój mąż, dużo mniej czasu niż zazwyczaj mój mąż. One taki mają zwyczaj,
zapomnijcie o tym. Kobiety mają swoje nawyki – są kobietami.
Kobiety pozostaną kobietami, a mężczyźni pozostaną mężczyznami. Mężczyźni muszą patrzeć na zegarek 10 razy. Kobiety, jeśli
są prawdziwymi kobietami, mogą spojrzeć raz, albo ich zegarki będą popsute albo w ogóle zgubią zegarki. One nie są tak
nerwowe jak mężczyźni, są inne. Ale one są kobietami a wy jesteście mężczyznami. Bóg stworzył mężczyzn i kobiety. Jeśli
miałyby powstać istoty bezpłciowe, to On by je stworzył, ale nie zrobił tego. Należy więc zaakceptować płeć, z jaką się rodzimy z
wdziękiem, pięknem i godnością. Obie z nich, i musicie wiedzieć, że to należy do kobiet.
W Indiach jest coś takiego – wyszłam za człowieka z bardzo ortodoksyjnej rodziny, gdzie nawet zasłaniano twarze. Pewnego
dnia poborca, przyjaciel mojego męża, powiedział mojemu starszemu szwagrowi "Czy żona mojego przyjaciela mogłaby mnie
odwiedzić?" On odpowiedział: "Oczywiście, oczywiście". I tylko po to, żeby Mi to ułatwić wyszedł z biura i wyjechał do innego
miasta. I powiedział swojej żonie: "Ona idzie zobaczyć się z poborcą". Zobaczcie, jakie to było piękne, jakie to było piękne. Ja
nigdy nie czułam się zdominowana przez niego, ponieważ to były w końcu zasady panujące w tej rodzinie. Ale do tego potrzebna
jest czysta inteligencja.
Jeśli mąż jest tępy, będzie ograniczał swoją żonę. Jeśli żona jest głupia, będzie ograniczać swojego męża. Jeśli żona jest
bardzo bystra, dobrze mówi i wie jak mówić, żeby zaimponować ludziom, to wcale nie znaczy, że jest bardzo inteligentna. Moim
zdaniem, najinteligentniejsza jest ta osoba, która umie dostrzec, korzyści, wzrost i ostateczny cel. Taka osoba jest najbardziej
wrażliwa, jest najinteligentniejsza, każda inna inteligencja jest avidya, jest bezużyteczna. Na ten temat mogłabym napisać
książkę, więc zostawmy to książce a dzisiaj zróbmy puję.
Niech was Bóg błogosławi.
Jakieś pytania? Czy to oznacza, że wydam jakieś pieniądze? Nie wiem, nie ma takiej szansy. Nie wiem, kiedy wydam. Uwielbiam
wydawać.
To znaczy, każdy powinien lubić wydawanie pieniędzy. Po to one są, żeby dawać je innym. Po co istnieje materia? Materia jest
po to, żeby dawać ją innym. Cieszcie się dawaniem. To takie radosne, dawać coś innym.
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1988-0820, Shri Vishnumaya Puja, Wylecz to Lewe Vishuddhi
View online.
Shri Vishnumaya puja, 20.08.1988 Shudy Camps, Anglia Było to najmniej oczekiwane, że będziemy mieli tutaj puję albo
jakikolwiek taki program. Ale myślę, że coś zostało pominięte z całego programu, tak szybkiego – jak wiecie, musiałam jeździć z
Londynu do Frankfurtu, Ameryki, Bogoty, z powrotem do Andorry i wszystkich tych miejsc, wciąż myślałam "już zakończone".
Przyjechałam do Londynu i zauważyłam, że jednej pujy nie wykonano – na lewe Vishuddhi, a to zbiega się z tym Raksha
Bandhanem, ponieważ są to relacje siostrzane i braterskie. Jeśli sięgniecie do historii, Shri Krishna urodził się w dniu, w którym
urodziła się jego siostra, a Vishnumaya została później przeniesiona i przekształcona w błyskawicę. Ale to Ona oznajmiła
istnienie Shri Krishny w tamtym czasie, że On się urodził, że żyje, jest w teraźniejszości. To jest zadanie lewego Vishuddhi,
błyskawicy, i widzieliście, że kiedykolwiek gdzieś się udaję, na jakiś program lub coś takiego, na krótko przed tym błyskawica,
grzmot pojawiają się na niebie, żeby oznajmić. Więc to jest jedna z rzeczy używanych do zawiadamiania. Mówiąc praktyczniej i
bardziej zrozumiale, używamy teraz elektryczności do telewizji, do naszych zawiadomień, do mówienia ludziom o
wiadomościach, o czymś bardzo ważnym. Nie wiem, czy oni to robią, być może nie. W ten sam sposób, powinniśmy używać
naszego lewego Vishuddhi do zawiadamiania o przybyciu Adi Shakti. Ale przeciwnie, ludzie zaczynają używać go jako kieszeni,
w której ma się pomieścić nadmierna część ego, kiedy czujemy się winni. Najpierw czujemy się winni, kiedy nasze relacje nie są
w porządku. Na przykład, nie rozumiemy, czym jest siostra i brat; relacji, która jest bardzo czysta i jest ponad wszelkimi
rodzajami zanieczyszczeń. Ale jak wiecie, na Zachodzie, być może z powodu picia i robienia tych wszystkich rzeczy przeciwko
świadomości, ludzie zatracili system wartości, i w tym także zatracili system pozwalający rozumieć, czym jest siostra i czym jest
brat. Więc Vishnumaya jest tak ważna, niesamowicie ważna. Ponieważ dzięki Niej ma miejsce zawiadomienie o inkarnacji.
Można powiedzieć, że w kosmosie to telewizja ogłasza. Ona to wypracowuje. Ale w naszej własnej istocie Vishnumaya rezyduje
w lewym Vishuddhi i uważam, że Vishnumaya cierpi najbardziej, zwłaszcza na Zachodzie, ponieważ jest modne, aby czuć się
winnym za wszystko. Normalnie, jeśli spojrzymy na to, że Vishnumaya osobiście obwieściła, że Shri Krishna się narodził i istnieje
na tej Ziemi, można by pomyśleć, że zrobiła coś niewłaściwego. Ponieważ powiedzenie Kamsie o Jego istnieniu, że jest i wciąż
żyje, było wystawianiem Go na niebezpieczeństwo. I każdy czułby się potem winny "och, dlaczego to zrobiłem? Gdybym nie
powiedział, to on by się nie dowiedział". Ale to jest właściwa rzecz, którą należy zrobić, to jest zadanie, które trzeba wykonać.
Więc sami musimy zrozumieć, że to, co wywołuje w nas poczucie winy z powodu małych rzeczy, w rzeczywistości jest naszym
własnym ego, które reaguje przeciwko nam i chce, żebyśmy pogodzili się z błędami, które popełniliśmy. Na przykład niektórzy
ludzie czują się winni, ponieważ powiedzieli coś, czego nie powinni powiedzieć albo może zrobili coś, czego nie powinni
normalnie zrobić. Niekoniecznie w dziedzinie Sahaja Yogi, może to być też coś bardzo błahego. Na przykład, ktoś rozlał
powiedzmy, kawę. Czuje się winny. Albo ktoś kładzie nóż po niewłaściwej stronie, po lewej stronie, potem będzie się czuł winny.
Mam na myśli takie bezsensowne rzeczy, jak te, które uważane są za normy w społeczeństwie i ludzie zaczynają myśleć, że te
normy są bardzo, bardzo ważne, jakby były czymś w rodzaju dharmy [obowiązku] i że trzeba podtrzymywać te normy. Ale te
normy są stworzone przez człowieka, większość z nich stworzyli ludzie. Widzicie, niektóre z nich są tak bezsensowne i tak
przerażające, iż czuję, że w Anglii są takie, którym trzeba naprawdę całkowicie położyć kres, jak na przykład podawanie sobie
ręki. To bardzo niedobra rzecz, podawanie ręki każdemu. Ponieważ Bóg jeden może wiedzieć, jakie ludzie mają ręce, jakie mają
wibracje. Kiedy mój mąż wydaje przyjęcie, czasami muszę podać rękę siedmiuset osobom przychodzącym i później siedmiuset
wychodzącym pijakom. Więc myślę, że podawanie sobie ręki jest bardzo złym przyzwyczajeniem. Wszystko jest w porządku,
jeśli Sahaja yogini podają sobie ręce, ale przy innych lepiej niż podać rękę jest zrobić Namaste, chociaż to bardzo prosta
hinduska metoda, to myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest powiedzieć Namaste, ponieważ podawanie sobie ręki może
powodować wiele problemów u istot ludzkich. Teraz z tym wszystkimi chorobami, które się pojawiają zewsząd lepiej być
ostrożnym z tym podawaniem ręki. Jeszcze gorzej jest we Francji, bo kiedy spotyka kogoś się, trzeba się całować to najgorszy
nawyk, mówię wam, okropny. Ale oni ciągle cię całują, kiedy tam pojedziesz. Na początku byłam ciężko zaszokowana, widzicie,
wszyscy was dopadają, całują tutaj, całują tam, zaczynacie patrzeć na tą osobę. Teraz z obawy przed AIDS i wszystkim tym, być
może oni skończą z tym bezsensem. Ale nie trzeba tego robić, to wszystko nie jest zbyt dobrym sposobem pozdrawiania kogoś,
to nie pokazuje żadnej oznaki szacunku, w obu przypadkach. Kiedy podajecie sobie ręce, nie ma w tym szacunku. Kiedy kogoś
całujecie także nie ma szacunku. Ale jeśli powiecie Namaste, to znaczy "kłaniam się tobie", Namaste oznacza "kłaniam się
tobie", oznacza szacunek, a to właśnie powinniśmy robić, szanować siebie nawzajem. Ale kiedy tak nie robimy, czujemy się winni
i podobnie, widzicie, z tymi wszystkimi "dziękuję". Jeśli nie powiecie komuś "dziękuję", to potem myślicie, że popełniliście wielką

gafę. Mam na myśli ilość "dziękuję", jaką wypowiadamy. Tak bardzo się do tego przyzwyczajamy, że nawet kiedy widzicie posąg,
mówicie "dziękuję ci bardzo za twój darshan". To tak się ciągnie, widzicie, jest tego trochę za dużo. Za dużo "dziękuję" robi z
niego puste słowo. Albo słowo "przepraszam". W moich czasach mówiło się przez telefon "proszę o wybaczenie", ale teraz
ludzie mówią "przepraszam, przepraszam, przepraszam" za co przepraszacie?! Nie można tak, to "przepraszam" idzie w wasze
lewe Vishuddhi. Jeśli nie słyszycie dobrze, to nie jest żadna wasza wina, może to wina telefonu, może to wina tej drugiej osoby.
Więc bez zrozumienia, za co trzeba przepraszać, po prostu ciągle mówią "przepraszam, przepraszam, przepraszam", czują się
winni czemuś – to jest niesamowicie nudne i taka osoba może stać się niesamowicie nudna, od rana do wieczora mówi
"przepraszam za to, przepraszam za tamto, przepraszam za to" i ciągle czuje się winna wszystkiemu, aż żal jest takiej osoby.
Więc trzeba być w radosnym nastroju i nieważne, jeśli ktoś nie powie "przepraszam", to nieważne. Ale niektórzy ludzie mogą
wam robić wielkie wyrzuty, jeśli nie powiecie im "dziękuję". Pewnego razu w Anglii doświadczyłam czegoś zabawnego.
Wychodziłam z domu – był tam też John, prowadził samochód. Moja córka wychodziła z domu, więc zostawił otwarte drzwi i jak
tylko ona usiadła, co zajęło ledwie pięć, czy sześć sekund, zamknął drzwi i obszedł samochód. Ale nie powiedział "dziękuję" do
człowieka, który stał z tyłu. Widzicie, oni wszyscy powinni mieć bardzo wysoką kulturę, ci wyedukowani ludzie. Więc ten człowiek
wysiadł ze swojego samochodu i złapał go za pas, żeby uniemożliwić jazdę samochodu, a samochód jechał, nie mogłam
zrozumieć, co się dzieje, więc poprosiłam Johna "zatrzymaj samochód". Spytałam "o co chodzi?" "Ona nie powiedziała mi
'dziękuję'". Ten człowiek mógł zginąć albo coś mu się mogło stać, nieważne, trzeba powiedzieć "dziękuję". Te nasze normy są
zabawne, jest ich tak wiele i czasami nie rozumiemy, o co chodzi. Czasami nie rozumiemy, o co chodzi, ponieważ to wszystko
staje się takie mechaniczne. To nie jest mechaniczne, jeśli mówicie "dziękuję". Po prostu nawet ekspresja albo uśmiech albo po
prostu gest mogą wyrazić, że jesteście wdzięczni ludziom za to, co zrobili. Ale wiecie, ta norma została stworzona dawno.
Porzucili tak wiele rzeczy, tak jak porzucili swoje fraki, wszystko. I uważam, że należałoby skończyć ze zbytnią ilością
dziękowania i poczucia winy, bo albo przechodzicie na lewą albo na prawą stronę. Więc najlepszą rzeczą, jeśli ktoś coś dla was
zrobi, jest po prostu się uśmiechnąć, jeśli czasami powiecie "dziękuję", w porządku, ale nie cały czas: "czy powiedziałeś
'dziękuję'?" Jedno dziecko powiedziało Mi: "Nie chcę iść do nich do domu", spytałam: "Dlaczego?" "Bo cały czas muszę mówić
'dziękuję, dziękuję, dziękuję, dziękuję'". Więc dzieci także w jakiś sposób dostrzegają, że to jest bardzo sztuczne, że staje się
pustym słowem i te puste słowa i czyny mogą być wszędzie, a ludzie zaczynają czuć się winni różnych rzeczy, jak na przykład, że
nie wysłali kartki na święta, więc czują się winni. Kartka świąteczna nie jest istotna, musimy zrozumieć, dlaczego wysyła się
kartki świąteczne. Po to, aby życzyć tej osobie. Czy macie to w sercu? Czy czuliście to w sercu? Jak tylko zaczniecie czuć to w
sercu, nigdy nie zablokujecie sobie lewego Vishuddhi. To bardzo powierzchowny sposób unikania błędów, które popełniliście.
Przypuśćmy, że nie zrobiłam czegoś, co powinnam była zrobić, czasami się to zdarza, wtedy czuję w sercu, wiecie, po prostu
czuję, że powinnam była to zrobić. I jeśli tego nie zrobiłam, to zostaje naprawione. Nie tylko to, ale u Sahaja yoginów to działa.
Więc trzeba to czuć w sercu. W przeciwnym razie, jeśli cokolwiek jest powierzchowne, nie powinniście się martwić. Nie
powinniście się martwić, wszyscy jesteście yoginami, musicie wiedzieć, że teraz wszyscy jesteście świętymi, więc nie musicie
się martwić o małe, malutkie rzeczy. Nawet jeśli kogoś uderzycie, będzie to w porządku, jeśli jest to potrzebne, możecie uderzyć
człowieka. Byli tacy yogini, którzy rzucali w innych kamieniami po to tylko, żeby siebie ocalić, od ich nudy, od ich agresji. Więc
wszystko w porządku, wszyscy jesteście świętymi, święci mogą tak postępować. Czytałam bardzo ładną opowieść o królu, który
był mnichem i musiał stać się królem. Chciał być mnichem. Nie chciał być królem, mówił, że jest świątobliwą osobą i nie chce.
Był świętym, ale nakłoniono go, zmuszono go do bycia królem, ponieważ nie było nikogo innego; wszyscy byli bardzo szczęśliwi,
a on dał wszelkie zezwolenia, żeby robili, co zechcą. Ale wszyscy tamtejsi możni, wszyscy ludzie, którzy piastowali urzędy stali
się bardzo potężni, ponieważ on był bardzo łagodną osobą, bardzo życzliwą osobą, a oni po prostu wykorzystywali wszystkich
wieśniaków i wykorzystywali wszystkich biednych ludzi, wszystkich rolników i odbierali im wszystko co mieli, i łupili ich, znęcali
się nad nimi, niepokoili ich kobiety i wyczyniali wszystkie potworne rzeczy jego poddanym. Ale potem powiedziano mu o tym. I
on pomyślał: "Teraz siedzę tu jako król" i pomyślał: "Jestem świętym, jako święty mam obowiązek zadziałać". Więc uknuł spisek,
zwołał bardzo dobrych ludzi, garstkę ludzi, którzy byli mu bardzo bliscy, na których mógł polegać. Zwołał wszystkich tych
możnych przed sąd i powiedział, żeby nie przywozili ze sobą żadnej broni, a następnie poobcinał wszystkim głowy, wszystkim.
Był świętym, a mimo tego poobcinał im głowy, ponieważ ci ludzie byli okropni, ukaranie ich było jego zadaniem i wykonał je bez
poczucia winy, bez blokowania sobie lewego Vishuddhi. Więc cokolwiek ma być zrobione, musi być zrobione, nie ma za co
przepraszać, nie musicie za nic przepraszać, ale jeśli nie wyrażacie prawidłowo tego uczucia, które odczuwacie, to wtedy
musicie poczuć to w sercu, żeby to mogło zadziałać i pracować – to jest oczywiście, dla lewego Vishuddhi. Ale musimy siebie
spytać o jedno – jak pozbywamy się blokady lewego Vishuddhi? I kiedy zaczynacie zadawać sobie pytanie "dlaczego mam
zablokowane lewe Vishuddhi?" To jest, jak wam powiedziałam, nadmiar waszego ego. Więc spróbujcie spojrzeć, co zrobiliście,

próbujcie zobaczyć, co powiedzieliście, dlaczego to zrobiliście. A potem stawcie temu czoła i następnym razem nie róbcie tego,
żebyście nie mieli poczucia winy, ponieważ poczucie winy to tylko nagromadzone błędy. Chodzenie do księdza i mówienie:
"Przepraszam, że zrobiłem to, że zrobiłem tamto" i robienie znowu tych samych rzeczy – to wychodzi na to samo, ponieważ nie
poprawiacie siebie. Proszę otwórzcie okno – to jedno to obok ciebie, dziękuję. Także jestem Angielką, muszę powiedzieć
"dziękuję" Więc to wszystko sprowadza się do jeden rzeczy do zrozumienia, jakie popełniliście błędy, z jakiego powodu wasze
ego chce czuć się źle i potem do nie gromadzania tego, do stawienia temu czoła i nie robienia tego nigdy więcej. Po prostu
decydujemy, że nie zrobimy tego więcej, nie zrobimy tego więcej, cokolwiek by to nie było. Stawcie temu czoła i powiedzcie, że
nie zrobicie tego więcej. To najlepszy sposób na lewe Vishuddhi. Kolejną rzeczą jest obwieszczanie. Jeśli używacie swojego
lewego Vishuddhi do obwieszczania, to nie może w nim być żadnego poczucia winy. Bez poczucia winy, bez zdenerwowania,
bez poczucia śmieszności musicie wciąż o tym mówić. To działa! To działa bardzo dobrze. Nie musimy się już obawiać. Jestem
w tym kraju od czternastu lat, pracuję na Zachodzie od czternastu lat, możecie swobodnie o tym mówić. Chociażby dzisiaj – oni
dali Mi przykład tego. Przyjeżdżali muzycy, i w trakcie ich przyjazdu zdarzyło się, że jeden przybył wcześniej i spytano go:
"Dlaczego jedziesz do Londynu?" On odpowiedział: "Będziemy śpiewać pieśni sławiące Shri Mataji". "Kim jest Shri Mataji?" Wtedy
pokazał moje zdjęcie. I koniec. Już więcej o nic ich nie pytano, nie proszono o paszporty, nie przeszukiwano ich ani nic z tych
rzeczy. Z kolei, kiedy przybyli do odprawy celnej spytali: "Gdzie śpiewacie, gdzie się zatrzymujecie?" Oni powiedzieli: "Nie mamy
stałego miejsca pobytu. Będziemy tylko śpiewać nasze pieśni, muzykę sławiącą Matkę, będziemy śpiewać do Niej pieśni, do
Mataji Nirmala Devi. Tamten mężczyzna był Anglikiem, i on powiedział w Hindi "Tika, tika". Więc to ogłaszanie bardzo pomaga.
Na przykład noszenie plakietki, albo noszenie, jak wy to nazywacie, takiego naszyjnika, albo pierścionka, to samo w sobie jest
obwieszczaniem, że odnaleźliście Prawdę. Ale nie tylko to, ale także, jeśli chcecie, powinniście czasami zacząć nosić sari,
nieważne, czasami kurta pyjama [pidżama], nieważne, na ulicy, kiedy idziecie ludzie będą wiedzieli. Niektórzy mówią, kiedy
nosicie te rzeczy, że Matka powiedziała: "Nie". Ja tak nigdy nie mówiłam, że nie możecie tego nosić. Jeśli lubicie, możecie to
nosić. Ale macie wolność. Jeśli chcecie, możecie to nosić, ale jeśli nie chcecie, to nie ma takiej potrzeby. Ale problem polega na
tym, jak na przykład z tymi kobietami Hare Rama, Hare Krishna, że one czasami zakładały takie ubrania i chodziły w nich. Ale one
były brudnymi, plugawymi, niemytymi kobietami. Jeśli nosicie sari prawidłowo, w tradycyjny sposób, ludzie z pewnością to
docenią. Dlaczego nie? Chcieliby widzieć was w sari. Jeśli chcecie, możecie to nosić. To byłby dla was dobry pomysł, nie
zaszkodzi wam nosić sari, uważam, że to jest bardzo przyzwoity strój i sprawia, że kobieta wygląda dużo bardziej jak kobieta, niż
w spodniach, dżinsach i tego typu rzeczach. Więc nie ma to znaczenia. Ale nie czujcie się z tego powodu winni. Jeśli chcecie to
nosić, noście z odwagą i śmiałością. Bądźcie odważnymi ludźmi. Tylko odważni ludzie mogą się pozbyć lewego Vishuddhi.
Ponieważ jesteście odważni, że to robicie. To kultura, która musi nadejść, lubimy sari, będziemy je nosić, lubimy kurta pyjama
[pidżama]. Teraz, w tym upale, nosić garnitur trzyrzędowy garnitur z krawatem, pocić się, zwłaszcza w Indiach. Nie rozumiem, jak
Anglicy sobie radzą w tych angielskich ubraniach. Nosić trzyczęściowy garnitur z krawatem, dobrze, niektórzy mogą, ale nie
wszyscy. Ci, którym jest bardzo zimno dadzą radę, ale nie wszyscy, to nie do wykonania. Więc dlaczego mielibyście nosić te
ubrania, które nie są dla was odpowiednie? Ale widziałam też w Indiach ludzi, którzy nosili jakieś krótkie bluzki na górze. To jest
głupota, ponieważ to jest takie nieprzyzwoite. Nie możemy nosić nieprzyzwoitych ubrań. Musimy nosić przyzwoite ubrania, ale
takie, które są wygodne i przyzwoite. Nie ma czegoś takiego, że my jesteśmy Anglikami, my jesteśmy Hindusami, my jesteśmy
tymi. My wszyscy jesteśmy uniwersalnymi istotami. I jak tylko to przyjmiemy, to nagle wskoczycie w stan świadomości
kolektywnej, w stan Virata. Jak tylko Virata się otwiera, koniec z lewym Vishuddhi. Jeśli jesteście częścią Viraty, jak możecie
popełniać błędy? Jak możecie czuć się winni? Ponieważ to Virata przejmuje działanie. On jest Jednością. Przypuśćmy teraz, że
coś jest nie tak z waszą ręką. Nie winicie za to swojej ręki. Winicie ciało. Ciało ma problem. Przychodzi, naprawia i ciało musi się
zaopiekować. Ciało przejmuje działanie. opiekuje się, krąży. Cokolwiek by to nie było, ból, czy cokolwiek, inicjatywa pochodzi z
całego ciała, nie jest tak, że tylko jeden palec zaczyna czuć się winny, ale całe ciało. W ten sam sposób, kiedy już znajdziecie się
w tym stanie Virat, w tym stanie, w którym czujecie, że jesteście częścią całości, lewe Vishuddhi powinno się skończyć. Lewe
Vishuddhi powinno całkowicie się zakończyć. Ono nie ma racji bytu, żadnej racji bytu. Jak możecie sami czuć się winni, kiedy
jesteście częścią całości? Gdzie tu logika? Nie możecie czuć się winni. Jeśli jesteście częścią całości, to ta całość bierze
wszystko na siebie i wtedy możecie sprawnie ukrócić wasze lewe Vishuddhi. Teraz musimy dotrzeć do punktu, w którym
musicie zobaczyć, jakie jest nasze przeznaczenie. Sahaja yogini mają swoje przeznaczenie. Czy wypełniliście je? Nie przyszliście
do Sahaja Yogi z powodu jakiejś mody. Nie przyszliście do Sahaja Yogi z powodu bycia jakimś fanem Shri Mataji Nirmala Devi.
Przyszliście tutaj, aby stać się świętymi a jakie jest nasze przeznaczenie? Przeznaczeniem jest stać się częścią całości. Czy
staliście się częścią całości? Częścią kolektywności. Przypuśćmy, że wciąż jesteście zaangażowani w swoje własne problemy –
powinienem powiedzieć to mojej żonie, dzieciom, domowi. Wtedy nie jesteście częścią całości. Ale jeśli tylko myślicie o innych

ludziach, którzy są Sahaja yoginami – jacy są mili, że wszyscy są moimi braćmi i siostrami, należymy do jednej rodziny, musimy
być razem, to wszystko jest jednością – to wtedy wszystkie te mało znaczące idee poczucia winy i tego wszystkiego, rozpływają
się w powietrzu. To tak, jakby jedna kropla czegoś dostała się do oceanu. Bóg jeden wie, gdzie ona znika. Staje się taką maleńką
drobiną, że nawet nie widzicie, nawet nie czujecie, czym to jest. Każdy powinien zrozumieć, że musimy wypełnić nasze
przeznaczenie, a jakie ono jest? Naszym przeznaczeniem jest stać się częścią całości. W ten sposób Vishnumaya podkreśla
swój autorytet, lśni i ogłasza. Kiedy stajecie się częścią całości, dlaczego mielibyście się wstydzić mówić o tym? Jesteśmy
świętymi, oczywiście że jesteśmy. Jesteście święci? Tak, jesteśmy. Musicie mówić o Sahaja Yodze, musicie mówić o Mnie, w
bardzo otwarty sposób, nie wstydźcie się tego. Mieliśmy pewien pochód. Ale tu w nie mamy żadnych pochodów, w Anglii to nie
wchodzi w grę, Ja nie wiem, ludzie się wstydzą pójść na taki pochód. Ale przypuśćmy, że organizujecie pochód, co wtedy? Wtedy
od razu jesteście w telewizji. Żeby przemóc się i pójść na taki pochód musicie ogłaszać, uczynić to kolektywnym wysiłkiem,
ogłaszać. Ale powiedziałabym, że musimy jeszcze poczekać rok lub najwyżej dwa, co najwyżej jeszcze jeden rok, potem zacząć
z manifestacjami, mówieniem ludziom, ogłaszaniem, mówieniem o tym. Tym jest Vishnumaya i jeśli dziś zaczniecie myśleć, co
w tej kwestii zrobić, to wasze lewe Vishuddhi będzie oczyszczone. To tak dużo, że ogłuchłam na lewe ucho. To dlatego, że wy
ludzie czasami czujecie się wszystkiemu winni. Nie czujcie się winni, że nie wypełniliśmy naszego przeznaczenia. W tym
problem. Myślcie o tym pozytywnie. Kiedy czujecie się winni nie myślicie o tym pozytywnie: "Co powinienem był zrobić, o co
powinienem był się zatroszczyć, jak powinienem był się do tego zabrać, jak powinienem był pójść głębiej". Bardzo ważne jest,
żeby zrozumieć, że jeśli macie wypełnić wasze przeznaczenie, to w pierwszej kolejności musicie myśleć o tym i zrozumieć, co
jest waszym przeznaczeniem, czym macie się stać. Ponieważ teraz jesteście Sahaja yoginami, macie moce, nawet jeśli macie
blokady, czy cokolwiek jest nie tak, możecie dawać Realizację innym, możecie czynić wiele zdumiewających rzeczy, możecie
pokazywać wiele niesamowitych rzeczy, których nigdy nie dokonywano. Ludzie sami mogą się o tym przekonać, widzą, że
jesteście jakby magiczną skrzynią, która może tworzyć tak wiele rzeczy – to prawda. Ale nie jest to waszym przeznaczeniem.
Przeznaczeniem jest stać się częścią całości. Waszym przeznaczeniem jest być dużo bardziej efektywnym jako część całości,
po pierwsze powinniście zacząć od obwieszczania. Przykro było Mi słyszeć, że kiedy chcieli mieć program i trzeba było
wszystko to przygotować, było tylko kilka osób do rozwieszania plakatów. Zwłaszcza w Anglii powinna być jakaś metoda. Anglia
jest miejscem, gdzie ludzie są pewnego rodzaju… ponieważ to jest wyspa i oni mają także swoje własne wyspy. Każdy ma tutaj
wyspę, jak się dowiedziałam, i każdy żyje na własnej wyspie: "Moja rodzina, mój dom, moje, moje, moje książki, moje to, moje,
moje to, moje, moje to, moje tamto". Żyją więc na wyspie. I jeśli powie się im, że mamy ten program wtedy "och, nie mam czasu,
przepraszam, jestem bardzo zajęty" albo coś takiego. Potem czują się winni "oj, powinienem był pójść, bo przecież to i tamto".
Dołączyliście do ruchu, rodzaju Boskiego Przypływu, który musi wypracować wyzwolenie całej ludzkości. Nie możecie czynić
takich miernych wysiłków z powodu tego cierpicie w każdy sposób. Wszystkie te kraje, w których ludzie uczynili wielki krok
naprzód, osiągnęły wiele w każdej dziedzinie oni otrzymali pieniądze, otrzymali wszystko. Ale jeśli wciąż martwicie się o to i o
tamto, to wtedy wasz rozwój zostaje zatrzymany, powstrzymany w pewien sposób. Więc chciałabym was prosić, żebyście nie
martwili się o nic, po prostu myślcie: "Muszę stać się częścią całości". Dlatego ostatnim razem poprosiłam wszystkie kobiety,
żeby porzuciły idee posiadania męża, posiadania dzieci, posiadania tego, posiadania tamtego. One nie muszą nikogo posiadać.
Muszą zrozumieć, żeby nie dawać się opanować przez takie zabawne idee i żeby nie starać się niszczyć kolektywności.
Kolektywność musi być wprowadzona w taki sposób, żeby ludzie czuli jedność ze sobą, żeby czuli, że są wszyscy razem, żyją
razem, jako części całości. Na przykład, teraz ten palec popełnia jakiś błąd, w sensie, że skaleczy się lub coś takiego, ten palec
nie idzie i nie mówi "przepraszam", czyż nie? Albo na przykład niechcący ta dłoń uderzy tę, nie powie "przepraszam, że cię
uderzyłam". Ponieważ kim jest ten drugi, którego mamy przepraszać? Kim jest ten drugi, przez którego mamy czuć się winni?
Jesteśmy wszyscy jednością. Więc za co przepraszać? Nie ma pośród nas obcego. Wszyscy jesteśmy razem, w ten sposób
wszyscy muszą zdać sobie sprawę, że nie ma powodu do przepraszania. Nigdy nie wysyłam nikomu kartek, mówiąc szczerze,
żadnych kartek czy kwiatów, mówiąc szczerze, ponieważ nie mam żadnego guru i nie mam żadnej Mataji, żeby jej wysyłać
kwiaty. Gdybym miała kogoś takiego, wysłałabym, ale nie mam, do kogo miałabym wysyłać? Oni wszyscy są moi, więc dlaczego
miałbym im to posyłać? Są częścią Mojej Istoty. Więc dlaczego miałabym cokolwiek wysyłać? Ale mogę ich odżywić. Daję im
prezenty, ponieważ są częścią Mojej Istoty. Więc po prostu daję im prezenty, ponieważ to tak jak serce odżywia niektóre partie
ciała, głowa odżywia niektóre partie ciała lub też wykonuje jakieś odżywiające działanie. Każdy może tak robić, dawać prezenty
innym. Pomyślcie o tym. Małe, malutkie rzeczy, o których wam mówiłam, pomyślcie jak to zrobić. To czasami jest tak, jak kiedyś
śpiewałam pewną piosenkę w języku Marathi i ona gdzieś się na jakiś czas zapodziała. Nie wiedziałam jak oni ją potem gdzieś
wyszperali. I pewnego dnia siedziałam tak sobie, jak teraz, a oni zaczęli ją śpiewać. Łzy popłynęły Mi z oczu. Powiedziałam:
"Spójrzcie, jak to miło, oni wiedzą, że Ja lubię tę piosenkę". Ale kiedy nie jesteście częścią całości to możecie popełnić wielkie

błędy, także w sprawianiu innym radości. Podam przykład, byłam kiedyś na Sahasrara Pujy i była tam kobieta, która się Mną
opiekowała i muszę przyznać, że była mała… nie wiem, jak mam to powiedzieć, ale po prostu przez dwa i pół dnia nie dawała Mi
do jedzenia nic tylko mozzarellę. Rano mozzarella, na obiad mozzarella, na kolację mozzarella. Powiedziałam: "Pewnie musi im
brakować pieniędzy, dlatego nie ma u nich jedzenia". Więc nic nie mówiłam, jadłam grzecznie, nie przejmowałam się. Ale potem
ktoś przyszedł i powiedział: "O, jaki tu wybór!" Odparłam: "To tu jest jakiś wybór?" "Tak, mnóstwo rzeczy do jedzenia". Odrzekłam:
"O Boże, a Ja jadłam tylko mozzarellę". Wtedy usłyszałam: "To nie tak, powiedziano mi, że lubisz mozzarellę". Odparłam: "Zgoda,
ale to, że lubię mozzarellę, nie znaczy, że nie jem nic innego". Co pokazuje takie zrozumienie? Pokazuje, że wcale Mnie nie
zrozumieliście. Nie dostrzegliście Mnie, częściowo wiecie, że kiedyś powiedziałam, że lubię mozzarellę, więc tylko mozzarella,
mozzarella, mozzarella. Ale muszę powiedzieć, że aby Mnie zrozumieć musicie to wiedzieć, studiować Mnie, rozumieć Mnie,
jaka jest Matka, co lubi, czego nie, jeśli naprawdę chcecie. Chodzi o to, że lubię właściwie wszystko, jem wszystko, nie wybieram
jedzenia, czy czegokolwiek. Lubię angielską muzykę, zachodnią muzykę, nawet lubię trochę muzyki pop. Lubię wszystko, co
tylko jest dobre, co ma dobre wibracje, lubię wszystko, nie jestem wybredna. Ale powiedzieć, że Matka lubi to, i widzicie – oni
uczepili się tego punktu, to pokazuje, że oni nie są kolektywni. Być kolektywnym, znaczy zrozumieć Mnie w pełni. Przypuśćmy, że
jest problem tutaj, wtedy wszystkie komórki krwi wiedzą, że tutaj jest problem. Wszystkie o tym wiedzą. Wiedzą o całym ciele.
Nie jest tak, że wiedzą tylko o konkretnej komórce. W ten sam sposób, jeśli wy wiecie dokładnie tylko o tym aspekcie, tamtym
aspekcie, tamtym aspekcie, wtedy myślę, że będę głodować. Spróbujcie więc zrozumieć wszystkie aspekty i myślę, że
najlepszym sposobem na to jest znać tysiąc imion Bogini. Ona jest bardzo dobra, jest "Shant Mudra", jest całkowitym spokojem,
pokojem. Z drugiej zaś strony to Rudra. Ta, która może uśmiercać ludzi. Może skończyć z ludźmi, całkowicie gniewna. To
prawda, Ja to akceptuję. Ale tak to jest, więc tak to jest. Ale wy musicie Mnie zrozumieć w całości. Jeśli zrozumiecie tylko jedną
Moją stronę, na przykład, jeśli jedynie zrozumiecie Mnie jako bardzo łagodną, współczującą, wybaczającą Matkę, to niestety
będziecie w błędzie. Bo być może będziecie musieli wtedy zapłacić za coś bardzo niewłaściwego, a co robicie Sahaja Yodze,
waszym braciom i siostrom, być może sobie lub może Mnie. Więc druga strona z pewnością was ukarze. Musicie wiedzieć, że
jest wiele aspektów Sahaja Yogi i wszystkie należy prawidłowo zrozumieć. Wielu ludzi w Sahaja Yodze czuje się winnymi. Tak
jak teraz, przypuśćmy siedząc przede Mną zaczęliby robić bandhan. Powiedziałabym: "Nie róbcie bandhanu, kiedy Ja tu siedzę",
wtedy poczuliby się winni. Spróbujcie zrozumieć sedno wszystkiego. Musicie pójść głębiej w subtelniejsze zrozumienie. Wtedy
nie będziecie mieli tego problemu Vishnumayi. Powinniśmy mieć subtelniejsze zrozumienie, że musimy widzieć z naszym
rozróżnieniem, boskim rozróżnieniem, co jest właściwe, a co nie jest. Nie musimy tego oceniać mentalnie. To dlatego, jak
widziałam, ludzie siedzą w medytacji po trzy godziny. Po co? Dziesięć minut wystarczy. Ale chodzi o to, że kiedy oni nie
rozumieją subtelności Sahaja Yogi zachowują się w taki dziwny, rażący, szaleńczy sposób, że byli nawet tacy ludzie, którzy
mówili i donosili, że Sahaja Yoga, to coś, co sprawia, że ludzie szaleją, zaczynają zachowywać się w dziwny sposób, robią dziwne
rzeczy i tak dalej. Należy więc zrozumieć wszystkie subtelności Sahaja Yogi. W ten sposób staniecie się częścią całości.
Subtelności Sahaja Yogi. Jest wielu takich, którzy nie wiedzą nawet, jakie są czakry na stopach. Nie wiedzą, jak należy się
zachowywać w Sahaja Yodze, abyśmy wyrażali maksimum naszej miłości. Jest tyle sposobów radzenia sobie ze wszystkim.
Jeśli naprawdę zaakceptujecie, że macie być subtelniejszą istotą, będziecie zaskoczeni, będziecie obdarowani takimi
zdolnościami, że zawsze poradzicie sobie z każdą ilością ludzi, każdej narodowości, wszystko będziecie wiedzieć. Ponieważ
subtelność oznacza, że kierujecie się do sedna wszystkiego. Jeśli skierujecie się do sedna wszystkiego, wtedy zaczynacie
widzieć, co jest na tym sednie zbudowane. Bardzo łatwo jest poradzić sobie z człowiekiem, jeśli widzicie sedno wszystkiego. W
Sahaja Yodze jest więc ważne, żeby wiedzieć, że lewe Vishuddhi jest po prostu unikaniem tematu. Nie spoglądacie prawdzie w
oczy. Po drugie, nie możecie przejść do subtelniejszych rzeczy. Kolejną rzeczą, która blokuje lewe Vishuddhi jest oczywiście
palenie, jak wiecie; narkotyki a także tytoń – to bardzo niedobre na lewe Vishuddhi. Ale najgorsze ze wszystkiego dla lewego
Vishuddhi są mantry dane przez fałszywych guru. Ponieważ to jest sedno. Mantry są sednem tego, co każdy mówi. Więc co się
dzieje z wami, jeśli wasze lewe Vishuddhi nie jest w dobrym stanie. Nawet jeśli wypowiadacie mantry, nie są one efektywne.
Jakiekolwiek mantry mówicie, z lewym Vishuddhi są one wciąż niedoskonałe, nie są w pełni nawibrowane, z powodu problemu z
lewym Vishuddhi. Ale jeśli mówicie bez problemu z lewym Vishuddhi, wtedy mantry stają absolutnie kompletne, najbardziej
efektywne lub też, jak mówicie Purnatwa – spełnione. Mają pełen efekt. Tak więc zobaczcie, że dajecie innym do zrozumienia, że
jesteśmy kolektywnie powiązani i wtedy nie będziecie mieli ochoty krzywdzić nikogo, sprawiać kłopotów, mówić niczego złego.
Ale jeśli nie jesteście kolektywnie świadomi, to będziecie to robić. Będziecie to robić. Będziecie krzywdzić innych, torturować
innych. Będziecie ich wykorzystywać. Moglibyście ich wyzyskiwać, robić cokolwiek. Ale jeśli wiecie, że jesteście częścią całości.
Jeśli wiecie na własnym centralnym systemie nerwowym, kiedy stajecie się częścią waszej istoty, że wiecie, iż jest to rodzaj
świadomości w was, która sprawia, że czujecie się częścią całości, wtedy nie możecie popełniać błędów i wtedy nie czujecie się

winni. Więc dzisiaj jest dzień wspaniałej relacji między bratem i siostrą, gdzie siostra nigdy nie czuje się winna i brat nigdy nie
czuje się winny. Siostra i brat nigdy nie powinni się czuć winni pomiędzy sobą i zawsze powinni mówić otwarcie, jeśli myślą, że
coś jest źle lub coś jest dobrze. Nie ma żadnej krzywdy. Siostra może zawsze pójść i skorygować brata, a brat też może zawsze
przyjść i poprawić siostrę. To jest relacja, w której nikt nie powinien czuć się zraniony ani czuć się źle, ponieważ to jest
najczystsza relacja, jaką można sobie wyobrazić. Gdy matka coś mówi, różnica wieku jest tak duża, że możecie nie zrozumieć.
Być może, kiedy ojciec coś mówi, dzieci nie zrozumieją – różnica wieku jest zbyt duża. Także te normy, które stworzyliśmy,
pokazują, że jest różnica pokoleń i cały ten nonsens, to także jest w głowach. Ale przypuśćmy, że jest brat i siostra, jeśli oni
pomiędzy sobą rozumieją Sahaja Yogę, mają pełne prawo mówić, co jest nie tak pomiędzy nimi i wypracować to a nie traktować
tego jako poczucie winy. Ale teraz dzięki Rakhi siostrze jest nawet lepiej. Dzięki Rakhi siostrze wykształciliśmy piękną atmosferę,
że ktoś, kto jest bratem nie może mieć żadnych dziwnych relacji z tą osobą. To zabija całe wasze flirtowanie, wszystkie wasze
dziwne, śmieszne relacje, które ludzie wykształcają, wszystkie rodzaje problemów niszczących małżeństwa, jak tylko zaczynacie
rozumieć zasadę, że najpierw musimy siebie umieścić w bardzo świętych relacjach ze sobą nawzajem. To jest sposób, w Sahaja
Yodze kształtujemy te święte relacje. Co więcej, należy zobaczyć, że te święte relacje dają wam radość, szczęście, przyjemność.
To nie jest po prostu jakaś święta relacja na siłę, czy coś takiego. Nawet jeśli nie możecie dać niczego siostrze albo jeśli brat nie
może zrobić niczego dla siostry, to nie ma znaczenia. Ta relacja jest w sercu, bardzo mocno odczuwalna. Kiedy to czujecie, ta
relacja ta słodycz czystości, świętości – płynie. Znam pewnych ludzi, którzy poświęcili tak wiele dla braci i tak wiele także dla
sióstr. Trzeba zrozumieć, że te relacje należy utrzymywać bardzo czystymi, pięknymi i całkowicie otwartymi. Nie powinno być w
nich formalności, że brat powinien pójść i powiedzieć: "Przepraszam" i siostra powinna pójść i przeprosić. Musicie być otwarci i
mówić nie należy nigdy czuć się źle przez brata albo siostrę. Ale może też być inaczej, widziałam takich ludzi. Jak na przykład
była pewna zabucowana kobieta. Okazało się, że była bardzo zabucowana, a wtedy ktoś powiedział "ale ona jest moją Rakhi
siostrą". I co z tego? Jak tylko stała się zabucowana skończyło się Rakhi. Nieczystość, gdy pojawia się jakakolwiek nieczystość,
nie ma już Rakhi. Koniec. Zostało złamane dużo wcześniej. Musicie posiadać czyste relacje czystej osobowości. Nie możecie
mieć nieczystych osobowości, "i wtedy muszę pomóc, mam słabość" – to przysporzyło Mi wiele problemów w Ameryce. To jakiś
Rakhi biznes i jeśli jest siostrą Rakhi jak ta… ta Rakhi siostra zaczęła tworzyć jakiś problem, intrygę i zaczęła dzwonić do swoich
Rakhi braci i wszyscy Rakhi bracia przyłączyli się do tej intrygi. Nie powinno to w żadnym wypadku, przysłaniać rozróżnienia. To
dlatego rozróżnienie staje pośrodku. Żeby zrozumieć, kiedy Rakhi siostra wam coś mówi, czy jest to przeciwko Sahaja Yodze,
czy dla Sahaja Yogi? To rozróżnienie jest pośrodku. Zanim dojdziecie do tego miejsca macie tutaj rozróżnienie, żebyście sami
dla siebie zrozumieli, że te relacje Rakhi muszą być odżywiające, wspierające, pomocne Sahaja Yodze. Inne niż takie nie istnieją.
Jesteśmy braćmi i siostrami w Sahaja Yodze. Cokolwiek co to popsuje, to nie ma żadnej relacji. Żadnej! Jeśli rozumiecie tę
prostą rzecz, to myślę, że wykonaliśmy dzisiaj dobrą pracę. Niech was Bóg błogosławi! W sprawie pujy, powinniśmy mieć bardzo
prostą puję. Właściwie nie ma potrzeby dawać Mi sari, bo nie jestem niczyją siostrą czy bratem. Ale w dzień Rakhi, mój brat jest
tutaj. Miło, iż możemy mieć to w taki sposób, że mój fizyczny brat jest tutaj. Dobrze, że mamy dzisiaj program Rakhi z jego
udziałem. I wszyscy powinniście również zrozumieć, że jest to bardzo subtelna, czysta, piękna relacja, która istnieje pomiędzy
bratem i siostrą.
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8-my DZIEN NAVARATRI (Tekst wymaga weryfikacji z audio/video), 18.10.1988, Pune, Indie
W "Mahalakshmi Strotum", czemu mielibyśmy mieć to wszystko. Ponieważ to jest Kundalini. Mahalakshmi jest kanałem
Kundalini, więc tam są Ashta Lakshmi. Potem Mahalaksmi i na końcu Daksha Lakshmi. Dostaliśmy jedna po drugiej te moce w
nas, które są wyrażone na kanale Mahalakshmi. Teraz, w kanale Mahalakshmi musimy powiedzieć o Gauri. Ponieważ Gauri jest
tą, która jest Kundalini. Więc oni muszą to powiedzieć, dlatego mówią "Udai udai hey Ambe". Oni mówią to w świątyni
Mahalakshmi. Dlaczego? Ponieważ tylko w świątyni Mahalakshmi oni muszą powiedzieć, "że teraz wzrastacie, jesteśmy gotowi,
jesteśmy przygotowani, mamy zasadę Mahalakshmi w sobie i teraz możemy wzrastać" - Kundalini i dlatego AAVAHANA.
"Palan" znaczy matkowanie lub dbanie o dziecko. Ona jest tą, która dba o cały świat jak Matka. O Bogini! Jesteś jedynym
wsparciem tego świata, ponieważ jesteś tam jako Matka Ziemia i wspierasz Wszechświat jako Matka Ziemia. Z powodu Matki
Ziemi istnieje Wszechświat, ponieważ ona, Matka Ziemia była stworzona z całego Kosmosu, cały Kosmos jest wspierany przez
Matkę Ziemię. Podobnie, jakbyście budowali dom. Dom tam jest, ale jest utrzymywany przez osobę, która tam żyje. Inaczej jest
bez znaczenia, tak jak pan młody, jeżeli nie jest w małżeństwie to jaki sens mieć małżeństwo. Sama obecność Matki Ziemi
powoduje, że cały świat istnieje i ma znaczenie. Mahalakshmi dba o mózg. Więc wszystko co wiecie przechodzi przez wasz
mózg i to jest ucieleśniane lub powinnam powiedzieć doglądane czy karmione przez zasadę Mahalakshmi.
"Paravani" zaczyna się stąd. [Shri Mataji wyjaśnia, trzymając dłoń na swoim Nabhi]. To jest dźwięk, który jest cichy.
Potem to idzie do serca, kiedy to się staje Anahat, to jest zwane Pashyabnti ponieważ tylko obserwuje.
Vani, ta energia Vani, energia tego dźwięku jest jedynie świadkiem i jest w stanie Anahat. Potem to dochodzi tutaj [poziom
Vishuddhi], więc to się nazywa Madhyama, wciąż w stanie pośrednim, aż do gardła lecz kiedy dociera do ust staje się Vaikhari, to
znaczy, że wtedy mówi, mówi. Więc to jest to co oznacza Paravani.
Paravani jest mówieniem, jeżeli Bóg ma coś powiedzieć – wtedy On to mówi w Paravani, którego nie możecie słyszeć. Nie
wiecie co Bóg mówi – nie potraficie tego usłyszeć. W ten sam sposób macie wasze Paravani pomiędzy wami, które jest
oczywiście ludzkim (moglibyśmy rzec) odbiciem tego samego Paravani, którego nie możecie słyszeć. Nie potraficie słyszeć
Vani w waszym żołądku, ale powiedzmy, że macie jakieś dolegliwości, zwłaszcza raka, jakąś taką chorobę, to macie problem.
Wtedy to się pokazuje. Tam jest problem. To powoduje pulsowanie, to są wibracje, które dostajecie, to jest efekt tego Paravani,
które pokazuje wam, że tam jest jakiś problem. Ten problem możecie zobaczyć, potem to zaczyna pulsować.
Nawet Kundalini, gdy bierze swój początek nie wydaje żadnego dźwięku a dochodzi tutaj [Sahasrara] i jeżeli jest jakiś problem to
zaczyna pulsować, kiedy się unosi zaczyna pulsować. Tak długo jak jest przeszkoda, ona kontynuuje pulsowanie. To jest jak
spokojna woda, która gdy płynie, nie wydaje dźwięku, ale gdy natrafia na przeszkodę wydaje odgłos. Więc tam jest wrodzony
dźwięk. Ten dźwięk jest z powodu uderzeń w wodzie, ale tam jest wrodzony dźwięk w Vani, ten dźwięk, który jest cichym
dźwiękiem, który rośnie poprzez te cztery etapy i kiedy dochodzi do ust, wtedy jedynie staje się Vaikhari.
W przypadku Boga, spójrzcie, kiedy On mówi, cokolwiek On mówi, nikt tego nie słyszy, dopóty nie osiągnięcie swojego stanu
Paravani. Dopóki nie poczujecie swojego Paravani nie możecie tego usłyszeć. Więc dzieje się to, że Bóg we własnej osobie musi
przybyć na tę Ziemię i musi użyć swojego Vaikhari by wyjaśnić wam sprawy. Zatem poprzez to, zaczynacie iść niżej i niżej.
Potem dochodzicie do stanu Madhyama, gdzie cieszycie się ciszą. Potem idziecie do Pashyanti, tam radujecie się waszym
stanem świadka a potem idziecie do Paravani, gdzie dostajecie dźwięk lub można powiedzieć, że dostajecie informację, tylko
informację, ale ona nie ma odgłosu, żadnego hałasu, nic, tylko informację, jak myśl. Myśli nie mają dźwięku, więc inspiracja
przychodzi do was z Paravani. A myśl nie ma odgłosu. Tak samo jest bezdźwięczna ta rzecz, która przychodzi.
Pytanie od Sahaja Yogina:
Czy to jest w Voidzie czy w Nabhi, czy w jakimś specjalnym miejscu?

Shri Mataji: Nabhi. To jest Zasada Lakshmi, Mahalakshmi zaczyna z tym wypracowywać wszystkie te rzeczy, ale gdy zaczynacie
się wznosić wyżej do Agnyi, wtedy to Vani idzie do Anahaty. Anahata znaczy odgłos wibracji. Ja to słyszę. Mam na myśli, że
ktoś, kto położy na Mnie dłoń, też może usłyszeć. Możecie słyszeć dźwięki wszelkiego rodzaju, następnie to idzie do głowy i
kiedy dociera tutaj [Sahasrara], zaczyna pulsować, wtedy Brahmarandra jest otwarta, Vani staje się dźwiękiem, staje się
jednością z Bogiem. Ale ten stan… aż do tego stanu to pojawia się, w istocie ludzkiej to normalnie wychodzi stąd. Główną
sprawą, którą trzeba zrozumieć, że gdy osiągnęliście stan Nirvikalpa, to natchnienie przychodzi do was od tego Vani w waszym
mózgu. To samo Vani inspiruje was w mózgu, i ta inspiracja powoduje, że rozumiecie – kiedy Ja coś mówię, powinniście
rozumieć między wierszami, więc ponieważ stajecie się subtelniej wrażliwą osobą [Sukshma], możecie również zacząć
rozumieć Sukshma i mówić rzeczy, które są Sukshma. Na przykład, jak ludzie stający się poetami.
Pytanie od Sahaja Yogina: [brak pytania]
Shri Mataji: Kiedy na początku Sadashiva i Adi Shakti rozdzielali się, ten czas Tunkaar, który miał miejsce, to jest główna rzecz,
która się rozpoczęła. Potem Adi Shakti weszła w trzy formy – i z jedną formą zaczęła wszystkie elementy. Ten Tunkaar
[OMKARA], który jest pomyślnością, który jest świętością. Ten Tunkaar rozprzestrzenił się w całej atmosferze i on jest
pomyślnością i świętością. Poszedł ze wszystkim, co zostało stworzone, ale to zostało stworzone przez prawą stronę. Więc
nawet, jak jest przez to otoczony, jest zbudowany podobnie jak ten dom, którego otoczenie jest inne. Więc załóżmy, że
otaczające powietrze to Omkara, potem ten dom jest zbudowany. Więc to nie Omkara go wykonała, ale ona otacza i z powodu
swojego otaczania ona kształtuje, ona porusza, ponieważ Chaytania, która jest właściwie Omkarą, moglibyśmy powiedzieć, że
ona cały czas kieruje, przenika, organizuje, poprawia wszystko.
Sahaja Yogin: Czy tylko Bogini coś czyni Shri Mataji?
Shri Mataji: Ona czyni wszystko. Nie ma co do tego wątpliwości. Ona robi wszystko. Ona jest wykonawcą. Ona najpierw stwarza
Ganeshę, poprzez którego pomyślność jest kontrolowana, poprzez którą świętość jest kontrolowana i poprzez którą [lub poprzez
którego czyli wciąż poprzez Ganeszę] cały świat jest przez Nią otoczony. Potem ona również wkracza – jak na przykład,
wszystko, czego dotknę staje się święte, ponieważ Chaytania w to wchodzi i to się staje święte, staje się pomyślne. Więc to
może w to wejść, może wejść w cokolwiek. Ale wszystko martwe, nie ma Omkary. Ma siły elektromagnetyczne i potem
elektromagnetyzm idzie do stanu wyższego, kiedy azot w to wchodzi, wtedy staje się Praną.
Więc przechodzi przez różne etapy a potem się staje istotą ludzką. Kiedy to się staje istotą ludzką, wciąż jest tylko istotą ludzką,
aż do momentu, kiedy staje się Zrealizowaną Duszą, wtedy to już inna historia. Więc etap ewolucyjny, każdy etap jest Omkarą,
którą nazywacie Chaytanią, która dociera wszędzie. Teraz Chaytania jest również używana przez wszystkie te trzy siły. Dlatego
jest nazywana Omkarą A-U-Ma, ponieważ Bogini używa różnych typów mocy tej Chaytani do wykonywania innych prac. Więc
całość AUM jest nieużywana. Całkiem skomplikowany przedmiot.
Lepiej nie rozumieć. Im bardziej próbujecie sobie skomplikować jak powyżej, tym bardzie wasza Agnya się blokuje. Lepiej
trzymajcie Agnye pochylone. Powiedziałabym bardziej trzymajcie się Bhakti niż Agnyi. To do was dotrze wkrótce.
A poza tym cały czas: "co to jest, co jest tamto", to ciągłe bicie piany w waszej Agnyi, to jest kręcenie wielkim kołem. Najlepiej
jest zaprzestać tego. Po prostu wejdźcie w Bhakti, tak jak to zrobił Shankaracharya. On najpierw napisał Vivekachuramani, a
potem tak mu się przejadły dyskusje, takie, siakie. Potem on powiedział: "Nic nie robić". Tylko Bhakti temu. Więc potem napisał
te wszystkie rzeczy. Więc przede wszystkim wchodzicie w Bhakti. Ponieważ ten rodzaj wypytywania nie ma nigdy końca. Mam
zamiar opublikować moją książkę – więc będziecie mogli ją przeczytać.
Tak jak książka Gregoir’a, on napisał książkę, pierwsze kilka rozdziałów było bardzo miłe, jak Mnie spotkał i cała reszta, to
wszystko było bardzo słodkie i nagle skała Gibraltaru. Wszystko, co wiedział to zamieścił. Powiedziałam, koniec! Nikt nie będzie
czytał tej książki dla ciebie. Więc przez rok poprawiałam ją z nim i to było bardzo trudne. Na koniec powiedziałam, teraz

wszystko ma połączenie, pozostała tylko jedna rzecz, te dwa rozdziały muszą iść na koniec, on tylko pobladł. Powiedziałam tak
ponieważ te dwa rozdziały to taka mała skała Gibraltaru. Tylko ludzie, którzy są pewnego rodzaju intelektualnymi wyczynowcami
chcieliby to czytać. Więc lepiej tego zaprzestać i wziąć to od tej strony. Powiedział, jak możesz to robić? Muszę zmienić całą
książkę. Powiedziałam, czytam tę książkę od samego początku, lepiej jest to usunąć i wstawić tam, ponieważ Ja tak mówię. Nikt
tego nie czyta, a ci, którzy są Agnya-walas czytają je a potem się blokują. Więc to, co radzę, by zapanować nad waszą Agnyą to
lepiej, żebyście weszli w Bhakti.
Poza całą rzeczą, jak wiele mogę wam wyjaśnić. Troszeczkę. Jeżeli zapytacie Mnie Matko, jak to się dzieje, że masz tyle rąk tak
znikąd? Skąd masz tam światłość? Wy ludzie nie macie tego Chitti, nie macie tego komputera wewnątrz was. To wam mogę
wyjaśnić. Więc to będzie się komplikować. Idźcie w Bhakti.
Zabójcą Bhakti jest wypytywanie. Zobaczcie sami. Zakładając, że idziecie do wody, pytacie się wody - skąd pochodzisz? Po
prostu pływacie. Inaczej powinniście iść i pytać wodę – skąd pochodzisz? Jakie są twoje składniki? to, tamto. Lub jeżeli macie
coś jeść, czy wy pytacie, jak to jest zrobione? Jakie są pochodne? Skąd to się bierze? Co to jest? Czym tamto jest? Robicie
analizę chemiczną? Po prostu jecie. Macie głód, to się cieszcie. Wyczyny umysłu są najgorszą rzeczą, mówię wam.
Gdy robicie Puję, nigdy nie powinniście zadawać pytań. Puja daje Khandit. Wypytywanie jest wielkim bólem głowy dla Mnie.
Cały czas ludzie pytają [kwestionują]. To, co odkrywam to, że nie są głęboko w swoim Bhakti. Gdy jesteście w Masti [ekstazie],
nie pytacie w ogóle (Jab mast huey phir kya. bole).
Nawet gdy zadacie pytanie Brahminowi, on weźmie Sopan i was uderzy lub, gdy w kościele nagle wstaniecie i powiecie: "Proszę
księdza, co ksiądz przez to rozumie?" A on czyta kazanie. On rzuci tym, co akurat ma w ręku.
*W sercu jako Buddhi.
Co ty powiesz do tego? W sercu jako inteligencja (rezyduje Bogini)
Gdy wpuścicie wiadro do studni to woda jest wewnątrz i na zewnątrz tego wiadra.
Trzeba sobie uzmysłowić, że mężczyzna jest rzeczą kinetyczną. Mam na myśli, że męskie Avatary są stroną kinetyczną. Energia
potencjalna jest kobiecą energią. Więc nawet jak Krishna miał zbić Kansę to musiał prosić Radhę by mu pomogła. Taka jest
Shakti. Bez Shakti oni nie istnieją. To tak jak lampa bez światła nie istnieje.
Więc to są główne formy, ale pomiędzy nimi są Shakti, które dokonały wszystkich tych czynów.
Właśnie tak Shiva stał się straszliwy i zabił demony, ponieważ ta energia w niego wstąpiła. Ona sama nie przybyła z jakąś męską
siłą i powiedziała – "jeżeli coś pokonasz albo zrobisz coś dobrego, dostaniesz odznaczenie czy coś takiego. Możesz być
udekorowany medalem". Więc ona użyła rakshasy, które on zabił, ich głowy jako swoją girlandę, by przestraszyć inne rakshasy,
że je zabije, weźmie ich głowy i będzie się z nimi obnosić. Tylko by przestraszyć.
Postawa przy Pujy powinno być taka, że jesteście oczarowani Boskością, że wychwalacie Boginię. Widzicie, to nie jest
intelektualne pojmowanie. To jest tak, że mówicie te wszystkie rzeczy, by zadowolić. Więc postawa powinna być taka, to nie jest
rodzaj jakiejś intelektualnej rozprawy, która się ciągnie, ale to jest to, że wy wyrażacie: "O Bogini!" Tak jak kochacie kogoś, wtedy
mówicie coś, by zadowolić tę osobę. W ten sam sposób mówicie coś do Bogini. Jesteście tacy. Jesteście tym. Niektóre listy,
które otrzymuję są właśnie takie. Tak bardzo pełne wyrażania ich uczuć. Ale to nie jest rodzaj powieści, czy czegoś takiego. To
jest po prostu poczucie takiej postawy. To powinno być czynione z pełnym Bhakti.
Starajcie się odczuwać to w waszym sercu, cokolwiek jest mówione i to, że siedzicie przede Mną. Musicie to mówić ze swojego
serca. To jest to, co mówimy do Ciebie z pełną pokorą. To jest wyrażane, jak modlitwa. To jest modlitwa. Powinna być modlitwą
a nie intelektualną dyskusją. To jest modlitwa do Bogini. Dopóki nie rozwiniecie takiej postawy, nie możecie za daleko zajść.
Całkowicie z waszego serca, przelewając to na zewnątrz poprzez mówienie tych rzeczy. Otwórzcie serca, przelejcie to na

zewnątrz. Ale jeżeli każde słowo weźmiecie w ten sposób i zaczniecie analizować, to jest bezużyteczne. To jest jak kwiaty, które
macie. Ponieważ możecie to powiedzieć do Mnie poprzez wasze Vaikhari. Wy chcecie to powiedzieć. Bo inaczej cokolwiek
mówicie, to jest jedynie rodzaj pustosłowia, kiedykolwiek chcecie to powiedzieć to jest tylko pusta mowa. Coś się dzieje.
By oświecić swoje serce, musicie sławić, wyrażać siebie. To powinno być tak, byście się czuli tak, jakbyście mówili te rzeczy do
Mnie. Nie możecie tego powiedzieć w Mojej obecności – powinno się stać jednością z tym, powinniście się stać jednym z tym.
[Gdy] mówicie wszystkie te rzeczy.
Teraz, to jest wdzięczność. To jest wyrażenie tego, że robicie to, tamto. Bierzcie to jako wdzięczność. To wyraz waszego serca.
Nawet Vishveshwara staje się pokorny. Vishveshwara jest tym, kto jest Ishwarą całego Wszechświata, kto jest Sadashivą lub
Shivą również się tym staje.
Bądźcie w stanie Nirvichara podczas Pujy, nie myślcie. Ponieważ widzicie, Ja jestem wiedzą, w porządku i Ja wam daję wiedzę,
ale wasza pogoń nie powinna być za tym, wasze dążenie powinno być ku Bhatki. Ono daje wam spontaniczną radość i wszyscy
tacy ludzie, których widziałam, odeszli z Sahaja Yogi. Ostrzegam was. Wszyscy ci, którzy mają intelektualne dążenia, odeszli z
Sahaja Yogi. Nie powinniście Mi nigdy zadawać pytań. To jest to, co nazywam czystą inteligencją. Jaki jest pożytek z wiedzy o
tym wszystkim? Jeżeli jesteście spragnieni lepiej napijcie się nektaru Bhakti – dla przykładu, jeżeli będzie się wam chciało pić, a
Ja zacznę dawać wam wykład, to powiecie "Ojej" daj nam wody. Jeżeli jesteście prawdziwie spragnieni. Nie możecie
przyciągnąć ludzi poprzez wasze intelektualne dokonania, nigdy. Tylko poprzez wibracje, poprzez Realizację. Jeżeli ktoś zaczyna
się wykłócać, jeżeli przemawia przez swoje ego, jak możecie z nim rozmawiać. Wy mówicie poprzez swoją Atmę, on mówi
poprzez swoje ego. Albo ściągnijcie go do Atmy, albo to przerwijcie. To jest tak jakbyście przemawiali do głuchej osoby. Wy coś
mówicie i on coś mówi. Żadna miara argumentów nie może ich przyciągnąć. Tylko poprzez doświadczenie przemiany.
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Puja do Shri Hanumany
23.04.1989, Margate, Anglia
Radość jest dziś ogromna – cała atmosfera wydaje się tętnić radością, jak gdyby śpiewały anioły. Cechą szczególną Hanumany
jest to, że był on aniołem. Anioły rodzą się aniołami. Są aniołami, a nie istotami ludzkimi. Rodzą się z anielskimi cechami. Teraz
jednak, wy wszyscy z istot ludzkich staliście się aniołami. To jest wielkie osiągnięcie Sahaja Yogi. Cechy, z jakimi rodzą się
anioły, są widoczne od ich najmłodszych lat.
Po pierwsze, one nie boją się nieprawdy, fałszu. Nie martwią się na przykład o to, co powiedzą im ludzie ani co w życiu stracą.
Dla nich prawda jest ich życiem – one żyją prawdą. I nic innego się dla nich nie liczy. To jest pierwsza wspaniała cecha anioła.
One zrobią wszystko, żeby tylko ugruntować prawdę, chronić ją, a także chronić ludzi, którzy trzymają się prawdy. Wszędzie
dookoła jest wielka różnorodność tych aniołów.
Tak więc, po lewej stronie mamy Ganas, a po prawej Anioły. W sanskrycie oraz w innych językach Indii tłumaczy się to jako
Devdhoot – co oznacza, że są one ambasadorami Boga. A teraz wy jesteście tacy sami, jesteście aniołami. Tyle, że nie
uświadamiacie sobie, iż jesteście aniołami, a one były tego świadome od dziecka. Jeśli wiecie, że jesteście aniołami, wszystkie
wasze cechy zaczną przeświecać i będziecie zdumieni, jak łatwo przychodzi wam trwanie przy prawdzie za wszelką cenę,
ponieważ dano wam prawo, dano wam szczególne błogosławieństwa, szczególną ochronę od Boga. Jeśli trwacie przy prawdzie
i popieracie prawych, jeśli bronicie prawdy, udzielona zostanie wam wszelka pomoc, by was chronić.
Anioły są tego świadome, są tego pewne, mają co do tego pewność, ale wy nie. Wciąż czasem myślicie „może jestem, może nie",
wciąż ten sam styl. Ale uwierzcie Mi, jesteście aniołami, macie wszelkie moce, a jakież przywileje macie! Istoty ludzkie nie
potrafią was pokonać, to jest szczególna cecha aniołów, nie świętych. Świętych można wymanewrować, można ich torturować,
można im dokuczyć. Tak samo jest z inkarnacjami. Inkarnacje to akceptują, chcą odbywać te wszystkie pokuty, żeby stworzyć w
swoim życiu wydarzenia i bardziej dynamicznie wyrazić siebie. Gdyby nie było Ravany, nie byłoby Ramayany. Gdyby nie było
Kansy, nie byłoby Krishny. Tak więc Inkarnacje biorą na siebie problemy, a także walczą ze złem. Czasem może się wydawać, że
cierpią, ale tak nie jest.
Anioły należą jednak do szczególnej kategorii, nie biorą na siebie żadnych problemów, po prostu je rozwiązują. Jeśli jest
problem, to właśnie anioły go rozwiązują – dla świętych oraz dla Inkarnacji. Czasem trzeba im powiedzieć: „Nie wyrywaj się, bo
teraz my coś przepracowujemy, wskoczysz, kiedy cię poprosimy". Stoją więc w gotowości u drzwi i tylko czekają, żeby
wskoczyć. Tak gorliwe! I zawsze są rzetelne. Można na nich całkowicie polegać.
Na przykład Shri Hanumana, który jak wiecie, jest aniołem, ma wspaniałe zdolności, wielkie moce i jego prawem jest ich używać.
Jest tego bardzo świadomy. Robi wszystko w sposób ogromnie zabawny, używa swoich sił bardzo zabawnie. Na przykład spalił
całą Lankę i śmiał się z tego. Po czym rozciągnął ogon i zacisnął na szyjach wielu rakshasów. Bawił się z nimi, po czym wzbił się
w górę i wszyscy oni zawiśli w powietrzu.
Anioły są również figlarne, ponieważ one są bardzo pewne siebie, absolutnie świadome, absolutnie tożsame ze swoją
osobowością, ze swoimi mocami, ze sobą. Sahaja yogini czasem nie rozumieją, że uczyniłam z was anioły. Nie uczyniłam z was
świętych, lecz anioły, i zawsze jesteście chronieni. Potrafię tylko tworzyć anioły, nie potrafię tworzyć świętych. Święci powstają
dzięki własnemu wysiłkowi. Ganesha, Kartikeya, Hanumana zostali stworzeni bez wysiłku. W ten sam sposób wy wszyscy
jesteście stworzeni, w tym samym stylu. Spróbujcie więc zrozumieć, że to, co o was mówię, jest prawdą. Wszelkie
uwarunkowania działają nawet przez was – choć jesteście świętymi – i nie wiecie, jak rozpościerać skrzydła. Mimo to czasem
mam poczucie, że „te ponowne narodziny nastąpiły i wszyscy oni stali się skrzydlatymi aniołami, ale tak jak młode ptaki, wciąż
jeszcze muszą się nauczyć latać". Musicie jednak nabrać pewności siebie poprzez własne doświadczenie, jakie macie w Sahaja

Yodze. Tak jak wczoraj śpiewaliście – cuda każdego dnia, cuda wokół was. Robią je anioły – starają się was przekonać, że
„jesteście jednymi z nas, przyłączcie się do nas". Mamy więc teraz tyle aniołów, siedzących tutaj, dlaczego więc nie myślimy o
przetransformowaniu tego świata? Jest jeszcze jedna rzecz, odróżniająca was od aniołów – anioły nie podnoszą Kundalini, nie
potrafią tego i nie zaprzątają sobie tym głowy. Są tutaj, aby zabijać, palić, poskramiać, usuwać wszystkich złych ludzi z waszego
otoczenia. Nie potrafią transformować. Anioły nie potrafią transformować. Wy macie więc większe prawa od nich w Królestwie
Boga – bo wy możecie podnosić Kundalini ludzi i potraficie dawać Realizację.
Jednakże, ludzkie uwarunkowania wciąż się was trzymają. Na przykład, pewnego dnia założyłam pierścionek, a córka zaczęła ze
Mnie żartować: „Teraz musisz pokazywać wszystkim ten palec, żeby widzieli Twój pierścionek". Wszystko, co posiadamy w
przyziemnym ludzkim życiu, majątek albo władzę lub na przykład ktoś ma jakąś pozycję, natychmiast ukazują to jego nos i wargi,
zadarte do góry. Jednak, jeśli chodzi o moce, które są w waszym posiadaniu, boicie się je manifestować, mówić o nich i używać
ich.
Wyobraźcie sobie, przy tak wielu Aniołach cała Anglia powinna dostać Realizację w mgnieniu oka, ale my wciąż próbujemy
dowiedzieć się, kim jesteśmy. Hanumana nie miał problemu, ponieważ od dziecka wiedział, że jest aniołem i że ma do
wykonania pracę anioła. Ponieważ urodziliśmy się jako ludzie, a teraz staliśmy się aniołami, stwierdzamy, że trudno być
dynamicznym, jak inne anioły. Nawet wasza myśl, kolektywna myśl, nawet wasza indywidualna myśl jest potężna i wasza uwaga
jest potężna. Z powodu tego lęku, a może z powodu uwarunkowań, jak można by to nazwać, a może z powodu ego, które wciąż
się was trzyma, nadal kręcicie się wokół fałszywych rzeczy, i ta siła, ten dynamizm nie przejawia się.
Możemy obwiniać cokolwiek, na przykład letargię w jakimś kraju, ego jakiegoś kraju, ale teraz całkowicie utraciliście swoje kraje,
teraz weszliście do Królestwa Boga. Znajdujecie się w kraju, który nie ma granic, który nie ma ograniczeń. Tutaj wszystkie te
uwarunkowania, które wciąż się was trzymają, nie powinny wcale was zaprzątać, nie powinny was denerwować ani
powstrzymywać przed robieniem tego, co jest waszą pracą.
Wyobraźcie sobie, że Hanumana jako Gabriel miał pójść do Marii i powiedzieć Jej, że pojawi się dziecko, które jest Inkarnacją.
„Zbawiciel narodzi się z ciebie". To była młoda dziewica. Objawienie jej takiej nowiny było straszne, biorąc pod uwagę
uwarunkowania tamtych czasów. On to zrobił: „Mam to zrobić, więc to zrobię. Jeśli taki jest rozkaz, zrobię to". Ponieważ
wiedział, że wykonywanie rozkazów jest Jego naturą, jest w nim wbudowane – nie zamierza w to wątpić. Nie zamierza czekać,
ale gdy mu mówią, to On to robi.
Powinniśmy więc mieć w sobie głębokie zrozumienie, że rozwijamy się wewnętrznie, ale jeśli tego nie manifestujemy, jeśli nie
pokazujemy swoich cech i nie wyrażamy ich w życiu, w działaniu, w naszych dążeniach, w sensie naszego życia, to Sahaja Yoga
się nie rozprzestrzeni. Ani za bardzo wam nie pomoże.
Praca, jaką macie wykonać, nie niesie ze sobą problemów. To ja mam problemy, nie wy. Wy nie musicie zmagać się z
problemami. Idźcie i rozmawiajcie z każdym, z kim macie ochotę. Ucieszą się, będą musieli was wysłuchać, powiedziałabym.
Ale jeśli nie, nie mogą wam zaszkodzić. Nie mogą zrobić wam żadnej krzywdy. Wasza ochrona jest bardzo silna. Oni nie mogą
przeszkodzić waszej pracy. Przychodząc do Sahaja Yogi, nie chodzi o to, co zyskaliśmy ani co otrzymaliśmy. Są tacy, co mówią:
„Zrobiliśmy tyle dla Sahaja Yogi, a co Sahaja Yoga nam dała?" Dała wam Realizację. Dała wam status anioła. Chodzi o to, czy
próbując czegoś innego moglibyście otrzymać status anioła? Nie. Sahaja Yoga dała wam ten status, czego więcej chcecie? To
nie było możliwe nigdy przedtem, uwierzcie Mi, zupełnie niemożliwe. Gdyby było możliwe, Gyaneshwara nie przyjąłby Samadhi w
tak młodym wieku, a Kabira nie powiedziałby: „O, Boże, co mam robić, ten świat jest ślepy".
Macie więc w sobie tę subtelną moc, że możecie pracować nad Kundalini innych ludzi nawet, gdy o tym nie wiedzą. Ale w
medytacji, gdy usiądziecie, musicie przyznać przed sobą: „Jestem aniołem i jako anioł, nie mam przywiązań do niczego innego,
jak tylko do pracy dla Boga".
Przywiązania są tak liczne. W Sahaja Yodze nadal widzę, że ludzie mają przywiązania – na przykład ożenili się i są przywiązani
do żon. A wielu też upadło z powodu przywiązania do swoich żon. Są też przywiązani do dzieci i wielu upadnie z powodu

przywiązania do dzieci. Jak mówiłam wam wczoraj, wszystkie dzieci na świecie, które są Sahaja yoginami, są wasze. Jesteście
rodzicami wszystkich tych dzieci. Nie jest tak, że jeśli wasze dziecko śpi, to tylko je okryjecie. Nie, wy okryjecie wszystkie dzieci.
Powinniście troszczyć się o wszystkie leżące tam dzieci. Pomyślcie o Hanumanie, gdyby On był tu, gdzie śpią dzieci, czy okryłby
tylko jedno dziecko? [Nie], gdyż On jest istotą wszechświatową. Każde dziecko powinno być kochane jednakowo i otoczone
przez was taką samą opieką.
Są też inne przywiązania, jak dobytek, pozycja, praca – nie mam żadnego z nich, więc nie wiem, jakie jeszcze są, za wyjątkiem
tego, które widzę, gdy z taką miłością przychodzicie na dworzec. Myślę, że wtedy całe serce staje się jak ocean i zaczyna się coś
takiego jak wielki przypływ, widzę to. A gdy znów muszę was opuścić, opada jak morze, które się cofa. To jest tak: widzicie
księżyc, a morze zaczyna reagować na piękno księżyca, radość księżyca, miłość księżyca. Wtedy widzę tę miłość, taką jak ta w
gnieździe ptaka, gdy karmi swoje młode. Widzicie tę miłość na niebie, widzicie ją w swoim sercu, a jednym, co możecie opisać,
jest uczucie olbrzymiego oceanu radości wewnątrz was, która po prostu wypływa. Przywiązania nie dają wam zdolności
cieszenia się tym oceanem. Jeśli stoicie na brzegu, jak możecie radować się oceanem? Musicie do niego wskoczyć. Ale
jesteście zakotwiczeni do różnych rzeczy, więc nie możecie wskoczyć. A jesteście tak bezpieczni. Umiecie pływać, wiecie jak
zabić rekina, wystarczy nawet jedno wasze spojrzenie. Ale ponieważ nie jesteście tego świadomi, to nie działa. Dokładnie tak
właśnie jest.
Widziałam ludzi, którzy uzyskują w życiu niskie stanowiska i zaczynają się tym przechwalać: „Spotkałem takiego to a takiego
człowieka, takiego i takiego człowieka, to i tamto się wydarzyło" – chce się wam śmiać z takiej osoby. Ale wy spotkaliście Sahaja
Yogę, dzięki której rozwinęliście się, zostaliście odżywieni, staliście się tacy wspaniali.
Mając to wszystko, powinniśmy iść w ślady Hanumany. On uważał, że słońce jest bardzo egoistyczne, próbuje spalić ludzi,
czasem daje za dużo ciepła, a czciciele słońca także są egoistyczni. Mają w sobie za wiele ego. Nie można nawet powiedzieć
nieodpowiedniego słówka w ich języku, ani naruszyć obyczajów. Powiedzmy, że weźmiecie widelec do niewłaściwej ręki, to
koniec. Jesteście najgorszym człowiekiem na świecie, popełniliście największy grzech. Wszystkie te małe, głupie pomysły biorą
się z bardzo zdeprawowanego ego. Ego jest tak zdeprawowane, gdy zaczynacie myśleć o sobie nie wiadomo co: „Jestem
wszystkim i wiem wszystko" oraz „ten zwyczaj jest najlepszy" albo „ten dywan jest najlepszy". Ja. Ja. „To mi się nie podoba". A
kim wy jesteście? Kto was pyta, czy wam się podoba, czy nie? „To mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba".
Ponadto, egoiści zawsze stają się także niewolnikami. Muszę to stwierdzić, po wizytach w różnych krajach, w których panują
rozmaite norm dyktowane przez ego. Na przykład artysta – wytwarza coś dla własnej radości, ale musi być poddany krytyce.
Musi być krytyka: „To mi się nie podoba, ten kolor jest niedobry, ten jest niedobry". Macie zawodowców, którzy się tym zajmują.
Nie umieją narysować prostej kreski, nie mówiąc już o namalowaniu czegokolwiek, ale natychmiast mówią: „Myślę, że to jest...".
Piszą o tym książki, tworzą rozprawy i teorie. Chodzi o to, że sztuka ma wiele wspólnego z sercem, a nie z umysłem. W ten
sposób zabiliście wielu artystów. A każdy, kto maluje, musi myśleć, co powiedzą o tym inni. W efekcie, dziś ceni się coś, co jest
całkowicie absurdalne, prostackie, pozbawione jakiejkolwiek subtelnej ekspresji.
Dzieje się tak z powodu waszego ego, które tłumi każdy prawidłowy, spontaniczny i żywy rozwój myśli, sztuki i życia. Sądzę, że
to jest gorsze od wszystkich skażeń, o których tyle się mówi, czy problemów ekologicznych. To ludzki umysł produkuje te
duszne obszary, w których nikt nie może niczego wyrazić i dominuje ten, kto ma większe ego. „Ta książka została napisana
przez tego to a tego". Spotykasz tę osobę i masz ochotę wskoczyć do morza. Nie wszystko, co napisane, jest Biblią, a ci którzy
piszą, są to w większości ludzie, do których bez kija nie powinniście podchodzić. Zatem wszystko, co jest wyrażone, powiedzmy
w stylu ubierania lub w relacji z dziećmi, w relacji z nauczycielem, w relacji z kimkolwiek, musi być takie, takie lub takie. Musicie
mówić „dziękuję", mnóstwo razy, musicie mówić „przykro mi", mnóstwo razy. Jesteśmy więc tak bardzo zaprzątnięci sztuczną
ekspresją, że sądzę, iż za jakiś czas przestanie powstawać jakakolwiek sztuka. Nie ma obfitości. Nie potrafią, boją się.
Nie wiem, czy zauważyliście, ale ci którzy idą do muzeum lub na jakąś wystawę, uważają się za wielkie, boskie osoby, którym
wolno wszystkich osądzać. Osądzamy poprzez Agnyę. Właśnie to chciał Hanumana raz na zawsze zjeść. Istnieje ruch Agnyi, w
prawo i w lewo, który powoduje, że przejawiamy tak zwaną nonsensowną osobowość ego. Właśnie to próbował On kontrolować
i zjeść, tak jak Ja zjadam buce. Zapewne tak właśnie zjadł słońce. Ale dla anioła ważne jest, aby wiedzieć, że w was nie ma ego.

Są tacy Yogini, którzy mówią: "Matko, nie chciałem za wiele robić dla Sahaja Yogi, aby nie urosło mi ego" – jest wielu takich. „Nie
chcę, żeby moje ego się zamanifestowało". Ale dlaczego chcecie, aby wasze ego zostało zniszczone? Po co? Aby pracować dla
Sahaja Yogi, prawda? To jest błędne koło – mówimy, że chcemy trzymać się na uboczu, bo nasze ego nie powinno się rozwijać.
Myślicie tylko o sobie. A co z Sahaja Yogą? Obecnie jest taki trend: „Ach, lepiej pozostać w bezpiecznym miejscu". Ponieważ
widziano, jak niektórzy ludzie, pełni ego, bardzo zapaleni do Sahaja Yogi, którzy próbowali się popisywać – musieli upaść. Mam
wrażenie, że zaczął się inny trend w Sahaja Yodze – „lepiej pozostać w bezpiecznym miejscu". Między tymi dwoma [postawami]
Sahaja Yoga zginie. Jeśli wiecie, że jesteście aniołami, nie będziecie mieć ego. Każdy, kto wie, że jego naturą jest robienie
czegoś – na przykład dzisiaj mąż wychwalał Mnie: „Ty to wszystko zrobiłaś". Ja mu na to: „Nie, to nie Ja". Powiedział: „Jak
możesz mówić, że to nie Ty?" Odpowiedziałam: „Bo to jest w nich wrodzone, Jeśli zasadzi się nasionko w Matce Ziemi, ono
wykiełkuje. Tak samo oni mają wrodzone swoje Kundalini i one kiełkują. Jak więc Ja to zrobiłam?" Ale on powiedział: „Matka
Ziemia to zrobiła". Odpowiedziałam mu: „Nie, to ta wrodzona cecha Matki Ziemi. Ona to zrobiła". A on powiedział: „No, a kto
zrobił to wszystko?" Odpowiedziałam na to: „No tak, to jest dzieło Adi Shakti, zgoda! Ale Sahaja Yogi nie zrobiła Adi Shakti. Ona
w każdym stworzyła te siły, które to wypracowują, ale Sahaja Yogi, nie. Sahaja Yoga działa poprzez wrodzone cechy, jakie mają
Matka Ziemia i ziarno. Jestem więc tutaj nie jako Adi Shakti. Jestem tutaj jako ich Matka, ich Święta Matka i jako Święta Matka
ich poprowadziłam. Można powiedzieć, że jestem jak Matka Ziemia, która powoduje kiełkowanie nasion".
Tak więc może pojawić się w was inne podejście – że to są wasze własne, wewnętrzne siły, które tylko zostały oświecone przez
waszą wrodzoną naturę Kundalini. I że sami z siebie jesteście upoważnieni. A ta cała moc jest w was, a Ja wam tylko
powiedziałam, że to w was jest. Sami się przekonajcie. Mówię wam, jak w lustrze „Jesteście tym, sami się przekonajcie" Jak
więc mogę przypisać sobie jakiekolwiek zasługi?
Możecie mieć nawet takie odwiązanie, aby wiedzieć, że Moce jakie mamy, są dla Sahaja Yogi. Tak jak Matka ma moce, aby
pracować dla Sahaja Yogi, tak i my mamy moce, aby pracować dla Sahaja Yogi. Tak, jak Ona pracuje, tak i my powinniśmy
pracować.
Ale istnieje też takie przywiązanie: „Matka robi wszystko, więc co my mamy robić?" Nie! To wy powinniście to zrobić. Bardzo
ważne jest to odwiązanie, o którym staram się wam powiedzieć, że musicie to zrobić sami. To nie tak, że Matka to zrobi. "W
końcu Matka robi wszystko". To prawda, w pewnym sensie, ale to wy jesteście narzędziem. Elektryczność robi wszystko tutaj,
ale to urządzenie musi działać. Tak więc źródło może tam być, ale tym, co obdarza dobrami, jest urządzenie, przyrząd. A wy, tak
jak Hanumana, jesteście instrumentem, i powinniście działać, powinniście wykonać pracę. Powinniście być w tym bardzo
dynamiczni. Inną wspaniałą cechą Hanumany jest to, że On jest bardzo czujny i jest poza czasem. Gdy zjesz słońce, gdzie
podziewa się czas? On był poza czasem. Dlatego właśnie robił wszystko bardzo szybko. Na przykład przygotowujemy teraz
książkę o Sahaja Yodze, robimy to od szesnastu lat: „To się przepracowuje, Matko, przepracowuje się". Staramy się też zabrać za
zapisywanie historii chorych osób, uleczonych przez Sahaja Yogę: „Robi się. Bardzo dobrze, robi się, robi się". Zamierzamy też
udać się do Rosji, żeby rozprzestrzeniać Sahaja Yogę. „To się wypracowuje". Wszystkie diabły już tam są, ale anioły nadal
jeszcze to wypracowują. Bardzo cierpliwe, bardzo cierpliwe anioły.
Tak więc, jedną z cech Hanumany jest to, że był On bardzo szybki. Wykonywał pracę, zanim ktokolwiek inny był w stanie to
zrobić. Był niezrównany. W porządku jest walczyć pod Trafalgarem i zwyciężyć Napoleona, ale na polu dharmy i na polu Sahaja
Yogi stwierdzam, że ludzie nie rozumieją ważności czasu. Jesteśmy mistrzami opóźniania i mamy nawyk opóźniania. „W
porządku, zadzwonię. Sprawdzę to i się zrobi". To jeden z naszych największych defektów – musimy uczyć się od Hanumany;
gdy Rama chciał wysłać wiadomość, przesłał pierścień przez Hanumanę. Rama nie mógł zrobić tego szybko, więc zrobił to
Hanumana. Rama potrzebował też Sanjivani, to takie zioło. Wysłał więc Go, żeby zerwał je na pewnej górze. [Hanumana]
stwierdził: „Po co marnować czas na szukanie, lepiej przynieść wszystko". Przyniósł więc całą górę. „Lepiej zrobić to szybko.
Natychmiast. To jest ten czas, aby to zrobić".
Jednak: "W następnym roku zobaczymy. Matko. Wiesz, zastanowimy się po Ganapatipule. Podyskutujemy, potem się
posprzeczamy", to i tamto. Jest jedna cecha Jego charakteru, którą trzeba znać, że dziś, gdy czcimy Hanumanę, powinniśmy

mieć w sobie tę szybkość. To ma być zrobione teraz. Nie możemy już tego opóźniać. Już jesteśmy mocno spóźnieni. Widziałam
małe dziewczynki noszące sukienki, które teraz wyrosły na dorosłe panny, prawie gotowe do małżeństwa. Myślę, że przez całe
życie będę kojarzyć tylko małżeństwa Sahaja yoginów.
Aby ujrzeć rezultaty, musicie stać się szybcy. Nie snuć się i zadowalać czymś innym, trzeba zająć się czymś pozytywnym, a co
my robimy? Na przykład, to miłe, dzieci podrosły, zrobiły takie ładne przedstawienie, wszystkim bardzo się podobało, było
doskonałe jako rozrywka, ale praca pozostała, musimy ją wykonać. Musimy wykonać tę pracę. Uwaga powinna więc
koncentrować się na pracy i na tym, co w tym celu robimy. Ucieszyła mnie propozycja z Ameryki, żeby zrobić film wideo i
podobne rzeczy. Ale pojawiły się przeszkody: „Skąd weźmiemy pieniądze, co to będzie..." Po prostu zacznijcie robić, dostaniecie
to, macie moce. Wszystko będzie właściwie zsynchronizowane, tylko zacznijcie to robić. Jeśli jednak zachowujecie się jak istoty
ludzkie – najpierw myślicie, potem planujecie, a w końcu rezygnujecie – to nie będzie działać.
Zatem Hanumana nieustannie biega po Pingala Nadi i psuje wasze plany. Ponieważ to my, zamiast niego, biegamy po Pingala. A
więc On mówi: „W porządku, wy tu jesteście? Zaraz was ustawię!" Tak więc On stale spycha nasze plany na bok. Dlatego nasze
planowanie się nie udaje. Jesteśmy bardzo zasadniczy, gdy chodzi o czas, o rzeczy całkiem nieważne, ale nie jesteśmy
zasadniczy, gdy chodzi o rozkład czasowy naszego rozwoju w Sahaja Yodze. Musimy mieć cele, musimy mieć ustalony czas, „W
porządku, do tego czasu musimy to osiągnąć", ale lepiej zróbmy to trochę szybciej. Wszystkie inne rzeczy zostaną dopilnowane,
ale to jest wasza praca, nikt inny jej nie wykona. Nikt tego nie zrobi, to wasze zadanie. Chodzi o to, że nie będziecie prowadzić
pociągu, nie będziecie pilotować samolotów i nie musicie kierować administracją ani brać udziału w głupiej polityce, ale
powinniście robić Sahaja Yogę. Powinniście ją rozprzestrzeniać, wynieść ją na poziom, w którym ludzie ją zobaczą.
Minęło osiemnaście lat, ten rok jest dziewiętnasty. Dziś jest pierwszy dzień Pujy do Hanumany. Muszę powiedzieć, że
powinniście zaryzykować. Zaryzykować bez lęku, kolektywnie i indywidualnie, nie myśląc, co może się stać, chodzi Mi o to, że nie
pójdziecie do więzienia, nie zostaniecie ukrzyżowani, możecie być pewni. Jeśli stracicie pracę, dostaniecie inną, a jeśli nie
znajdziecie pracy, dostaniecie zasiłek. Nie musicie się więc martwić o te bezużyteczne rzeczy, którymi martwią się istoty ludzkie,
a mimo to dostają pracę, wykonują swoje zadania i zaskakuje mnie, jak bardzo są temu oddani. Widziałam to w swojej rodzinie,
jak bardzo są oddani pracy, muszą wykonać tę pracę, muszą wstać rano, zrobić to i tamto.
Ale wy nie macie świadomości, że jesteście aniołami i to jest wasza praca. Musicie to robić i nic innego nie jest ważne. Mam
nadzieję, że dzięki dzisiejszej Pujy ten entuzjazm, ta ryzykancka natura ożywi wasz kanał Pingala, że bez żadnego ego, w
najbardziej pokorny sposób, tak jak Hanumana, wykonacie tę pracę.
Wyobraźcie sobie, Hanumana dostał od Sity przepiękny złoty naszyjnik – z wielkich złotych kul. Ale otworzył je wszystkie po
kolei i powiedział: „Nie ma tu Ramy, co mam zrobić z całym tym złotem?" Sita zapytała więc: „Gdzie jest Rama?" A on otworzył
swoje serce i pokazał: „Spójrz, Rama jest tutaj".
Jeśli Rama jest tutaj, nie możecie mieć ego. Tyle dynamizmu i tyle pokory – co to było za połączenie. I to właśnie powinniście
manifestować. Im więcej robicie, im bardziej wyrażacie siebie, tym mocniej się upewnicie, że jedyne, co pomaga, to jest pokora.
Posłuszeństwo to jedyna rzecz, która pomaga wykonywać waszą pracę, i staniecie się coraz bardziej pokorni. Jeśli jednak
myślicie: „O, to ja to robię" – to koniec. Ale jeśli wiecie, że robi to Bóg: „Paramchaitanya robi wszystko, ja jestem tylko
instrumentem", to pojawi się pokora i będziecie skutecznym narzędziem.
Wierzę, że dziś w tym kraju było to naprawdę konieczne i w odpowiednim momencie. Wszystko zorganizowały anioły, żebyśmy
mieli tę Puję tutaj. Poza tym jest to dobre dla was wszystkich. Musicie naprawdę iść i spotkać się z ludźmi z mediów, iść i
spotkać się z ministrami, spotkać się, powiedzmy, z księciem Walii, iść i spotkać się z innymi, porozmawiać, zorganizować
komitety, zobaczyć, co możecie zrobić. Skupcie się na tym: „Co mamy robić?"
A tu tylko: “Moja matka jest chora, moje dziecko jest chore, ten i tamten jest chory, mój przyjaciel jest chory, mój…” – wciąż się
tym zajmujecie. Jeśli zaczniecie wykonywać pracę Boga, wasze zmartwienia zostaną zabrane, nie musicie się o nic martwić –
po prostu zostaną zabrane. Ale to nie ma być promowanie samego siebie, nie! To jest propagowanie kolektywności.

Mam nadzieję, że dzisiaj zrozumieliście subtelną stronę swojej istoty, która istnieje, która się przejawia, którą Ja jasno widzę, a
wy, wy wszyscy, w medytacji staniecie się świadomi tego, co macie w sobie. To jest najwspanialsza rzecz, która zadowoli Boga,
a Bóg zatroszczy się o was w pełni. Z taką samą pewnością siebie, jaką mają anioły, jaką ma Hanumana, powinniście iść
naprzód i przepracować to.
Niech Bóg błogosławi was wszystkich.
Muszę powiedzieć na temat ego, które jest naprawdę problemem na Zachodzie – dlaczego ludzie tutaj mają znacznie większe
ego niż Indusi. Jedną z przyczyn jest prawa strona, mówiłam wam wiele razy, że to jest jak pedał gazu. Lewa strona jest jak
hamulec. Jeśli więc Mooladhara tym nie kieruje, jeśli hamulec nie jest w porządku, siłą rzeczy nie da się kontrolować gazu.
Zatem przede wszystkim trzeba naprawić Mooladharę, musi być naprawiona. Powinniście bardzo nad tym pracować. Jeśli
hamulec zostanie naprawiony, to niezależnie od tego, co robicie dla Sahaja Yogi, nie pojawią się praktyki z ego, a ego nie będzie
już mogło więcej wami sterować.
Tak więc, to jest bardzo ważne, zwłaszcza na Zachodzie, gdzie idea pomyślności i świętości naprawdę w niebezpieczny sposób
ulega zniszczeniu. To właśnie ona jest siłą każdego anioła i powinna być w pełni w nas ugruntowana, a wówczas zadziała moc,
która daje wam rozeznanie, która daje wam stan bez ego. Mam nadzieję, że dzisiaj obie te rzeczy zadziałają w nas w taki
sposób, że naprawdę staniemy się absolutnie pewnymi siebie Zrealizowanymi Duszami, które nazywam aniołami
współczesnych czasów.

1989-0527, Shri Devi Puja: Istota Szacunku do Samego Siebie
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Shri Devi Puja: Istota Szacunku do Samego Siebie, 27.05.1989 Dom Carli, Istambuł, Turcja [Transkrypt z 28.11.2015 –
niezweryfikowany, do dalszych korekt] Cały czas pragnęłam pojechać do Turcji lub Tunezji, gdzie może być wejście w świat
Islamu, ponieważ obiecano im, że zostaną wskrzeszeni i to zmartwychwstanie musi nastąpić. Dlatego muszę się tego podjąć, i
dać im ich zmartwychwstanie, które jest obiecane przez Mahometa, Uważam to za swój obowiązek i nie tylko obowiązek, ale
jestem zobowiązana do tego, że muszę im powiedzieć o ich zmartwychwstaniu i ich uratować. Zasługują na to, bez wątpienia.
Kiedy wszystkie religie prosperowały w bardzo zabawny sposób, powiedziałbym osobno, wszyscy myśleli, że są najlepszymi,
tymi wybrańcami, najwznioślejszymi, najwspanialszymi, wierzącymi w siebie, oni zaczęli coraz bardziej się pogrążać. Przyczyną
tego jest brak wzajemnego szacunku. A takiego szacunku nie ma, ponieważ nie ma szacunku do samych siebie. Jeśli szanujecie
siebie, szanujecie również innych. Ale kiedy nie szanujecie samych siebie, nie możecie szanować innych. Ale wy musicie
patetycznie mówić: "Jestem tym, tamtym, owamtym" - w każdej religii. Wtedy działa wasze ego, a ego czyni z was osoby, które
nie mają wiedzy o sobie. Jeśli ktoś ma szacunek dla samego siebie, nigdy nie będzie wywierał presji, nigdy nie będzie próbował
być kimś sławnym, nigdy nie będzie się popisywał. Przeciwnie, taka osoba wahałaby się przed zrobieniem czegoś
niewłaściwego, czegoś bezwzględnego, czegoś na pokaz, bo to jest absurdalne i głupie. Zatem robienie czegoś głupiego jest
oznaką ego, ego absolutnie czyni z was głupców i na skutek tego w końcu stajecie się idiotyczni. Tak więc szacunek dla samego
siebie należy rozwinąć i jako Sahaja yogini musicie szanować siebie: "Jesteśmy Sahaja yoginami, więc jak możemy to robić?"
Tak jak mówiłam, jeśli uczycie swoje dzieci przez cały czas, że "jesteście Sahaja yoginami, jesteście czymś wyjątkowym", wtedy
będą miały szacunek do samych siebie - szacunek do samego siebie. To bardzo dobre określenie "szacunek do samego siebie",
nie wiem, ile osób o tym wie. Tylko wtedy, gdy są obrażani lub niepokojeni myślą o szacunku do samego siebie, w innych
wypadkach dostają amoku i zachowują się w taki sposób, jakby nie mieli do siebie żadnego szacunku. Więc jako Sahaja yogini
musimy mieć szacunek do samych siebie. A kiedy Sahaja Yoga ma się przez nas manifestować, poprzez naszą osobowość, jako
yogini musimy mieć poczucie szacunku do samych siebie. I nawet teraz możecie na peryferiach znaleźć wielu ludzi, którym
brakuje szacunku do samego siebie i zrozumienia. Niektórzy ludzie wciąż są pasożytami. Niektórzy ludzie trzymają się czegoś,
kiedy mówi się im, żeby się tego nie trzymali, aby podeszli do tego spokojnie, żeby to wypracować, oni starają się zapewniać:
"Nie, będziemy tam, będziemy tam, będziemy walczyć". To nie jest [metoda] dla osoby szanującej siebie, to głupota. Np. idą dwie
osoby, jedna po schodach górę, a druga w dół. Więc ten, kto szedł w górę w swoim ego mówi: "Lepiej ustąp, bo ja głupcom drogi
nie ustępuję". A drugi mówi: "A ja tak" i ustąpił. Zatem to jest oznaka rozsądnej, mądrej, szanującej się osoby. Ona nie angażuje
się w bójki, nie wdaje się w niepotrzebne dyskusje ani spory czy stanowczość, ale przygląda się - "Zastanów się czy warto?" Ale
jeśli chodzi o ochronę prawdy, przeciwstawi się i znajdzie wiele odwagi, by stanąć za prawdą. Myślę, że szacunek do samego
siebie to początek Sahaja Yogi, rozwijanie szacunku do samego siebie wewnątrz siebie, jak również w swoich przejawach na
zewnątrz. Widać to bardzo dobrze także w protokole, widywałam ludzi, którzy… załóżmy, że muszę jechać do Brighton: "Matka
jedzie, to świetnie, pojedziemy w jej samochodzie". Gdyby to było z powodu miłości do Mnie to jest różnica, ale żeby
zaoszczędzić trochę pieniędzy "wpakujmy się po prostu do samochodu". To nie jest oznaka dobrego Sahaja yogina. Wtedy to ma
również moc, kiedy oni muszą wyrazić swoją moc. Pewnego dnia przyszła do Mnie dziewczyna, ona dała Realizację, była w
porządku. Kolejnego dnia przyszła: "Matko, straciłam moje wibracje". Zapytałam: "Dlaczego, co się stało? Z kim rozmawiałaś?"
Więc podała Mi imię kobiety, którą poproszono o opuszczenie Sahaja Yogi, Alice, i ona rozmawiała z Alice. Pozwolono tej Alice
przyjść na program, ale ona przejęła [program], jakby była wspaniałą Sahaja yoginką, wyjaśniając Sahaja Yogę tej kobiecie
zniszczyła jej wibracje. Teraz ta pani jest bardzo ważna, ponieważ miała jechać na Florydę. Jeśli tylko pozwoli się jej wejść na
program, ona myśli, że jest teraz wielką Sahaja yoginką i może mówić każdemu wszystko co chce i niszczyć wibracje drugiej
osoby. Jeśli wyznaczam kogoś na lidera, nie zależy to od ich wyglądu, wykształcenia czy czegokolwiek, ale na [podstawie] ich
wibracji i ich oddania. Zatem Sahaja yogini muszą poważnie nad tym się zastanowić. Tego typu ludzie zawsze są w pobliżu, aby
popisać się swoją wiedzą. Widzicie, Sahaja Yoga jest tak prosta, wiedza, która jest jej częścią, jest tak prosta. Każdy, kto jest
wystarczająco inteligentny, może przeczytać: to są czakry, to jest to. Oni mogą wygłaszać wspaniałe wykłady, wyjaśniać, że
dane bóstwo zasiada na danej czakrze. To jest takie proste. Ale to współczucie i wiedza idące w parze tworzą Sahaja yogina.
Teraz niektórzy ludzie mają inny styl, taki rodzaj współczucia. Oczywiście współczucie zawsze jest sympatyzowaniem z kimś,
jak wam mówiłam, ale gdy idzie za tym wiedza, to jest w porządku. Ale samo współczucie - mając współczucie zawsze będą
sympatyzowali z wszystkimi zabucowanymi ludźmi. Jeśli w Sahaja Yodze jest jedna zabucowana osoba, przyprowadzi Mi

jeszcze [takich] dziesięć: "Matko, opiekuj się tą osobą, opiekuj się tą osobą, opiekuj się tą osobą". Po pierwsze dlatego, że ta
osoba jest skrzywdzona, a po drugie dlatego, iż ta zaburzona osobowość uważa, że "ktoś inny jest poszkodowany, pozwól nam
ocalić poszkodowaną osobę". Dobrze, jeśli tak jest, to przede wszystkim wy powinniście być w porządku i powiedzieć tej osobie,
aby pracowała nad sobą, ponieważ jeśli spróbujecie pomóc tej osobie, wasza negatywność powiększy się. Przejdziecie od złego
do gorszego. Zawsze sympatia będzie kierowała się ku osobie, która nie jest w porządku. Zatem powiedzcie takiej osobie:
"Dobrze, wypracowuj to w ten sposób, ale Ja nie mam z tobą nic wspólnego", albo wyślijcie tę osobę do kogoś, kto jest
egoistyczny, żeby mogli to współdzielić. Wzajemnie się uzupełniają i działa to lepiej, i oszczędza Mi trochę zmartwień. Ale nade
wszystko, kombinacja z tych dwóch, w rzeczywistości musi emitować wibracje. Istotą, którą należy dostrzec jest to, ile macie w
sobie wibracji. Po pierwsze wibracje - kiedy są, to skąd mamy wiedzieć, że wszystko jest w porządku, jeśli o nie chodzi? Co jest
oznaką bycia dobrym Sahaja yoginem? Bycie prawdziwymi Sahaja yoginami oznacza, że rozwijamy pewien rodzaj odwiązania.
Najpierw odwiązanie przychodzi naturalnie, ponieważ jesteście odwiązani od swojego ciała, więc nie przejmujecie się swoim
ciałem, nie myślicie o nim. To nie znaczy, że nie dbacie o nie. To nie znaczy, że nie macie żadnego poczucie tego, jak wyglądacie
i jak się poruszacie, bo wy musicie przyzwoicie się ubierać. Ale przywiązanie oznacza, że cały czas myślicie: "Ta czakra się
blokuje, tamta czakra się blokuje, moja głowa się blokuje, moja Agnya się blokuje, to się dzieje". Jest to subtelniejszy sposób, w
jaki Sahaja Yoga może was zrujnować, przez ciągłe myślenie: "To jest źle, tamto jest źle", potępiając siebie. Więc to odwiązanie
od siebie musi być. "Nie, nieważne, co z tego, jestem jak barometr. Jeśli podejdę do kogoś i złapię blokadę, dobrze, po prostu
pomagam tej osobie i dobrze". Albo robicie sobie bandhan i po prostu podchodzicie do kogoś. Zatem zamartwianie się o swoje
czakry nie jest zbyt dobre dla rozwoju Sahaja Yogi, przeciwnie, powinniście starać się medytować, nie myśląc o poszczególnych
czakrach, tylko medytować z serca. Więc teraz dowiecie się z mojego wykładu, czy jak to nazwiecie, musicie mieć serce otwarte
na Sahaja Yogę. Kiedy wasze serce jest otwarte, przede wszystkim wybaczacie sobie i wybaczacie innym, i nie patrzycie na
swoje poszczególne czakry ani nie zawracacie sobie głowy innymi, martwiąc się o jednostkę, ale patrzycie na całość jako na
całość. Zaczniecie wtedy mówić o Sahaja Yodze: "Jak rozprzestrzenia się Sahaja Yoga, jak wielu ludzi dostaje Realizację, ile
zrobiłem z tego, co należy do mojej odpowiedzialności". "Powinienem zrobić" nie oznacza ego, ale "co powinienem zrobić? Jaką
pracę mogę tutaj wykonać? Jakie błędy popełniamy my Sahaja yogini, że się nie udało? Jaka jest sytuacja? Jak mogę pomóc?"
Ten rodzaj... jakbyście, jakbyście naprawdę stali się światłem i chcieli dać światło. Więc co jest nie tak z lampą, która nie daje
światła? Ale wy nie myślicie o sobie, myślicie jako ciało, całość. To jest pierwsza rzecz, aby otworzyć swoje serce. Gdy tylko
otworzycie swoje serce, będziecie się rozszerzać, będziecie wzrastać. Do tego nie musicie potępiać samych siebie, ale otworzyć
serca - spójrzcie na ten ocean, jak dotyka wszystkich brzegów, ale jest sam w sobie, w swoich własnych maryadach. Jeśli
spróbujecie wywrzeć presję na ocean z dowolnej strony, pokaże się z innej strony. Nie możecie wywrzeć na niego presji. Ma
swoją wysokość, ma swoje granice, pozostaje w swoich własnych granicach. Zatem osoba o otwartym sercu jest taka, dotyka
każdego brzegu, ale trzyma się samego siebie, swoich własnych maryad. Więc to zrozumienie, jeśli się pojawia, rozwój również
odbywa się w taki sposób, że nie wchodzicie w indywidualne kąty i indywidualne miejsca, ale trzymacie się samych siebie i
dotykacie każdego. To jest otwarcie serca, kiedy mówimy. Wtedy Sahaja yogin będzie miał automatycznie właściwe
rozróżnienie, rozróżnienie, jak wiele powiedzieć, jak wiele nie powiedzieć, jak daleko się posunąć, jak się zachowywać.
Natychmiast można odkryć Sahaja yogina, który próbuje się popisywać, i chce rozmawiać o czymś, czego oni nie wiedzą i
zgromadzi dziesięć osób wokół was i mówi o Sahaja Yodze. Nigdy nie zbliżajcie się do osoby, która siedzi w ten sposób.
Odkryłam okropną kobietę w Anglii, która to robiła. A potem utworzyła grupę przeciwko całemu systemowi, bo opętała samego
lidera i wszyscy musieli opuścić Sahaja Yogę. Trzeba więc zrozumieć, że mamy być prostymi ludźmi, nieskomplikowanymi. W
tym celu serce musi być otwarte - to wszystko co mogę powiedzieć, otwórzcie swoje serce. Nie, to nie jest wyobrażenie, to stan,
w którym musicie się znajdować, aby być usatysfakcjonowanym samym sobą. To bardzo dobry sposób podejścia do Sahaja
Yogi dla siebie i dla innych. Jeśli chcecie, abym powiedziała - to raczej krępujące - ale jeśli umieścicie Mnie w swoim sercu, serce
musi się powiększyć ze względu na Mój rozmiar. Nic na to nie poradzę. [Serce] musi się powiększyć. To najlepszy, najłatwiejszy
sposób na zrobienie tego, widzicie? Macie tyle szczęścia jako Sahaja Yogini, że jestem tu z wami. Nie musicie nic robić.
Umieśćcie Mnie w swoim sercu, skończone. Wszystko już z wami w porządku, nie ma problemu. Nie tak, że "kocham cię, Matko",
ale chodzi o to, że "umieszczam Cię w moim sercu". Ale nigdy nie myślcie tak: "Matka mnie kocha, bo mogę dla Matki gotować,
ponieważ mogę troszczyć się o Jej sari, mogę prasować Jej sari" - wtedy to jest ego. W takiej sytuacji natychmiast pojawia się
ego. Nie wiedziałam, ale są przypadki tego rodzaju. Natychmiast pojawia się ego. Ale jeśli powiecie: "Jak bardzo kocham Matkę"
- po prostu podziwiacie siebie - "Och, tak bardzo kocham Matkę". I poczujecie się bardzo dobrze wewnątrz swojego serca, to da
wam radość. Wyobraźcie sobie ludzi, którzy nigdy nie mieli Mnie przy sobie, którzy przyszli na tę ziemię, musieli walczyć o
dharmę, musieli walczyć o prawość i o prawdę, jak oni musieli walczyć. Ale Ja jestem przed wami, zatem: "Jak bardzo kocham

moją Matkę". Jest to bardzo prosta metoda, podstawowa metoda dla każdego Sahaja yogina, aby odkryć siebie i aby się
rozwijać. Następnie rozróżnienie, światło, wszystko po prostu zaczyna emanować. Widzicie siebie w tym świetle i kroczycie w
tym świetle a ludzie widzą, że macie światło. Teraz jesteście przekonani co do Mnie. Widzieliście fotografie, widzieliście słońce,
reakcję, wszystko, widzieliście to. Więc teraz, kiedy możecie kochać taką osobę, jako taką, jest dla nas bardzo dużym
dobrodziejstwem, że kochamy Matkę. Nawet jeśli uważacie, że jeszcze nie powiedziałam do was: "Witam was" a czasem mogę
na was nie patrzeć - może tak być. Ale to nie Ja - to wy. W każdym razie kocham cały świat - nie ma wątpliwości! Nikogo więcej,
nikogo mniej. Ale na ile blisko Mnie jesteście, to zależy od was, ponieważ Ja się nie zmieniam. Chodzi o to, jak dalece zbliżacie
się do Mnie. Jestem stałą wartością i czasami ludzie dziwią się: "Dlaczego tym razem Matka nie była z nami w porządku?"
Właściwie stoję w tym samym miejscu, ale wy się oddaliliście. Tak więc zaczyna do was płynąć wszelkiego rodzaju rozpoznanie.
Nawet jesteście przekonani, że Ja jestem Adi Shakti, i jest tak wiele przekonujących faktów, które macie - macie zdjęcia, i znacie
wszystkie wydarzenia, cuda, wszystko, wszystko tam jest. Nadal jednak dryfujecie, dryfujecie z tymi pomysłami, że "och, spójrz
na to, to jest zdjęcie Matki, oto co się stało". Nadal dryfujecie. Jeśli naprawdę chcecie dosięgnąć głębi, musicie tylko poczuć
swoje serce. Tam odkryjecie cud. Te zewnętrzne cuda są po to, aby popchnąć was w głąb i tam będziecie nieprzerwanie
wzrastać w lepszy sposób. To jedyna rzecz, której musimy się dowiedzieć i ją odkryć. To naprawdę pomoże Sahaja yoginom,
którzy są nowi, kiedy zobaczą, jak kochacie Matkę. Wczoraj zaparkowaliśmy samochód, być może w zabawny sposób i oni mieli
zamiar się kłócić i walczyć z panem Guido. Mogli go również pobić, ale on powiedział: "Dlaczego zaparkowałeś tutaj?" On
powiedział: "Przyszła moja Matka, zaparkowałem tutaj, ponieważ moja Matka nie może tego zrobić", skończone. Ponieważ
każdy, kto kocha swoją matkę, jest uważany za kogoś bardzo dobrego. A gdy matka jest okropna; to nadal, jeśli powiecie im:
"Moja matka jest okropna", ludziom się to nie spodoba. Ale mówicie: "Kocham Adi Shakti". [Shri Mataji: Kto to jest? Yogin: Och.
Wyrzuć go. Shri Mataji: Kim on jest? Yogin: Czym on jest? Yogin: Pan Mauro (?) ze Szwajcarii Shri Mataji. Shri Mataji: Hę? Yogin:
Pan Mauro ze Szwajcarii. Shri Mataji: Kto? Yogin: Pan Mauro ze Szwajcarii. Shri Mataji: Hę? Yogini: Szwajcaria… Yogin: Przyszli
bez pytania. Shri Mataji: Połóż swoją rękę na jego sercu, doktorze... Zobacz, w jaki sposób pomagamy. On nie rozumie co Ja
mówię. Połóż swoją rękę na jego sercu. Yogin: On nigdy nie powinien przychodzić, nie pytając nas. Shri Mataji: Nie, wszystko w
porządku, będzie w porządku. Yogin: Nigdy nie powinien przychodzić bez pytania. Shri Mataji: Wszystko w porządku. (Na stronie)
Co zrobić, otwórz okno. Może otwórz okno. Yogin: Tak. Czy są jakieś modyfikacje? Shri Mataji: Hę? Zgadza się, jesteś tam. Czy
Nicholas jest? Yogini: Tak. Shri Mataji: On jest bardzo dobry. Czy teraz wszystko jest z tobą w porządku? Oczywiście, na
początku, jeśli wypraszacie ludzi, musicie im powiedzieć tylko z powodu pujy, jest to zbyt wiele wibracji i za wiele, żeby mogli je
zaabsorbować. Musicie więc być ostrożni. Ale Nicholas jest w porządku, tak wiele wycierpiał, że to dla niego jest dobre, że
przybył na puję, musi być o nim. Ale teraz, tylko wy musicie wybierać ludzi, kto może przyjść na puję; nie wszyscy mogą to
znieść, jest za dużo wibracji. Ale wiem, kto z nich może przyjść bardzo łatwo, Biedacy - niektórzy poszukiwacze cierpieli tak
wiele, że jedna puja może uspokoić ich całkowicie. Teraz wszystko jest w porządku. Czy teraz wszystko z wami jest w porządku?
Osoba: Tak Yogin: Nigdy więcej nie będzie. Shri Mataji: Hę? Yogin: Nigdy więcej nie będzie. Shri Mataji: On nie pyta. Wiesz, wiesz,
że masz prawo. Jesteś na właściwej ścieżce. Więc znów wracamy do tego samego punktu - szacunku do samych siebie. Kiedy
osiągniecie ten stan miłości, szanujcie siebie, wtedy nie potępicie siebie. "Ponieważ kocham Matkę, jak mogę zrobić coś, co
naruszy Jej dobre imię? To nie jest sposób zachowania, jaki powinienem mieć. Muszę się zachowywać tak, jak moja Matka lubi".
Wszystkie te wątpliwości zostały rozwiane, ponieważ macie przed sobą "Kogoś", i wiecie, co lubię a czego nie lubię. Więc
zawsze będziecie starali się robić rzeczy, które Mnie zadowolą; ale tak naprawdę, to nie jest jakieś materialne zadowalanie, ale
jest to tego esencja, esencja zadowalania, i to, czy wiecie co sprawi, że będę zadowolona… Właściwie gubię się, gdy myślę o
zadowalaniu Mnie. Myślę, że nie istnieje nic, co Mnie zadowala lub nie zadowala. Ale może część z Bóstwami, być może ta
część Mnie, ponieważ One zawsze robią rzeczy, które sprawiają Mi przyjemność. One wiedzą. Więc w ten sam sposób, jeśli
naprawdę możecie to wypracować, otrzymacie tę wewnętrzną inspirację i zrozumienie. Esencję wszystkiego. Trzymamy się tej
zasady - Tattwy. Więc esencja wszystkiego, jeśli złapiecie… "Jaka jest tego istota?" Teraz przetestujcie to na czymkolwiek. Jeśli
staracie się żyć według tej zasady, reszta jest pod opieką. Więc szacunek do samego siebie, esencją szacunku do samego
siebie jest: "Ponieważ jestem Sahaja yoginem, ponieważ mam Samorealizację i ponieważ kocham moją Matkę". To jest istota.
Jeśli możemy spojrzeć na istotę kwiatów - dlaczego jest tak wiele odmian? Tak wiele odmian kwiatów, tylko zobaczcie. Po
prostu wspaniałe. Dlaczego? Ponieważ esencją piękna, estetyki piękna, jest różnorodność. Każdy liść, jeśli weźmiecie jeden liść,
nie można go dopasować do żadnego innego na całym świecie, dokładnie takiego nie będzie. Tak więc istotą estetyki jest
różnorodność. Więc musimy mieć różnorodnych Sahaja yoginów, o różnych charakterach, o różnym poczuciu humoru, aby
łagodzić samych siebie. Nie powinniśmy wszyscy być tacy sami. Ale sednem jest to, że wszyscy mają kochać Matkę. Wtedy to,
co lubicie najbardziej, co najbardziej was cieszy, nie tyle kwiaty, nie tyle przyroda, nic [nie cieszy was] bardziej niż inni Sahaja

yogini. Kiedy zaczniecie cieszyć się innymi Sahaja yoginami i ich towarzystwem, wtedy to osiągnęliście. Wyobraźcie sobie, że
cieszycie się każdą istotą ludzką, która jest Sahaja yoginem i ich towarzystwem, wtedy jest to więcej niż wystarczające. Czego
jeszcze chcecie? Nie cieszycie się innymi ludźmi, nie cieszycie się zbytnio innymi rzeczami. Ale jeśli jesteście w pięknym miejscu
i w pięknych okolicznościach, i jesteście także z innymi Sahaja yoginami, wtedy nic się z tym nie równa. To staje się podwójnie
przyjemne i każda chwila staje się doświadczeniem, każda osoba staje się doświadczeniem, to jest jak fala radości. Każda
osoba, którą spotkacie, każda kolektywność, którą spotkacie, każdy ashram, do którego przyjdziecie, tworzy piękną falę radości
w waszym sercu. Moja radość jest cicha, ale kiedy kogoś spotykam, wtedy to się pojawia. Pojawia się jak fala, albo czasem jak
te krople oceanu, które możecie zobaczyć jak przełamują brzegi, piękne krople. Nazywamy je Tushhaar - w sanskrycie jest
piękna nazwa na to, tushhaar - a potem fale wracają do waszego serca. Tak piękna jest relacja i po prostu obserwujecie to jako
świadek i widzicie radość. Potem wszystko się rozpływa, cała wasza tzw. wiedza, wszystkie wasze bóle, wszystkie wasze
problemy, cała wasza przeszłość, cała wasza przyszłość, ale pozostajecie w teraźniejszości, w medytacji, obserwując wszystkie
te piękne wydarzenia. Niech Bóg was wszystkich zrozumie. Niech Bóg w was wszystkich jako Duch emituje to doświadczenie
cały czas dla was wszystkich. Niech was Bóg błogosławi. To jest sari z Grecji. Tylko zobaczcie tę sztukę Grecji pięknie
wyrażoną. Piękny. Gregoire: To jest jak morze Egejskie. Shri Mataji: Hę? Gregoire: Woda jest jak Morze Egejskie. Shri Mataji: Jest
piękne. Jak w morzu macie niebieski i szmaragdowy, oba kolory, w ten sam sposób...

1989-0626, Śri Jezus Pudźa (przed poprawkami)
View online.
Śri Jezus Pudźa, 26 czerwca 1989r., Bogota, Kolumbia Chciałabym wam opowiedzieć dziś o Chrystusie i chrześcijaństwie,
ponieważ jest to bardzo ważne, ponieważ ten kraj jest bardzo katolicki i nawet jeśli jesteście protestantami albo katolikami,
kościół nie wypełnił tego co Chrystus chciał, żeby oni robili, co możecie zobaczyć bardzo wyraźnie. Jeśli czytacie biblię, to
odkryjecie, że Chrystus był opisany jako Syn Matki Marii, zrodzony z niepokalanego poczęcia. Ale nie byliśmy w stanie naprawdę,
dogłębnie tego zaakceptować. W ten sztuczny sposób, w jaki oni używają Chrystusa, żeby zarabiać pieniądze, gromadzić
nieruchomości, budować kościoły. A ponieważ oni nie potrafią nic wyjaśnić, oni zawsze mówią, że to jest tajemnica. To, że
Chrystus narodził się z Niepokalanej Matki, „Immaculata”, z niepokalanego poczęcia, według nich to jest zagadka. Nie potrafią
też wyjaśnić jak Chrystus chodził po wodzie. Ponieważ oni nie byli w stanie odkryć duchowego życia, które było przesłaniem
Chrystusa. I oni stworzyli taki materialistyczny świat. Co więcej, znając ilość pieniędzy i bogactwa, które Watykan posiada, nie
można zrozumieć skąd jest tak dużo biedy w krajach katolickich. Oni nie próbowali w ogóle rozwiązać problemu ubóstwa. W
Indiach oni nawracali ludzi dając im trochę chleba albo coś takiego i ludzie bardzo niskiego poziomu, którzy byli po prostu,
nazwijmy to prymitywni, zostali nawróceni. Niezależnie od tego, czy są protestantami czy katolikami, są to dwie strony jednej
monety. Ponieważ oni szukają czegoś, co jest tymczasowe, oni nie szukają Wiecznego Życia. I tacy ludzie są niezwykle
skostniali, drobiazgowi, bezwzględni. Oni tylko wiedzą, jak robić pieniądze i to tyle. Nawet ludzie na szczytach hierarchii są
powiązani z mafią. Więc to jest coś w rodzaju religijnej mafii, tak można to określić. Także ich pojęcie o seksie i życiu
małżeńskim jest niezwykle zabawne. Prowadząc nienaturalne życie, oni ucisnęli ludzi tak bardzo, że gdziekolwiek katolicyzm
dotarł, ludzie stali się niezwykle rozwiąźli. Oni nie mają żadnego zmysłu czystości. A poza tym Chrystus mówił, że musicie
poszukiwać swojej istoty. On opisał osobę, która jest chrześcijaninem słowami: „nie powinniście mieć pożądliwych oczu”.
Również w Biblii jest tak: „nie zabijaj”. Ogrom zabójstw dokonywanych przez chrześcijan, ich grzechy, Bóg wie jak oni za to
zapłacą. Może przez kokainę, ja nie wiem jak. Oni zabili tak wielu ludzi. Jeśli oni mają białą skórę, to uważają, że mają prawo
zabijać wszystkich o innym kolorze skóry, podczas gdy Chrystus w ogóle nie miał białej skóry. On był brązowy, jak my. On nie
urodził się w Anglii czy Szwajcarii. Więc pogląd, że jeśli masz białą skórę to masz prawo wykończyć każdego, jest czymś w
rodzaju poglądów Hitlera. Ale co gorsze, to jest czynione w Imię Boga. W Imię Boga nie możecie robić takich rzeczy, one są
najgorszego rodzaju. Więc to jest na zewnątrz, ale ich wnętrze jest również wyjątkowo ubogie i niezwykle szkodliwe dla rozwoju,
duchowego rozwoju. Oni nie wiedzą, kim jest Duch Święty. Oni nie chcą uwierzyć, że Matka Chrystusa była Boginią. W języku
hebrajskim było napisane, że Ona była kanja [sanskryt], co oznacza dziewicę. Teraz jest poprawne zrozumienie, że Ona była
dziewicą i wtedy miała dziecko. Ale oni nie mają żadnego pojęcia o dziewictwie. Oprócz tego Chrystus powiedział, że
powinniście szukać prawdy, powinniście szukać Ducha, a oni nigdy się tym nie przejmowali. Ale główną rzeczą, którą Chrystus
powiedział, było „Ja przyślę wam Ducha Świętego, który was pocieszy, który was poprowadzi i który was zbawi”. Więc oni nigdy
nie szukali tego, ponieważ oni nie wiedzą, kim jest Duch Święty. A w religii katolickiej nawet do dziś oni nie dopuszczają kobiet
do święceń kapłańskich, podczas gdy Adi Śakti, która jest żeńskim aspektem Boga, stworzyła cały świat! To dlatego kobiety na
zachodzie próbowały rywalizować z mężczyznami, ponieważ one nie mają żadnej pozycji w życiu religijnym. Więc gdy kobiety
nie miały żadnej pozycji, one zaczęły rywalizować z mężczyznami i straciły swoją kobiecość stając się bardzo dominujące,
prawostronne. Więc pomimo że oni głosili, że nie powinno być rozwodów, oni zorganizowali wszystko tak, że ludzie mają się
rozwodzić. Teraz, żeby zrozumieć chrześcijaństwo, musimy wiedzieć poprzez naszą Sahadźa Jogę, że Chrystus rezyduje w
Ćakrze Adźńa [czytaj: Agja]. I gdy Kundalini wznosi się do Ćakry Adźńa, musicie powiedzieć Ojcze Nasz, w przeciwnym wypadku
Kundalini się nie wzniesie. Więc gdy mówicie Ojcze Nasz, Chrystus budzi się w waszej Ćakrze Adźńa. Gdziekolwiek Ja podróżuję
w zachodnich krajach, nawet tutaj, moja Adźńa jest jak zablokowana i lewe Wiśuddhi, w katolickich krajach… i Adźńa! To znaczy,
że ludzie są przeciwko Chrystusowi i mają poczucie winy, ponieważ cały czas kościół katolicki mówi im, że powinni czuć się
winni i spowiadać się księdzu. Księża nie są duszami zrealizowanymi, ani papież też nie jest. Więc to jest całkowicie tak
sztuczne, sam chrzest jest tak sztuczny. Chrystus również powiedział, że to jest ten chleb, że to jest Moim Ciałem i ta Krew jest
Moim winem. On powinien był powiedzieć woda, byłoby to lepsze dla tych głupich ludzi, byłoby to dużo lepsze. Nawet obecnie,
jeśli sprawdzicie w tym kraju, odkryjecie że ludzie nie piją wody a oni piją tylko sok z winogron. Więc wino nie oznacza alkoholu.
Oni też mówią, że Chrystus zrobił wino dla ludzi, którzy przyszli na wesele. Po pierwsze fakt, że Chrystus poszedł na wesele,
ukazuje że on szanował tradycję ślubu. Po drugie, Chrystus nie zamieniał wina w alkohol. Sok z winogron musi
fermentować/gnić żeby stać się alkoholem. Pojechałam do Włoch i tam był pewien dżentelmen zwany Romano Battaglia, który

robił ze Mną wywiad do swojego programu TV. On powiedział: „Najpierw daj mi realizację, wtedy ja zrobię nagranie”. Więc Ja
powiedziałam: „W porządku, przynieś trochę wody”. I po prostu włożyłam moje palce do wody i powiedziałam: „Teraz wypij to”.
On powiedział: „To jest wino! To nie jest woda”. Ja powiedziałam: „Jak?” On powiedział: „To smakuje jak sok z winogron”. On
zapytał osobę, która to przyniosła: „Przyniosłeś wodę czy sok?” Ona powiedziała: „Przyniosłem wodę”. Więc to zostało użyte
jako pretekst, by pić alkohol, wino. Oni nie rozumieją żadnej subtelności w religii, nie wiedzą nic o ciałach zmarłych, jak z nimi
postępować. Niestety albo na szczęście ja mieszkałam bardzo blisko kościoła w Londynie. I przez cały dzień – to odbywało się
na tyłach kościoła, albo w bocznym wejściu do kościoła – przez cały dzień odbywała się aktywność: beczki z piwem były
wnoszone, opróżniane i odsyłane, przez cały dzień. A ja nie mogłam zrozumieć, jak oni mogli wypijać tyle beczek, dużych, dużych
beczek. A w nocy, gdybyście mogli to zobaczyć, ja widziałam mnóstwo duchów wychodzących, okropnych czarnych duchów
wychodzących z kościoła. Ja dawałam im bandhany i mówiłam: „ urodźcie się”. Ale one nie chciały. One były w większości
biskupami i temu podobne zapewne, którzy byli pochowani w tym kościele. Więc pewnego dnia Ja poszłam do tego kościoła i
gdy tylko tam wstąpiłam, czułam że zaraz zemdleję, ponieważ wszędzie tam było dziesięć martwych ciał, jedno przy drugim,
pochowanych w tym kościele, to było jak cmentarz. To znaczy, że oni nie mają pojęcia, gdzie należy pochować zmarłych. W
Indiach, nawet w kościołach, oni nigdy nie pozwolą pochować żadnych martwych ciał i chodzić po nich w ten sposób. Więc w
żaden sposób oni nie zagłębili się w siebie duchowo, żeby odkryć co jest prawdą; oni nawet nie szukali Ducha Świętego. Więc
gdy oni mówią, że są wybranymi i że gdy staniecie się chrześcijanami, Bóg obdarzy was niebiosami, to niestety są w wielkim
błędzie. Ponieważ będąc chrześcijaninem, hinduistą, muzułmaninem, kimkolwiek, możesz popełnić dowolny grzech, każdy może
to zrobić, w każdej religii; żadna religia ich nie powstrzymuje. Tylko w Sahadźa Jodze stajecie się prawi i bezgrzeszni –
porzucacie wszystkie swoje nawyki i także pozbywacie się waszych wad charakteru, waszej małostkowości, waszej skostniałej
natury. Ufacie sobie nawzajem, otwieracie swoje serca. Zapominacie o rasizmie, o waszych krajach i staracie się stać jednym z
innymi. A gdy nasze dzieci dorosną, odkryjemy jedno, kolektywne ciało, zapominając absolutnie o wszystkich tych
nonsensownych barierach między jednym a drugim człowiekiem. Ale gdy spotkacie fanatyka, nie dyskutujcie z nim. Ich mózgi są
zamknięte w fanatyzmie, oni nie zrozumieją. Ale jeśli ktoś z otwartym umysłem zapyta was o coś, wtedy stopniowo, krok po
kroku, inteligentnie, musicie mówić w bardzo słodki sposób: „widzisz, ja byłem chrześcijaninem i nie mogłem tego znaleźć, i mój
umysł podążał jedną stroną, ja nie byłem połączony”. Takie rzeczy powinniście mówić, jakby wam się to przydarzyło. I wtedy
stanie się tak, że oni zaczną rozumieć sens i prawdę, że to nie Chrystusa porzucają, ale odrzucamy tak zwane chrześcijaństwo. I
w ten sposób możemy pozyskać wszystkich tych niezdecydowanych ludzi, którzy nie są tu ani tam, oni z pewnością przyjdą do
Sahadźa Jogi. Nie ma nic takiego, żeby mieć poczucie winy. Każda religia to robi, oni mówią wam: „jesteś grzesznikiem”. Każdy
tak mówi, ponieważ wtedy oni mogą was na to złapać. To wszystko jest Brahma Ćajtanja, która sama w sobie tworzy i
obserwuje swoją własna grę i sama się tym raduje. Analogicznie to tak jak morze tworzy fale, a następnie widzi je i cieszy się
nimi. Więc gdy jesteśmy nieświadomi, zakryci przez ego, wtedy każda fala myśli „jestem czymś wielkim!”. Ale gdy rozpuszczacie
się w morzu, możecie to odczuć. Wibracje są nazywane sphurti w Sanskrycie, sphurti. I owe sphuran, wibracje albo pulsacje jak
my nazywamy, są tym, co określacie jako Brahma Ćajtanja. Więc my musimy stać się jednym z tym i pozwolić temu aby
wypracowało dla nas wszystko. Przypuśćmy, że coś zawiedzie – jeśli coś wypracowujecie, coś zawodzi – więc powinniśmy
wiedzieć, że to wypracowuje coś dla naszego dobra. Wtedy nie będziecie nigdy sfrustrowani i będziecie widzieć grę Brahma
Ćajtanji. Niech Bóg was błogosławi.

1989-0709, Śri Radha Kryszna Pudźa: Znaczenie przyjaźni
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Melun (Francja), 9 lipca 1989. Jestem naprawdę zachwycona, że na tę Pudżę we Francji mamy tak wielu gości, a także
francuskich Sahadźa Joginów. To pokazuje kolektywność. Kolektywność, która przyciąga was wszystkich z różnych miejsc i że
staracie się nią cieszyć. Ale fundament kolektywności podstawa kolektywności jest bardzo głęboka. I jedynie głębsze
zrozumienie jest wam w stanie powiedzieć, że podstawą kolektywności jest miłość pełna odwiązania. Miłość jest jedynym
sposobem. Nie można mieć kolektywu, dopóki nie będziecie mieć odwiązanej miłości. Francuzi byli dobrzy w tak wielu
rodzajach miłości, o której mówili. I pisali książki za książkami, powieści za powieściami i stworzyli wiele romantycznych i
nieromantycznych i wszelkiego rodzaju nastrojów, by mówić o miłości. Ale czysta miłość, jak rozumiemy w Sahadźa Jodze, ma
być teraz wyrażana między sobą przez Sahadźa Joginów. W końcu wszyscy jesteśmy ludźmi stworzonymi przez jednego Boga. I
wszyscy jesteśmy Sahadźa Joginami stworzonymi przez jedną Matkę. Więc nie powinno być między nami żadnych
nieporozumień. Ale musimy wiedzieć, co nas czasami trochę różni. Jeśli zrozumiemy problemy, z którymi się borykamy, o wiele
łatwiej byłoby nam zrozumieć, dlaczego nasza miłość staje się tak przywiązana, a nie pełna odwiązania. Zaczyna się stawać
coraz mniejsza, aż w końcu człowiek jest w stanie kochać tylko samego siebie. Jednym z głównych powodów, dla których mamy
ten problem, są nasze uwarunkowania. Jesteśmy uwarunkowani w taki sposób, że nie wiemy jak kochać. Kiedy widzę reklamy
na Zachodzie, nie wiem, gdzie zaczyna się Zachód i gdzie się kończy, a gdzie kończy się Wschód. Mówią o Zachodzie i
Wschodzie, ale nie wiem, jaka jest linia demarkacyjna. Czy ktoś może mi to powiedzieć? Gdzie zaczynamy Wschód i Zachód,
skoro to jeden okrągły świat, nieprawdaż? Ale tak czy inaczej istnieje jakaś linia, nieznana linia, niejasna linia, która tworzy
czasami ten Wschód i Zachód - dwa rodzaje uwarunkowań. Więc, kiedy widzę niektóre reklamy jakie są pokazywane, ostatnio
zobaczyłam, że James Bond ma licencje na zabijanie i to jest najlepszy film zemsty, taka reklama. Jeśli zemsta jest najlepszym
sposobem spełnienia, to jak możemy kogoś kochać? Zatem ten rodzaj uwarunkowania przychodzi do nas z zewnątrz. Abyśmy
nikomu nie wybaczali, powinniśmy się mścić. A jeśli się nie zemścisz, to nie jesteś godzien swojego imienia. Jeśli nie możesz
dokonać zemsty, jak na przykład pojedynek, co miało często miejsce we Francji, że dwie osoby się pojedynkowały. Brali dwa
pistolety i zabijali się nawzajem. Cóż to był za głupi pomysł ! Pomyślcie jakby to było w dzisiejszych czasach. Ale tak się właśnie
działo. Gdy ktoś nie dokonywał zemsty, to uważano to za swego rodzaju przebiegłość, za niegodne zachowanie. Człowiek po
prostu musi się mścić. Historia też to pokazuje, że człowiek musiał dokonywać zemsty na drugiej osobie, która go jakoś uraziła,
zraniła lub sprawiła kłopoty. Myślę, że to jakości węża. Mówią, że jeśli nadepniesz węża, to przez całe życie będzie za tobą
podążać, by się zemścić. I całe jego życie zaczyna się toczyć wokół ścigania tej osoby, która przez pomyłkę nadepnęła na jego
ciało. Ludzkie starania i dążenia są bardzo podobne, widziałam jak wiele powieści sugeruje by człowiek ścigał każdego, kto w
taki czy inny sposób go skrzywdził. Jeśli będziemy się tego trzymali, to to się nigdy nie skończy. Po pierwsze, jest to całkowicie
absurdalne. Podam wam przykład Buddy, bardzo byłam pod wrażeniem sposobu, w jaki powiedział kiedyś komuś, kto Go obraził,
znieważał i wypowiadał wszelkiego rodzaju okropne słowa. Następnie Budda udał się do innej wioski. A ten człowiek poczuł
wyrzuty sumienia i podążył za Nim, i powiedział: „Panie, przepraszam. Powiedziałem te rzeczy. Naprawdę bardzo mi przykro”.
(Budda) Zapytał: „Co? Kiedy?” Odpowiedział: „Wczoraj”. (Budda) Powiedział: „Wczoraj już się skończyło. Dzisiaj jesteś teraz tutaj
ze Mną. Więc dlaczego mówisz o tym co było wczoraj? Tego już nie ma.” Zatem tego typu myślenie, że ktoś nas skrzywdził, ktoś
jest dla nas okropny, utrzymuje nas w przeszłości. Powiedziano mi, że świętują Rewolucję Francuską, która miała miejsce. Moim
zdaniem nie było potrzeby dla tego typu rewolucji, żeby zabić Marię Antoninę. To nie było konieczne. Czy została zabita czy nie,
było bez różnicy. Ale oni musieli ją zabić. Dlaczego? Bo według nich wydała dużo pieniędzy w Wersalu i stworzyła piękne meble.
A dziś to tylko te meble pokazują. Co innego Francja ma do pokazania? Jak tylko przyjdziesz, pytają: „Czy widziałaś jej pałac?”
Powiedziałam: "Naprawdę?" Kiedy pierwszy raz przyjechałam do Francji, to było pierwsze pytanie. Musisz to zobaczyć.
Nieprawdopodobne, nie da się stworzyć nigdzie tak pięknych rzeczy. To jest niewiarygodne. Zapytałam: "Nieprawdopodobne?" –
“Tak, bo niemożliwością jest robienie tak niesamowicie ładnych rzeczy”. Zrobiła takie ładne, piękne rzeczy. Przecież nie
zamierzała tego ze sobą zabierać. Teraz, kiedy ją zamordowaliście, prosicie Mnie, abym poszła i zobaczyła te piękne rzeczy.
Musimy wyciągnąć wnioski z historii, że zabicie jej było głupotą. Po co było ją zabijać? Kiedy przejęliście rząd, to wystarczyło,
należało się wtedy zatrzymać i rozpocząć swoje rządy. Myślicie, że dzięki tej rewolucji świat stał się dla nas lepszy? Czy
uważacie, że gdziekolwiek na świecie sytuacja się poprawiła? Poza tym rewolucja powinna była polegać na zmianie rządu. W
porządku. Ale pójście tak daleko nie było konieczne. Zatem, drugie uwarunkowanie, które przychodzi do nas, to przekraczanie
wszelkich granic człowieczeństwa, gdy się mścimy. Oni mieliby niedosyt, że wciąż żyje. "O Boże, musimy ją zabić!" Oczywiście

nie mówię, że powinno się pozwalać bezkarnie kontynuować komuś, kto działał na szkodę kraju i narodu. Ale należy rozpatrzeć,
jak daleko się w tym posunąć. Zatem mądrość Sahadźa Jogi polega na zrozumieniu do jakich granic można się posunąć
wyrażając swój gniew, wymierzając swoją tak zwaną zemstę, na kimkolwiek. Ale najlepiej byłoby pozostawić to Boskiej mocy,
ponieważ wszystko jest robione przez Boską moc. Wszyscy istniejemy wewnątrz tej Boskiej mocy. Nie możemy myśleć o
niczym innym w tym rodzaju. Nie mogę podać wam analogii, jak działa Boska moc. Na przykład, jeżeli promienie słoneczne nie
wychodziły ze słońca, pozostawałyby wewnątrz słońca, a wszystko i tak by działało, wtedy powiedzielibyśmy: „To coś w rodzaju
Boskiej mocy”. Nic nie jest na zewnątrz tego, wszystko jest wewnątrz. A ta Boska moc jest mocą współczucia i miłości, która
wykonuje całą pracę. Ale kiedy bierzemy na siebie odpowiedzialność i kiedy decydujemy, że musimy coś zrobić, i że jesteśmy
kimś, i próbujemy sprzeciwić się tej Boskiej mocy, stajemy się głupcami, jak było to wcześniej widoczne. Tak więc,
pozostawienie tego w rękach Boskiej mocy i bycie po prostu narzędziem tej Boskiej mocy to jedyna droga dla Sahadźa Jogina.
Ponieważ współczucie i ta miłość Boskiej mocy jest tak wielka, że jest to mądrość, całkowita mądrość. Osoba, która nie ma
współczucia, nie może być mądra. Taki człowiek może być mądry w sensie doczesnym, ziemskim, ale nie może być naprawdę
mądry. Tak więc ci, którzy wierzą, że muszą być bardzo dokładni, muszą wiedzieć, że wasza dokładność zostanie
zakwestionowana przez Boską moc. Musi być dużo zrelaksowanego i lotnego temperamentu, który człowiek powinien mieć. Na
przykład, przybyłam teraz, znienacka, niezapowiedziana, ludzie byli całkowicie nieprzygotowani w formalnym sensie, ustawieni
równo w rządku jak wojsko. Wszystko w porządku, to wcale nie ma znaczenia. Nie robi różnicy. W ogóle Mi to nie przeszkadza,
ani Mnie to nie unieszczęśliwia. Bardzo się ucieszyłam, że was wszystkich widzę. Bo przecież wszyscy Mnie kochacie, a Ja
kocham was. Jesteśmy rodziną i nie ma żadnej potrzeby, żeby zachowywać się formalnie. Nie może być żadnej formalności
między wami a Bogiem Wszechmogącym, po prostu nie. Ale musi być zrozumienie tego, co robimy. Zauważam, że ludzie
potrafią stać się nagle wyjątkowo zrelaksowani, wyjątkowo leniwi, skrajnie zdezorientowani. Jeśli zapytasz ich o imię powiedzą
dziesięć razy: „Ach… Ach”. Zapytam: „Jak masz na imię?” Powiedzą: „Ach…”. "Pytam tylko o twoje imię." "O co mnie pytasz, moje
imię?" – Tak, twoje imię. "O, rozumiem." Tak więc – mam na myśli, najmniej zawracał sobie głowę tym, żeby chociaż zapamiętać
własne imię lub je wypowiedzieć. Jak narkotyk działający na tę osobę. To posuwa się za daleko. Innym stylem jest zbyt wiele
formalności. Przypuśćmy, że teraz Matka przychodzi i musimy Jej coś dać, a czegoś brakuje. W porządku, nie ma znaczenia. W
końcu to jest Paryż. Dawno, dawno temu brakowało wielu rzeczy. Jeśli czegoś brakuje, to nie ma znaczenia. To nie jest takie
ważne. Nie powinniście się spinać. Jak jesteście napięci, to nie absorbujecie Moich wibracji. Albo jeśli jesteście ospali, to też nie
możecie przyswoić Moich wibracji. Powinniście być zrównoważeni. W centrum, w chłonnym nastroju jak dziecko, musicie
przyjąć wibracje z tym uczuciem, wyczekiwania i radości. Musimy przyjąć Matkę. Ale nie z napięciem, że „to nie zostało
zrobione, tamto nie jest zrobione”. Widzę każdą rzecz tak pięknie wykonaną. Tak piękne są te kwiaty, wszystko tak ładnie
zaaranżowane. I tyle pomysłów. Widzę to wszystko tak wyraźnie. To wszystko wyraża nie wasze napięcie, ale waszą miłość. Czy
zatem wyrażamy naszą miłość czy nasze napięcie? Co to jest, co tutaj robimy? Czy mamy tendencje się spinać, ponieważ
jesteśmy w nadmiernym pogotowiu, czy skłaniamy się w stronę niedbalstwa, ponieważ chcemy uciec? Sahadźa Joga jest
pomiędzy tymi dwoma opcjami. Masz pragnienie coś zrobić, wyczekujesz. Chcesz zrobić coś od serca, a potem, kiedy
przychodzi spełnienie, umiesz się tym cieszyć. Ale gdy jesteście spięci, Ja przyjeżdżam i zauważam, że wszyscy macie bóle
głowy. Więc najpierw muszę wam powiedzieć: "Pozbądźcie się tego bólu głowy, dopiero wtedy będę z wami rozmawiać". Tak
więc, powinna być między nami łagodna, bezstresowa relacja, ale bezstresowa pod żadnym względem nie oznacza letargu. Nie
oznacza to, że macie być ospali, że będziecie tutaj przysypiać i nic nie będzie trafiać do waszych uszu. Więc widzimy tutaj nasze
uwarunkowanie, to uwarunkowanie, które mamy, że albo chcemy, aby ludzie byli nadmiernie czujni, albo chcemy, aby w ogóle nie
byli czujni. Zatem podstawowym problemem – ze wszystkich tych rzeczy – jest to że chcemy skrajności. W naszych
uwarunkowaniach popadamy w skrajności. Dochodzimy do skrajności tego lub skrajności tamtego. Jeśli jesteście całkowicie
ospali, pobłażliwi, zaniedbani, możemy powiedzieć, całkowicie zdezorientowani, to nie jesteście w centrum. A z drugiej strony,
jeśli jesteście bardzo surowi, jak Skała Gibraltarska i do tego wszystkiego macie pompatyczne zachowanie podobne do Hitlera:
„Powinieneś być na czas, każdy musi stawiać odpowiednio kroki, musi chodzić jak należy”. To nie jest Sahaj. To nie jest Sahaj
zachowanie. Spójrzcie na te kwiaty. Popatrzcie na każdy z osobna, jakie są piękne. Każdy pojedynczy liść jest niepowtarzalny i
nie znajdziecie drugiego identycznego. Każdy jeden płatek się wyróżnia. Są tak różnorodne, a jednocześnie tak odprężone,
generują piękno, dające nam tyle radości. Wszystkie są inne. Inaczej ukształtowane, poruszają się w różny sposób. Każdy jest
ułożony pod innym kątem. Ale jest w tym zgodność. Jest w nich jedność, która polega na tym, że wszystkie chcą dać nam
radość. Ale będąc napiętym nie możecie dawać radości. Mam na myśli to, że jeśli ktoś jest spięty, to uważam, że lepiej uciekać
od takiej osoby. Bóg jeden wie, czy jest tak spięty, że jeśli to napięcie jeszcze wzrośnie, to może was uderzyć. Albo może was
wyrzucić, albo sam się zranić. Tak więc ten aspekt bycia spiętym jest bardzo powszechny na Zachodzie, a to uwarunkowanie

pojawiło się z powodu pewnych stylów życia, które mieliśmy. Teraz nie będzie już więcej wojny pod Waterloo. Można więc
powiedzieć, że wojna pod Waterloo została wygrana, ponieważ dotarli na czas. Ale to nie o to chodzi. Wojna została wygrana,
ponieważ miała zostać wygrana przez Boską moc. Nawet gdyby się spóźnili, to i tak by wygrali. Cokolwiek się dzieje, dzieje się
dzięki Boskiej mocy. Więc nie ma potrzeby być spiętym. Wtedy powiecie: „W porządku. Więc usiądźmy i spędzajmy miło czas.
Wszystko zostanie zrobione przez Boską moc”. Nie! Boska moc będzie działać poprzez wasze instytucje, poprzez wasze
medium. Więc musicie być czujni. Mam nadzieję, że rozumiecie, co próbuję powiedzieć, że osoba zrelaksowana nie powinna być
osobą ospałą, ale ma być czujną. Możecie być jednocześnie czujni jak i zrelaksowani, ponieważ jesteście Sahadźa Joginami. Nie
jesteś jak inni ludzie. Inni ludzie, gdy tylko wypowiecie nazwę lotniska, Ja nie wiem co zachodzi w ich mózgach, nagle coś się
psuje. Oni tracą głowy, wariują. Tak jak dzisiaj jechaliśmy na lotnisko. Dzięki Bogu, że nikogo nie było. "Pewno są skacowani",
powiedziałam, „po zeszłej nocy. dlatego dziś nie ma ruchu”. Powiedziałam: „Jedźmy spokojnie. Nie ma żadnych przeszkód”. W
domu wszyscy myśleli, że się spóźnię. Powiedziałam: „Nie spóźnię się”. Dotarliśmy na miejsce. Tam była duża kolejka. I nikt nie
mógł wejść do samolotu, bo była taka duża kolejka. Nikt nie mógł nawet zarezerwować miejsca. Więc po co być spiętym? A
przypuśćmy, że jesteś spięty, zarezerwowałeś miejsce. A potem nie możesz się dostać do samolotu. Więc co? W najgorszym
wypadku jest tylko jedno nieszczęście, i ono się w końcu wydarzy, to nasza śmierć. To nieuniknione. Ponieważ się rodzimy, więc
to ciało musi umrzeć. To wszystko. Reszta to tylko żart. Niezależnie czy jesteś spięty, czy nie, więc nie ma znaczenia. Myślę, że
czasami ludzie stają jak wryci i zaczynają biec, myśląc, że jadą na lotnisko. Nie poruszają się, ale są pełni napięcia. Więc, przede
wszystkim musimy wiedzieć, że jeśli uda nam się zmniejszyć nasze napięcia, to serce się otworzy. Serce musi się otworzyć. W
końcu jesteśmy teraz w oceanie radości i błogości. Dlaczego mielibyśmy mieć jakieś napięcie? Ale kiedy jesteśmy w oceanie
radości i błogości, nie toniemy - tylko pływamy, więc musimy pływać. I myślę, że wielu ludzi właśnie tego nie rozumie. Mamy też
uwarunkowania różnych krajów, wszelkiego rodzaju uwarunkowania. Każdy kraj uwarunkowuje się na inny sposób. Jak
pomyślimy, to Francja ma tego typu uwarunkowania, że nigdy nie wypada mieć pogodnego wyrazu twarzy Tak możesz
rozpoznać Francuza. Siedząca przede mną Francuzka wyglądała tak przygnębiona, że o mało nie zapytałam: „Czy ktoś umarł w
twojej rodzinie?” Była dobrze ubrana. Pełny makijaż, fryzura, wszystko wyglądało w porządku. Ale jej twarz była tak
nieszczęśliwa, że nie mogłam tego zrozumieć, bo to nijak do siebie nie pasuje. Zadała sobie tyle trudu by się dobrze
prezentować, by wyglądać ładnie, ze swoim umalowaniem i tym wszystkim, a tutaj wygląda tak ponuro. Ona urządzała
przedstawienie, że była bardzo nieszczęśliwa. To uwarunkowanie jest tak głupie, tak niemądre, według niego wszystko, co jest
brzydkie, stało się piękne. Najbrzydszą z brzydkich kobiet, wybiorą i przyznają jej pierwszą nagrodę jako najpiękniejszej. Nie
wiem za co, pod jakim kątem patrzą na tą panią, że nazywają ją pięknością. Wyjdzie na to, że ta dama jest zabucowana, jest
opętana, ma okropne wibracje, a oni mówią: „Ona jest piękna”. Tak więc, z powodu tych ponaciąganych i wykrzywionych wizji,
które mamy w ten czy inny sposób, nigdy nie widzimy rzeczywistości. A to, co akceptujemy, to absolutnie wszystko, co jest
nierzeczywiste i martwimy się tym. To jest jak bańka. Martwimy się tą bańką, jakby to była bomba atomowa albo bomba
wodorowa. Za bardzo martwimy się sprawami, które nie są ważne. Kiedy się tak ciągle martwimy i martwimy, to doprowadza do
tego, że jeśli tylko ktoś znajdzie się w naszym pobliżu od razu naskakujemy na tę osobę, cali rozzłoszczeni. Czym się tak
martwicie? W czym jest problem? Mówię wam, że jedyne zmartwienie, jeśli już jakiś mam, to to, że Moje dzieci powinny się
wzajemnie kochać. Więc mówię o przyjaźni - to mieć przyjaciela. Jeśli mamy zmartwienia, to zawsze mówimy o tym naszym
przyjaciołom, ale nie znajomym. Jeśli macie problemy to nigdy nie powiemy o tym komuś, kogo znamy tylko mimochodem, ale
powiemy naszym przyjaciołom. A więc przyjaźń, nawet jeśli jesteś liderem to jesteś przyjacielem ludzi. Przyjaźń jest czymś
takim, że chcecie się dzielić swoimi sekretami, swoimi problemami. Robicie to ze Mną. Więc dlaczego nie między sobą? Jest to
kwestia zrozumienia, że jogini są dla siebie prawdziwymi przyjaciółmi Uważam, że związek przyjaźni jest nawet wyższy niż
jakikolwiek inny związek, o którym moglibyśmy pomyśleć, ponieważ nie ma nic do zyskania z naszej przyjaźni. To nigdy się nie
kończy i po prostu cieszycie się przyjaźnią, to wszystko. Wtedy możecie czasem robić sobie wzajemnie psikusy. Możecie trochę
pożartować z drugą osobą, podokuczać sobie nawzajem. To wszystko jest częścią przyjaźni. Ale to jest najczystsza forma
zrozumienia naszych wzajemnych relacji. A przyjaciel to ten, który zawsze bez żadnego powodu, troszczy się o swojego
przyjaciela. Przed Sahadźa Jogą mogliście mieć tylko jednego przyjaciela lub najwyżej dwóch. Trzech oznaczało już tłum, nie
można mieć trzech osób za przyjaciół. Ale w Sahadźa Jodze wszyscy jesteśmy przyjaciółmi - czysta przyjaźń. Przyjaźń o bardzo
pięknym charakterze - taka, w której cieszycie się radością drugiej osoby. To się dzieje w wbiracjach. Jeśli czujecie wibracje
innego Sahadźa Jogina, wtedy dopiero naprawdę się radujecie. Widziałam ten rodzaj przyjaźni, gdy byliśmy młodzi, bo wtedy
ludzie byli bardziej otwarci, ponieważ mój ojciec miał swoich przyjaciół. Jeden z jego przyjaciół był bardzo ortodoksyjnym
braminem i przewodniczącym pewnej organizacji na cały kraj. I jedna ze szkół, do których uczęszczałam, była prowadzona przez
tę organizację. Więc był głównym dyrektorem w tej szkole. Mój ojciec musiał pojechać bardzo daleko w pewnej sprawie i zabrał

całą swoją rodzinę a Ja miałam zostać w internacie. Napisał do swojego przyjaciela: „Wyjeżdżam a moja córka musi stawić się
na egzaminy końcowe. Przepraszam, że muszę wyjechać z całą rodziną, ale pojawiła się sprzyjająca sposobność. Ale to jest
dobra okazja”. A jego przyjaciel odpisał: "W porządku, nie ma problemu. Możesz jechać. Zaopiekuje się twoją córką”. Przyjechał i
też zakwaterował się w tym internacie. Wynajął tam pokój, by być w pobliżu. On był braminem, więc nie tknąłby jajka. Był
braminem. Ale wiedział, że Ja jem jajka i nie jestem wegetarianką. To było w czasie gdy zaczynało się lato, a on wciąż zakładał
blezer i płaszcz przeciwdeszczowy gdy wychodził. Nie wiem skąd dostawał rano jajka, przynosił je do swojego pokoju, bo to była
szkoła bramińska, i potajemnie gotował dla Mnie te jajka, a potem Mnie wołał i dawał Mi te jajka do jedzenia. Mówiłam, że nie
trzeba. „Nie, nie, musisz jeść. Wiesz, Twój ojciec wyjechał, to muszę się o Ciebie troszczyć”. Tak słodko! On był tam
najważniejszą osobą, a dla Mnie, łamał własne zasady i przepisy, przygotowując niewegetariańskie jedzenie. A potem zwijał te
wszystkie, skorupki jajek w papier, chował do kieszeni w swoim płaszczu i wychodził żeby je gdzieś wyrzucić. Potem szedł ze
Mną, aby odprowadzić Mnie na egzaminy. A wieczorem wracał i czekał na Mnie. Był takim wielkim mężczyzną, takim
wspaniałym człowiekiem, bardzo szanowanym. To znaczy, był najwyższym szefem. I każdego dnia byłam bardzo zaskoczona tą
przyjaźnią. I nic - to znaczy nie widziałam, żeby oni prowadzili jakieś rozmowy, czy żeby mieli w szczególny sposób ze sobą coś
wspólnego. To była po prostu przyjaźń. Mój ojciec, jak wiecie, był literatem, a ten drugi był pracownikiem socjalnym. Były też inne
sytuacje, Mój ojciec zajmował się polityką i widziałam też takich przyjaciół, że gdy zamykano go w więzieniu, to oni przychodzili i
zabierali nas do swoich domów, a ich żony opiekowały się nami, kąpały nas. Nie robili różnicy. Nigdy nie czułam różnicy między
ich dziećmi a Mną. Co więcej, czuliśmy, że opiekują się nami bardziej niż własnymi dziećmi. To my dostawaliśmy kąpiel w
pierwszej kolejności. Przyjaźń powoduje, że można naprawdę odczuwać radość. Trzeba mieć bardzo duże serce, aby być
przyjacielem, bardzo duże serce. Jeśli opiekujesz się tylko własnym dzieckiem, wspierasz tylko własne dziecko, to przepadłeś
dla Sahadźa Jogi, ale jeśli masz taki rodzaj ogromu przyjaźni… Jest taka fajna historia, Mój ojciec nam opowiadał o
przyjaciołach, bo mój brat miał wielu przyjaciół chodzili byle gdzie, włóczyli się, to, tamto. A potem zwykle krytykował: "Co, tato,
twoi przyjaciele przychodzą tylko, żeby czasami zadbać o twój trawnik, ponieważ któryś lubi trawnik. Potem przychodzi
następny. I nigdy o niczym nie rozmawiacie, nie dyskutujecie - po prostu nie wiem, jak cieszycie się swoim towarzystwem."
Ojciec powiedział: „Nie, my rozmawiamy, to nie tak. Nie, nie, bardzo się sobą cieszymy”. I mój ojciec powiedział mu: „W
porządku, opowiem ci historię”. Że był ojciec, który miał przyjaciela i syn, który miał przyjaciela. Współczesne czasy, to znaczy
współczesne to także stare czasy, powinnam powiedzieć. Ten ojciec powiedział do syna: „Widzisz, przyjaźń jest tam, gdzie
zawsze możesz polegać na swoim przyjacielu, a twój przyjaciel może polegać na tobie”. Powiedział: „Naprawdę?” „Tak”,
odpowiedział. "Och, na moich przyjaciołach mogę polegać", powiedział chłopiec, "Mogę polegać na moich przyjaciołach".
Powiedział "Naprawdę?" "Tak." Więc ojciec powiedział: „W porządku, przetestujmy twoich przyjaciół i moich przyjaciół”. Więc
pojechali żeby zapytać. Ojciec pojechał z synem i poszli do tych przyjaciół syna. A syn pomyślał – powiedział mu, że „Musisz
powiedzieć, że kogoś zamordowałem i poproś o pomoc”. Powiedział: „W porządku”. Więc poszli do jednego przyjaciela. Ten
przyjaciel powiedział: „Zamordowałeś? Bracie, znikaj stąd.” Zamknął drzwi. Poszli do innego, ten też zamknął drzwi. Trzeci
powiedział: „Nie, nie mów, że przyszedłeś do mojego domu. Nie mam z tobą nic wspólnego”. Wszystkich jego dwudziestu
przyjaciół odpowiedziało: „Nie”. Powiedział: „W porządku, pozwól mi teraz pójść do jednego z moich przyjaciół”. Poszli tam.
Zapukali do drzwi. Pukali i pukali, a drzwi się nie otwierały. Potem nawoływał: „Jestem tutaj”. W końcu chłopiec powiedział:
„Spójrz na to. Twój przyjaciel nawet nie wyjdzie”. Powiedział: „Nie, nie, nie, poczekaj i zobacz”. Jakieś dziesięć minut później ten
przyjaciel się pojawił, otworzył drzwi i zabrał go do środka. "O co chodzi?" Powiedział: "Wiesz, zamordowałem kogoś" powiedział ojciec - "i dlatego przyszliśmy do ciebie po pomoc". "Wiedziałem, że coś musiało się stać, bo po co przychodzić o tak
późnej godzinie? Więc zbierałem całą biżuterię mojej żony. Znaczy, jeśli potrzebujesz pieniędzy, to dam ci tę biżuterię. To
dlatego tak długo nie wychodziłem”. "To nie ma znaczenia czy zamordowałeś, czy nie" - powiedział. Ty masz dzieci, a ja nie
mam. Więc lepiej powiedz, że to ja zamordowałem. Opowiedz mi, jak doszło do tego morderstwa i wezmę to na siebie." No i ten
syn był mocno zaskoczony. On powiedział: „Nie, weź to”. Wtedy ojciec powiedział: „Widzisz, to jest mój przyjaciel. Miałeś
dwudziestu przyjaciół, a ja mam tylko jednego. To jest jego przyjaźń”. I taki rodzaj przyjaźni, my Sahadźa Jogini powinniśmy
mieć. Mam na myśli, że z przyjacielem nie możesz być spięty. Nie możesz. To pierwszy znak. A gdy siedzi tam twój przyjaciel, to
nie zdrzemniesz się i nie będziesz spać. Tylko będziesz się cieszyć. Kiedyś jechałam pociągiem i mieliśmy dwa przedziały. Więc
w jednym przedziale byłam ja i jedna starsza pani. To znaczy, byłam od niej starsza, ale ona myślała, że ona jest starsza i
próbowała zasnąć. A w drugim przedziale było dwóch przyjaciół. Spotkali się. Więc byli bardzo rozradowani i się wygłupiali.
Dawali sobie na przemian kuksańce. I wołali: "Ej, ty!" I tak to trwało. I ta pani powiedziała: „Spójrz na tych ludzi. Nie pozwalają
nam spać”. No i poszła i nakrzyczała na nich: "Co tu się dzieje?! Natychmiast skończcie z tymi wybrykami" Powiedział: „Widzi
pani, spotkaliśmy się po długim czasie, więc się bardzo cieszymy”. Ona powiedziała: „Tak nie przystoi. Dlaczego się bijecie, jeśli

dobrze się bawicie? No i nie mówcie tak głośno”. I poszła. Potem Ja poszłam i powiedziałam: "Teraz jestem tutaj, możecie sobie
krzyczeć. Nie wspominajcie o tym. Zamknę drzwi. Ta pani nie przyjdzie”. Byli zaskoczeni. Powiedziałam: „Podoba mi się sposób,
w jaki cieszycie się sobą nawzajem”. Powiedzieli: „Nie chce pani spać?” "Nie, nie, chcę słyszeć, co do siebie mówicie." I byli
zaskoczeni, jak cieszy mnie sposób, w jaki się biją i cieszą się sobą. Więc, muszę wam powiedzieć, to właśnie w taki sposób
powinniśmy być przyjaciółmi. Musimy się dzielić, cieszyć się dzieleniem. Nie ma w tym żadnej powagi. Jak możesz być poważny
ze swoim przyjacielem? Po prostu się zrelaksujcie, ciesząc się swoim towarzystwem. Nawet jeśli macie się pokłócić - kłóćcie
się, to nic nie szkodzi. Nawet jeśli macie inne poglądy, to w porządku. Ale nie powinniście próbować narzucać się swojemu
przyjacielowi, ani wasz przyjaciel nie powinien próbować się narzucać. Ale spróbujcie się nawzajem zrozumieć. To właśnie w ten
sposób tak dużo się nauczymy. Musicie się wiele od siebie nauczyć. Na przykład nauczyłam się tak dużo od Francuzów, że
będziecie zaskoczeni. Nauczyłam się wielu rzeczy od Francuzów, ich stylu w sztuce, ich idei na temat sztuki, muzyki, ich kultury.
Jest wiele rzeczy do nauczenia. Więc macie przyjaciół w Indiach, macie przyjaciół wszędzie, teraz macie przyjaciół w Ameryce
Południowej. Wszędzie macie przyjaciół. Po prostu noście broszkę z Moim wizerunkiem. To wystarczy. Oh! Wszyscy się zerwą
żeby Ci pomóc, zrobią dla ciebie wszystko. Tak więc, ta przyjaźń pomyślcie tylko o tym, mamy na tym świecie tysiące przyjaciół,
gdziekolwiek pójdziemy. I to właśnie musimy wiedzieć, wewnętrznie że my sami musimy być bardzo, bardzo przyjazną osobą,
bardzo przyjazną. Między przyjaciółmi istnieje pewien rodzaj otwartości. Nie ma zamkniętości. Nie ma napięcia. Nie ma
formalności. I zaufanie. Do tego stopnia, że możecie z nimi porozmawiać o tym, czego chcecie, jakie są wasze potrzeby i jakie
macie problemy. Mam nadzieję, że rozumiecie, że miłość oznacza całkowitą wolność dla siebie i dla innych. Jeśli kogoś
kochacie, wtedy jest pełna wolność i zrozumienie. Ale ta miłość musi być bardzo, bardzo czysta. Pełne zrozumienie. Musicie
czuć tę przyjaźń. I będziecie bardzo dumni, że macie tak wielu przyjaciół. I to prawdziwych przyjaciół. Macie tylu przyjaciół,
którzy są prawdziwymi przyjaciółmi. Będziecie tak bardzo - czując coś, jakbyście byli wspaniałą osobowością, że macie tak wielu
przyjaciół na tym świecie. Nie jesteście sami. Wyobraźcie sobie jak było wcześniej, narodziło się tylu świętych, tyle wielkich dusz
i traktowano ich jak osobliwych ludzi i byli torturowani, truci, zabijani. Byli sami. Ale wy nie jesteście. Wszyscy jesteście dla siebie
przyjaciółmi, a największym przyjacielem, jakiego macie, jest Boska moc, która opiekuje się wami i robi dla was wszystko. Jeśli
macie w sobie taką zrelaksowaną, piękną czujność w sobie, to będziecie cieszyć się życiem. Będziecie cieszyć się Sahadźa Jogą
i będziecie mieli o wiele, wiele więcej ludzi w Sahadźa Jodze. A jeśli nie macie tego między sobą, ludzie powiedzą: „Och Matko,
cokolwiek byś nie powiedziała, ale Sahadźa Jogini się nie nadają”. Tak więc dzisiaj, w tym kraju Francji, gdzie zdobyliśmy
wyzwolenie, gdzie walczyliśmy o wyzwolenie, przejdźmy do prawdziwego wyzwolenia, prawdziwego wyzwolenia naszej duszy,
naszego ducha, aby się nim w pełni cieszyć. Cieszcie się wszystkim co jest dostępne, ze zrozumieniem. Niech was wszystkich
Bóg błogosławi. Dziękuję.
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Paramchaitanya Puja
(Monachium, 19.07.1989)
Zadano Mi pytanie: “Jaką puję będziemy dzisiaj mieli?“ Trzymałam to w sekrecie. Dzisiaj powinniśmy czcić Paramchaitanyę –
Wszechprzenikającą Siłę Miłości Boga. Uświadamiamy sobie, że wszystko robi Paramchaitanya, a przynajmniej na poziomie
mentalnym wiemy, że wszystko jest wykonywane dzięki łasce Paramchaitanyi, będącej mocą Adi Shakti. Jednakże wciąż nie
dotarło to jeszcze do głębi naszego serca, naszej uwagi. Możemy rozpatrywać Paramchaitanyę jako ocean, jako ocean, który
zawiera wszystko wewnątrz siebie. Wszystko, cała praca, wszystko znajduje się w obrębie jego własnych granic. Dlatego nie
można Jej do niczego porównać, nie możemy Jej porównywać.
Jeśli patrzycie na słońce, widzicie, że ze słońca muszą wyjść promienie, aby to wypracowywać. Jeśli popatrzycie na
kogokolwiek, powiedzmy, na człowieka posiadającego władzę, to zobaczycie, że on musi potwierdzać tę władzę z zewnątrz, nie
wypracowuje jej jednak z własnego wnętrza. Powiedzmy, na przykład jest nasionko i w samym wnętrzu tego nasionka wyrasta
drzewo, które rodzi owoce, jego owoce są sprzedawane, a ludzie je jedzą, i wszystko to mieści się wewnątrz tego ziarenka.
Wtedy to jest Paramchaitanya. Więc my wszyscy jesteśmy Nią otuleni. Widzimy tylko fale i jesteśmy na tych falach, dlatego
widzimy to jako coś odrębnego, odizolowanego – tak jak czujemy, że to są Niemcy lub to jest Anglia, a to Indie. Ale to są po
prostu fałdki na sari Paramchaitanyi – wyglądają one jak oddzielone, ale one nie są oddzielne, one są ciągłe. Dlatego połączenie
jest absolutnie całkowite. Jeśli wyciągnę nić w tym miejscu, będzie ona wyciągała się wszędzie.
Dokładnie tak samo działa ta Paramchaitanya wewnątrz siebie samej i nie ma niczego poza Nią. Tak więc, kiedy jesteście
Sahaja yoginami, zwraca Ona na was szczególną uwagę, lub powinnam powiedzieć - Ona całkowicie się z wami jednoczy.
Jakiekolwiek byłoby wasze pragnienie, cokolwiek byście chcieli – będzie to również pochodziło z tej samej Paramchaitanyi, jeśli
jesteście jednością z Nią. Powiedzmy, gdy ocean się burzy, w powietrze mogą wzlatywać krople wody i zaczynają one myśleć:
”O, my jesteśmy wyżej, my nie jesteśmy z tego świata, nie z tego oceanu”, jednakże one muszą z powrotem wpaść do oceanu.
Tak więc jest to Energia bez formy, zawierająca cały inteligencję, całą koordynację, wszelkie organizowanie, wszystkie
komputery, całą telewizję, wszelką, jaką sobie możecie wyobrazić komunikację, całą łączność, zarządzanie, ale przede
wszystkim, jest to Miłość, to jest Miłość Boga i Miłość waszej Matki. Dlatego, aby stać się jednością z tą Paramchaitanyą,
powinniście wiedzieć, że musicie stać się Rzeczywistością.
Na przykład, jeśli zrobicie Mi zdjęcie gdy tu siedzę, możliwe, że Moja fotografia będzie mogła dać wam żywe wibracje, choć to
tylko fotografia, ale jeśli zrobicie zdjęcie komuś innemu, nie wypracuje to Sahaja Yogi. Przyczyna leży w tym, że ten człowiek nie
stał się Rzeczywistością. To tak jakbyście patrzyli na jakikolwiek obraz, przypuśćmy, że widzicie obraz, na którym pada deszcz.
Deszcz ten nie podlewa kwiatów, nie moczy ubrań ludzi, którzy są na obrazie. Jest on statyczny. Dlatego w tej ignorancji, w
ignorancji malujemy po prostu obraz, który jest statycznym przedstawieniem rzeczywistości. I to dlatego myślimy: ”My możemy
wypracować wszystko sami”. Jeśli ktoś mówi: “Widzę ten obraz, i uczynię ten deszcz prawdziwym” – nie możecie tego zrobić.
Czegokolwiek byście próbowali, jakiekolwiek kolory byście nałożyli – coś tam może się pojawić. W efekcie waszych wysiłków
coś się pojawi, ale to coś nie będzie posiadało ani umiejętności, ani natury Rzeczywistości.
Więc ludzie zawsze mają do czynienia z rzeczami nierealnymi, myśląc, że tworzą coś wielkiego. Możemy otrzymać kwiaty, które
wyglądają jak prawdziwe, żywe kwiaty, możemy je poczuć, możemy wyprodukować plastikowe kwiaty, możemy tworzyć obrazy
dokładnie je odwzorowujące, jednak nie potrafimy sami wyprodukować nawet jednego kwiatka. Powinniśmy zwrócić się ku
Rzeczywistości, co znaczy, że to Matka Ziemia będzie je produkowała lub też, że słońce pomoże tej Matce Ziemi.
Dlatego wy wszyscy Sahaja yogini powinniście wiedzieć, że w rzeczywistości wy nie robicie nic, wszystko jest wykonywane

przez Paramchaitanyę. Taka jest różnica pomiędzy nie-Sahaja yoginem i Sahaja yoginem. Nie-Sahaja yogin nie wie, a nawet jeśli
wie – to Prawda nie leży w jego sercu, nie jest to nieodłączną częścią jego istoty. Natomiast Sahaja yogin wie, że Rzeczywistość
jest Paramchaitanyą, i że ta Rzeczywistość to wszystko wypracowuje. A ta Rzeczywistość jest Boską Miłością.
My zawsze oddzielamy miłość od działania. Dla nas miłość oznacza swoistego rodzaju bezrozumne zachowanie w stosunku do
jakiegoś człowieka, nie istnieje techniczne ”know - how” jak kochać. To działa bez żadnego zrozumienia. Kiedy kogoś kochamy,
nie wiemy co robimy. Myślimy, że kogoś kochamy, a jutro zaczniemy mu mówić: ”Nienawidzę cię”. A więc jak może to być
miłością? Kochamy swoje własne dzieci, kochamy swoją własną rodzinę, kochamy swoich własnych przyjaciół, co jest tak
nierealne. Gdyby ta miłość była rzeczywista, nigdy nie mogłaby zawieść. Ale nie możecie z całą pewnością powiedzieć, że, w
porządku, dzisiaj będziecie pracować na waszego syna, i będziecie bardzo egoistyczni ze względu na waszego syna. Ale nie
możecie wiedzieć, jak on jutro was potraktuje i jak wy będziecie się odnosić do niego.
Ale Paramchaitanya wie, Ona wie, jak wyrażać swoją Miłość. Ale nie tylko to. Jest to wieczne uczucie Miłości, może ono zmienić
swój odcień, ale Jej troska będzie taka sama. Istotą Miłości jest troska. Jeśli przypuśćmy, ktoś zrobi coś złego, troska Boskości
będzie polegała na tym, aby skorygować tego człowieka. Troska albo można powiedzieć ”Hita”, czyli pomyślność. A więc troska
o waszą pomyślność będzie trwała nieustannie. Niekiedy może się ona wydawać okrutna, może się wydawać kochająca, może
się wydawać zbyt pobłażliwa. Jakąkolwiek formę by przyjęła, niczym fala, jakakolwiek by się wydawała, ale w rzeczywistości jest
to dla waszego dobra. Ona pracuje dla waszego dobra. Nie tylko dla waszego dobra, ale również dla kolektywnej pomyślności.
Ona bardzo dobrze wie, co należy robić, jak to wypracowywać. Ona nie musi nigdzie iść i się uczyć, pełna wiedza o tym ”know how” również jest w Niej samej. To jest taka skarbnica Mądrości, Wiedzy i Miłości. Ona nigdzie nie zboczy. Gdy tylko staniecie
się Sahaja yoginem, troska o waszą pomyślność będzie nieustannie trwała. Niezależnie od tego, czy jesteście karani, czy nie – to
inna sprawa. Jedni ludzie mogą dostać pracę, inni nie. Z jednymi ludźmi Ona to wypracuje w taki sposób, z innymi w inny. Może
więc ktoś zapytać, jakże ta Paramchaitanya może w taki sposób się zachowywać? Wszystko jest po to, aby was skorygować.
Jest to wielkie ubijanie. Wszystko wypracowuje, aby was skorygować i dla waszej pomyślności. Jeśli to zrozumiecie, nigdy w
swoim życiu nie będziecie rozczarowani.
Ona nie troszczy się o swoją własną pomyślność, ponieważ Ona sama w sobie jest absolutną pomyślnością. Ona nigdy nie myśli
o tym, jak ma być dobroczynną lub pomocną, ponieważ Ona się o to nie niepokoi. Człowiek, który powiedzmy, ma wszystko, ma
wszystkie rzeczy na świecie, wciąż może być zainteresowany, aby zdobyć jeszcze więcej, ma on w sobie tę zachłanność. Ale
ponieważ Ona jest Purna [kompletna], nie jest chciwa, jest całkowicie usatysfakcjonowana samą sobą. Ale ponieważ jest tak
potężna, tak wszystkowiedząca, to nie ma żadnych wątpliwości, jakichkolwiek wątpliwości. I dlatego, że nikt nie może Jej
skrzywdzić, niczego się nie boi. A wy wszyscy poczuliście teraz, że Paramchaitanya powinna dać wam życie całkowicie
pozbawione lęku, spokojne i radosne życie. Jak dziecko, które odnajduje swoją matkę i przestaje płakać, już więcej nie będzie,
teraz odnalazło swoją matkę. Analogicznie, wy odnaleźliście Paramchaitanyę i połączenie z Nią, dlatego nie musicie się o nic
martwić, nie musicie o niczym myśleć, nie musicie niczego planować. Jedynie powinniście wskoczyć w to, wskoczyć i wiedzieć,
że staliście się nieodłączną częścią Rzeczywistości. Jeśli to zrozumieliście, to myślę, że dokonaliśmy wielkiego dzieła.
Teraz jesteśmy Niemczech, wy wiecie, że w Niemczech byli ludzie, którzy próbowali doszczętnie rozbić nadzieję ludzi. Ale nawet
to, co się stało, wszystkie te okropne rzeczy, które się działy, które spowodowały śmierć tak wielu ludzi, oczywiście oni narodzili
się ponownie, nie ma problemu, i takie problemy pojawiły się, że oni myśleli, oni myśleli, iż cały ten świat zginie. Tak bardzo się
martwili, że cały ten świat zginie, ale tak się nie stało. Ta wojna dała nam lekcję, która uczyniła nas bardziej kolektywnymi, która
zmusiła nas do rozumienia siebie nawzajem. W przeciwnym razie, jak byście wyszli z tej ignorancji, że “my jesteśmy tym krajem”,
“my jesteśmy tamtym krajem” – rasizm, po czym ten tzw. nacjonalizm, tzw. patriotyzm – wszystkie te dzielące siły, dzielące
sprawy. To takie jasne, że wszyscy jesteśmy istotami ludzkimi i należy traktować nas jak istoty ludzkie.
Jeśli popatrzeć na historię, to zobaczycie, że po każdej wojnie obserwowano wzmożone dążenie do wiedzy, wiedzy o jedności
tego świata. Coś na podobieństwo tego, jakbyście byli w rakiecie, która zawiera połączone ze sobą człony. Cała ta rakieta
nabiera prędkości, określonej prędkości, po czym w dolnym członie następuje wybuch, a kiedy on wybucha, daje większą
prędkość całej rakiecie. Tak więc ma miejsce przyspieszenie i w ten sposób możecie wylecieć w przestrzeń kosmiczną. W
analogiczny sposób wszystkie te okropne sprawy, które się zdarzyły, są wybuchami, które popychają was do wiedzy, że z nami
coś jest nie tak, że żyjemy w czymś nierealnym.

Teraz problemy, dzisiejsze problemy, takie jak problemy ekologiczne, AIDS, narkotyki, wszystkie te współczesne problemy i
bieda, jeśli obserwujecie je jako widz, stwierdzicie, że są szokujące. To są bardzo szokujące sprawy i wszystkie te szokujące
sprawy powinny naprawdę szokować nasz umysł, szokować nasz umysł. Dlaczego mamy te problemy?
I są pewni głupi przywódcy, którzy myślą, że możemy rozwiązać te problemy, mając więcej pieniędzy. Możemy ochronić się
przed ekologią, jeśli będziemy mieli więcej pieniędzy. I że będziemy mogli zanieczyszczać atmosferę, bo będziemy mieli więcej
pieniędzy i będziemy mogli ochronić siebie; a więc każdy będzie musiał mieć maskę przeciwgazową, aby wszędzie się poruszać.
Musimy więc zarobić więcej pieniędzy, aby siebie ochronić. Nie ma znaczenia, jeśli jest problem ekologiczny, to nie ma
znaczenia. Tak więc poruszacie się jak człowiek, który trafił do strefy pełnej trujących gazów. Wszystkie te głupie idee pojawiają
się, ponieważ oni nie rozumieją, na czym polega ludzka godność, że ludzie są ponad wszystkim, ponad maszynami, ponad
wszystkimi materialnymi sprawami świata. Oni nie będą mówili o tym, że my zrównoważymy ten mechanizm. Nie. Oni będą
mówili o tym, jak uczynić z człowieka największego niewolnika maszyn, ponieważ on musi mieć pieniądze. On musi mieć więcej
pieniędzy, a przy pomocy tych większych pieniędzy będzie można również ochronić siebie przed tymi ekologicznymi
problemami. To absurd.
Ale jeśli wy zrozumiecie, czym jest ludzka godność, wówczas musicie zrozumieć, że jako ludzie powinniśmy zrobić bardzo
pozytywny i mądry krok – powstrzymać cały bezsens naszych poczynań. Jak na przykład, obecnie duża część wybrzeża
francuskiego ma zanieczyszczone plaże. Oczywiście dlatego, że wprowadzili oni dziwny zwyczaj spędzania wszystkich świąt na
wybrzeżu. No i taki jest skutek. Teraz robicie co chcecie. Nie możecie robić tego wszystkiego, to się skończyło. Mózg ludzki jest
taki, że zamiast zrozumienia tego, że zrobiliśmy coś niewłaściwego, oni powiedzą: “Zastosujemy nową metodę oczyszczania
tego”. Nigdy nie osądzą sami siebie, że to z nimi jest coś nie w porządku i że tak się uzależnili od tego dziwnego życia, które
wiodą na wybrzeżu.
Teraz AIDS. Będziecie zdumieni, że w Ameryce... Dlaczego nawet oni mówili, że w samym Los Angeles siedemset tysięcy ludzi
gloryfikowało siebie jako męczenników AIDS. Ponieważ oni osiągają tak wielki cel, jak prowadzenie takiego życia, które jest
bezsensowne, tak jakby byli wielkimi rewolucjonistami. I myślą, że są bardzo, bardzo wielkimi rewolucjonistami, wielkimi ludźmi,
ponieważ popierają tę chorobę – AIDS i opiewają jej chwałę. Czy możecie uwierzyć w to, że takiego rodzaju opinia może zostać
zaakceptowana? Ludzie będą się z was śmiali. Wszystko to jest ukierunkowane na pieniądze. Podoba im się reklamowanie tego.
Oni chcą mówić o pomocy finansowej. Oni chcą powiedzieć, że tak się dzieje, ponieważ, gdyby mieli więcej pieniędzy, to braliby
więcej narkotyków. A że pieniędzy nie mają – idą kraść, tak więc powinniście dać im pieniądze, aby mogli kupować narkotyki lub
aby mogli prowadzić taki tryb życia.
Ogólnie, jak widzicie, ludzie przeżyli całe swoje życia z czymś, co jest tak nierzeczywiste, całkowicie nierzeczywiste. A kiedy
przyjdzie spojrzeć prawdzie w oczy, że popełniliśmy błąd, że nie powinniśmy byli tego robić, wtedy oni wycofują się i przyjmują
inny ”chwalebny” wizerunek, sztuczny i nierealny, mówiąc: ”O, my jesteśmy wielcy, my jesteśmy męczennikami”. I właśnie to my
nazywamy Kali Yugą, gdzie wszystko, co jest odrażające, wstrętne, wszystko, przed czym powinniśmy być chronieni, staje się dla
ludzi celem do osiągnięcia.
Mam nadzieję, iż zrozumieliście, że Wszechprzenikająca Moc wokół nas, jest tą, która tworzy Sahaja Yogę, jest tą, która
przyprowadziła was do Sahaja Yogi i jest tą, która dała wam błogosławieństwa – to Paramchaitanya. Poprzez którą to się
wypracowało. Dlatego dzisiaj powinniśmy się modlić o to, abyśmy byli bardziej świadomi, że jesteśmy nieodłączną częścią
Paramchaitanyi i że możemy to czuć, możemy używać tej Mocy, możemy to wypracować. Jeśli odczuwacie to dzisiaj w ten
sposób, to myślę, że duża praca została już wykonana i niech was za to Bóg błogosławi. Zatem, gdy robicie tę puję, pamiętajcie
proszę, że czcicie Mnie jako Paramchaitanyę, powinniście więc myśleć tylko o tym, że macie do czynienia z Rzeczywistością
samą w sobie. Z takim zrozumieniem powinniście robić tę puję.
Niech was wszystkich Bóg błogosławi.
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Guru Puja, Twórczość, 23.07.1989 Lago Di Braies, Włochy
Dzisiaj musieliśmy spędzić trochę więcej czasu niż zwykle, by osiągnąć poziom, gdzie możemy naprawdę czcić Guru.
Kiedy czcimy naszego Guru, musimy wiedzieć, że rzeczywiście staramy się obudzić zasadę Guru w nas samych. Chodzi nie tylko
o to, że jesteście tutaj, aby czcić swojego Guru. Możecie oddawać cześć bardzo wiele razy, być może wibracje będą płynąć, być
może poczujecie się nimi napełnieni i poczujecie się uwzniośleni i odżywieni. Ale te wartości odżywcze muszą zostać
zachowane
w nas samych.
Więc zawsze pamiętajcie, że ilekroć oddajecie cześć jakiejś zasadzie na zewnątrz, staracie się czcić swoją własną zasadę w
sobie. Jak wiecie, w nas, w każdym z nas, znajduje się Zasada Guru. Bardzo interesujące jest zobaczyć, jak Zasada Guru
przepięknie otacza czakrę Nabhi. Nigdy nie widzimy żadnych czakr połączonych z zasadą Guru. Widzicie Nabhi, a wokół jest
Bhavasagara. Zatem ten Bhavasagara, który jest Oceanem Iluzji, nie może być Guru.
Ale istnieją ukryte czakry wewnątrz tego Bhavasagary, które mają zostać obudzone i wydobyte na światło dzienne, aby się
objawiły. Jak możecie zobaczyć, granice tej zasady wynikają z ruchu czakry Swadishthana. Swadishthan jest tą czakrą, która
daje wam przede wszystkim kreatywność. Osoba będąca Guru musi być twórcza z natury. Jeśli nie jesteście osobą kreatywną,
nie możecie zostać guru.
Na przykład, macie do czynienia z uczniami, z którymi musicie rozmawiać. Musicie wykreować słowo boskiej magii, aby
wywrzeć wrażenie na uczniach lub ludziach, których przyciągacie do siebie jako guru, aby pokazać, że macie o wiele więcej
boskiej magii niż oni. Jeśli jesteście osobą bardzo przyziemną, bardzo pospolitą, to nie możecie stworzyć przepięknego kupletu
czy pięknej wypowiedzi, albo dowcipu lub żartu, czy też pięknego obrazu lub pięknego gobelinu, ani pięknego domu. Jeśli
brakuje wam kreatywności, zabraknie wam Zasady Guru, ponieważ guru musi tworzyć ze zwykłych ludzi coś niezwykłego. On
musi być w stanie stworzyć nową osobowość ze starej osobowości, która jest w stanie rozkładu.
Więc pierwszą zasadą, którą musicie zrozumieć wewnątrz siebie jest to, że powinniście być w stanie stworzyć nową osobowość
w człowieku. Jak to robimy? Oczywiście, macie moce, by unosić Kundalini, macie moce by uzdrawiać ludzi, macie moce
mówienia o sprawach istotnych i nieistotnych. Pomimo tego wszystkiego, jeśli nie potraficie stworzyć nowej osobowości u ludzi,
którymi się zajmujecie, to nie jesteście guru. A ta nowa osobowość musi być wyjątkową osobowością, która stanowi unikalne
połączenie współczucia i dynamizmu.
Dlatego ważne jest, aby w swojej kreatywności używać energii współczucia. Możecie kształtować ludzi wyłącznie za pomocą
współczucia, nigdy przez gniew, nigdy poprzez represje, nigdy poprzez popisywanie się mocami "wielkiego guru". Dopóki nie
zajmiecie się sytuacją i osobowością bardzo ostrożnie, okazując pełen szacunek, okazując całą troskę i całą miłość osobie,
której dajecie Realizację. Popisywanie się, że jesteście wielkim guru, wywoła wyłącznie coś w rodzaju strachu przed wami a po
jakimś czasie ludzie nie będą chcieli oglądać waszych twarzy. Zatem najważniejszą rzeczą w Zasadzie Guru jest to, że musicie
tworzyć.
Wielu ludzi dostaje Realizację, w porządku, oni dostają Realizację a potem być może mieszkają
w ashramach. Oni chodzą na puje, słuchają muzyki, może tańczą, śmieją się, są kolektywni, ale mimo to ich Zasada Guru nie jest
obudzona dopóki nie stworzą wielu, wielu nowych Sahaja yoginów. Zatem wizja guru powinna brzmieć: "Ilu Sahaja yoginów
zamierzam stworzyć? Jak zamierzam wykorzystać tę kreatywność, aby stworzyć więcej Sahaja yoginów?"

Zatem, chociaż podstawą czy istotą czakry Swadishthana jest estetyka, to siłą i energią czakry Swadishthana jest uwaga. Jeśli
macie chwiejną uwagę, jeśli wasza uwaga jest w jednej minucie tu
a w następnej minucie tam, jeśli macie uwagę, przez którą możecie tylko krytykować innych i nie widzicie własnych błędów; jeśli
macie uwagę, przez którą pokazujecie ludziom, że jesteście osobą niepoważną, bezsensowną, wtedy wasza Zasada Guru jest
zmarnowana. Jest to wysiłek Sahaja Yogi, który jest zmarnowany, i praca waszego Guru jest też zmarnowana. To jest absolutne
minimum, najpierw uwaga musi być czysta. Ale czysta uwaga nie oznacza szorstkości, nie oznacza ascetyzmu, to nie oznacza
dyscyplinowania oczu klapkami jak u konia, lecz w całkowitej wolności wasza uwaga [powinna] być skoncentrowana.
Czemu poświęcamy najwięcej uwagi?
Jeśli jesteśmy uczciwi, możemy myśleć na poziomie ludzkim, poświęcamy uwagę swoim dzieciom, swojej żonie, swoim mężom,
swojej rodzinie, relacjom związanym z miłością. Zatem wtedy, gdy wasza uwaga zawiera współczucie i miłość dla drugiej osoby,
tylko wtedy możecie wypracować Realizację innych. Jeśli macie wypracować Realizację innych, to musi być ogromna miłość do
drugiego człowieka. Jeśli nie macie tej głębi, a tylko ruszacie rękami, żeby podnieść Kundalini, bo wasza Matka dała wam moce to koniec. Tylko ta głębia miłości może przynieść wam sukces wraz z waszą czystą uwagą i myślę, że tylko czysta uwaga może
kochać. Nieczysta uwaga nie może kochać, gdyż cała nieczysta uwaga jest ukierunkowana na siebie, na własne "ja". Nie jest
skierowana na "Jaźń" w sensie duchowym. Ale idea, że duchowość jest miłością, wydaje się być nową dla wielu ludzi. Oni sądzą,
że duchowość oznacza osobę, która jest całkowicie wysuszona jak łodyga fasoli i nikt nie może zbliżyć się do tej osoby, nikt nie
może się komunikować z taką osobą, ponieważ ta osoba jest "zbyt czysta". Jeśli mydło nie może oczyścić ciała, jaki jest pożytek
z posiadania mydła? Jeśli mydło boi się zbliżyć do ciebie, wtedy lepiej nie nazywać się mydłem.
Tak więc doszliśmy do punktu, że twórczość, jeśli jest ona naszym celem, lakshya, dla niej uwaga musi zostać oczyszczona a
oczyszczona ma być przez miłość, przez współczucie. I ta sama uwaga, gdy jest przepełniona miłością i współczuciem, daje
wam dynamizm, daje wam siłę, daje wam niestrudzony zapał. A radość z ujrzenia swojego odbicia w drugim człowieku jest
bardzo piękna. Żadne słowa nie potrafią tego opisać. W rzeczywistości, kiedy dajecie Realizację innej osobie, tym, co staracie
się zobaczyć, jest wasze własne odbicie w tej osobie, tak jakbyście ze zwykłej szyby robili piękne lustro, i wtedy chcecie w nim to
zobaczyć.
To w ten sposób tworzycie, tworzycie swoje własne odbicia i poprzez oczyszczanie reflektorów, zrozumiecie, że bez
kreatywności ta Guru Puja jest bezużyteczna dla was. Jeśli żyjecie tylko dla siebie, dla swojej rodziny, dla swojego męża czy
tylko dla ashramu, to w ogóle nie rozwinęliście się, nie wypełniliście żadnego obowiązku wobec swojego Guru. Oczywiście, jak
tylko przyjmiecie tę zasadę, rozwiniecie tak wiele przymiotów wewnątrz was. Pierwszym, który rozwiniecie, jest mądrość,
ponieważ zdajecie sobie sprawę, że zmierzacie w złym kierunku, dlaczego to nie działa, dlaczego jest problem, dlaczego wasza
kreatywność nie działa.
Staje się to dla was widoczne i oczywiste, i zaczynacie się uczyć a mądrość przychodzi do was
i zaczynacie rozumieć. Mądrość jest wtedy, gdy zdajecie sobie sprawę ze swoich błędów i naprawiacie je. A razem z tym
rozwijacie równowagę i zrozumienie, jak postępować z drugim człowiekiem.
Zawsze opowiadam historię o samochodzie, jest tam gaz i jest również hamulec. Na początku musicie używać obydwu nie
rozumiejąc, co to takiego, jeszcze nie jesteście Guru, nawet nie jesteście kierowcą. Potem, kiedy umiecie, wtedy prowadzicie
automatycznie; wtedy jesteście kierowcą, ale nadal mistrz siedzi z tyłu. Więc teraz musicie stać się mistrzem, a kiedy staniecie
się mistrzem, możecie panować nad pojazdem i możecie widzieć kierowcę, gaz a także hamulec. I możecie po prostu nim
kierować w bardzo prosty sposób. Tak więc Zasada Guru jest ograniczona i przesuwa swoje granice jak [linia] horyzontu. Kiedy
zaczyna wzrastać wasza kreatywność, tym więcej ludzi tworzycie.

A centralnym punktem tego jest Nabhi, jest centrum, które jest jak wielki kluczowy punkt, wokół którego cały ten ruch ma
miejsce. Czakrę Nabhi, jak wiecie, dostaliście od swojej matki na początku. Zatem Guru musi być matką. Musi posiadać
przymioty Matki, nie współczesnych matek, lecz w prawdziwym znaczeniu tego słowa. Czyli Guru musi kochać swoje dzieci i
musi mieć siłę i odwagę, by swoje dzieci korygować. A najszczerszym pragnieniem powinno być kierowanie dzieci we właściwą
stronę, prowadzenie ich, pomaganie im we wzrastaniu. Zatem pierwszy pokarm przychodzi do nas nawet kiedy jesteśmy w łonie
matki - poprzez matkę, tak też wy jesteście matką, niezależnie czy jesteście mężczyzną lub kobietą, ale pod względem jakości
jesteście matką. I cokolwiek myślicie lub cokolwiek robicie - ma to wpływ na dziecko. To, jak się zachowujecie, jak mówicie,
sposób w jaki żyjecie, wszystko to ma wpływ na rozwój dziecka. Podobnie, gdy przypuśćmy, Sahaja yogin, który próbuje dać
Realizację, jest hipokrytą, jeśli jest niewłaściwym typem osoby, jeśli nie szanuje swojego własnego Guru… dzieci będą
zachowywać się w ten sam sposób i przejmą złe rzeczy dużo szybciej, najpierw widzą złe rzeczy.
Toteż powinniście być doskonali w waszym zachowaniu wobec swojego własnego Guru, musicie w pełni szanować swojego
Guru. Całkowite poddanie się swojemu własnemu Guru jest ważne; wtedy zobaczą, jak potraktowaliście swojego własnego
Guru, i właśnie tak będą was traktować. Jeśli wy nie odnosicie się do swojego Guru z takim szacunkiem, z takim zrozumieniem,
z takim oddaniem, to nie spodziewajcie się, że wasze dzieci albo ludzie, których prowadzicie, będą respektować was.
Zatem ta cecha Guru w nas musi być jak wielki mędrzec czy wielki wizjoner, który znajduje się wyżej niż normalni przyziemni
ludzie i widzi rzeczy we właściwej perspektywie i przynosi swoim uczniom właściwe zrozumienie tej całej perspektywy, którą
widzi, nie daje im wypaczonych ani niewłaściwych idei. Ktoś mógłby powiedzieć: "Matko, w jaki sposób mamy wyrażać miłość, a
także przekazywać im Prawdę?" Musicie troszczyć się o ich dobro - hitha. Musicie dbać o dobro waszych uczniów, Może się
zdarzyć, że komuś nie spodoba się to, co dzisiaj mówicie tej osobie. Ale przyjdzie dzień, gdy on pomyśli: "Dzięki Bogu, że mój
Guru poprawił mnie i naprowadził mnie na właściwą drogę". Jeżeli celem ucznia nie jest wzrastanie, tylko bycie tam dla jakiegoś
[innego] celu, wtedy lepiej jest nie mieć takich uczniów. Nie mieć nikogo takiego, kto nie jest zainteresowany swoim
wzrastaniem, lecz innymi zyskami, które nie przynoszą absolutnie żadnego pożytku.
Czasem pojawia się to pytanie: "Jak kochać?" To bardzo zabawne pytanie, że nie wiemy jak kochać istoty ludzkie. Umiemy
kochać nasze rzeczy, umiemy kochać nasze bezużyteczne przedmioty, umiemy kochać jakiś piękny widok, ponieważ to daje
nam radość. umiemy kochać jakąś miłą restaurację, bo można tam dostać dobre jedzenie albo pewnego rodzaju rzecz, która
jest bardzo przyziemna. Ale miłość dla samej miłości jest taka, że gdy naprawdę kochacie dla miłości wówczas staracie się
wpoić lub zaszczepić tę miłość w kimś innym tak, że czynicie tę drugą osobę równie godną miłości, jak wy sami. Cały system
staje się inny, jeśli rozumiecie że musimy oprzeć na miłości cały swój rozwój, wszystkie nasze działania, wszystkie nasze
zachowania, całe nasze rozumienie. W przeciwnym razie nasza Zasada Guru jest niezwykle słaba, i po jakimś czasie
zauważycie, że znajdujecie się poza granicami Sahaja Yogi.
Każdy, kto jest przywiązany lub stronniczy i ma uwarunkowania, nie może stać się Guru, nie może, ponieważ, nawet jeśli zostanie
tak zwanym [guru], wszystkie te rzeczy znajdą odzwierciedlenie w tej osobie. Także jeśli ktoś jest pełen ego, myśli bez końca o
sobie, i myśli: "Ja jestem wielkim Guru" to jego ego również się przejawi. Jeśli na przykład taki "guru" za dużo mówi, to znajdzie
podobnych sobie uczniów.
Jeśli jest spokojny, znajduje uczniów o podobnym usposobieniu. Zatem dochodzimy do wniosku, że najpierw musimy rozwinąć
naszą własną Zasadę Guru. Jeśli nie możemy jej rozwinąć, nie ma sensu robić żadnej Guru Pujy, ponieważ jest to tylko
tymczasowe, zbytnio wam to nie pomoże, dopóki rzeczywiście nie postanowicie, że będziecie odżywiać, rozwijać i
ugruntowywać waszą Zasadę Guru. Zatem dzisiaj, gdy czcicie Mnie jako Guru, musicie wiedzieć, że jak wiele bym nie mówiła, jak
wiele bym nie dała błogosławieństw czy cokolwiek, to nie zadziała, dopóki rzeczywiście nie rozwiniemy naszej własnej Zasady
Guru oraz głębi. Ponieważ guru sprawia, że jego uczeń przekracza Bhavasagarę [ocean iluzji], on jest jak łódź, która zabiera
uczniów i przepływa z miłością i z właściwym ukierunkowaniem. Tak powinno być z każdym z was. Gdy tak jest, wszyscy
jesteście Zrealizowanymi Duszami i jak wam powiedziałam, wszyscy jesteście aniołami. Ale jeśli nie ustanowicie swojej Zasady
Guru… wiecie o aniołach, jak one upadły i przepadły na zawsze. Zatem bądźcie ostrożni - łatwo jest być aniołem, ale trudno to
utrzymać. Trudno jest być Bogami i Boginiami, ale łatwo to utrzymać.

Więc wszyscy jesteście tutaj. Jestem bardzo szczęśliwa, widząc że przybyliście, aby czcić Mnie jako waszego Guru, i
oczekiwałabym, aby Moje dzieci były podobne do Mnie. Aby Mój wizerunek był taki, by Moje dzieci czuły tę Jedność z Moim
wizerunkiem, i żebym była Matką, dumną z tak wielu dzieci, które przybyły z tak wielu krajów.
Niech was Bóg błogosławi.
Teraz z tak wieloma ludźmi tutaj, tak wieloma dziećmi tutaj, możemy mieć wszystkie dzieci, żeby umyły Moje stopy a potem
będziemy potrzebować parę dziewcząt, które mają ponad szesnaście lat do dwudziestu jeden lat. A potem kilka pań, aby czcić
Shakti, Boginię. Bez Shakti nic nie można zrobić.
Więc najpierw dzieci muszą podejść, żeby umyć stopy. I mam nadzieję, że światowi liderzy też tu będą.
Oni są teraz na podobieństwo guru. A liderzy muszą być czymś wyjątkowym. Nie jesteś liderem, jeśli jesteś takim zwyczajnym,
przyziemnym typem osoby.
Gdzie są muzycy? Gdzie są muzycy? W porządku.
Więc najpierw musicie powiedzieć Atharva Sheersha, a potem musicie zaśpiewać Ganesha Stuthi, a może umiecie jeszcze coś
innego o Ganeshy.

1989-0806, Shri Bhairavanath Puja
View online.
Shri Bhairavanath puja, 6.08.1989, Garlate, Mediolan, Włochy
Zebraliśmy się tutaj dziś, by spełnić puję do Shri Bhairavnatha. Myślę, że nie zrozumieliśmy ważności Bhairavnatha, który biega
w górę i w dół po Ida Nadi. Ida Nadi jest kanałem Chandramy, księżyca. Tak więc, jest to kanał, który ma nas schłodzić. Zatem
zadaniem Bhairavnathji jest schłodzić nas.
Na przykład ludzie są wybuchowi, z powodu ego, z powodu wątroby, lub z innego powodu. A jeśli ktoś bardzo się rozzłości,
Bhairavnath stosuje sztuczki wobec tej osoby, aby ją schłodzić. On organizuje wszystko pod swoim kierownictwem, z pomocą
Ganas, z pomocą Ganapati, by schłodzić waszą wybuchowość, by dać wam równowagę.
Tak więc, jeśli ktoś jest osobą bardzo wybuchową i przekracza wszelkie granice swojej wybuchowości, wtedy, w ten lub inny
sposób, Bhairavnath będzie organizował, także z pomocą Hanumany, by pokazać, że ta głupota złości jest niewłaściwa.
Zatem, na przykład ludzie, którzy są depresyjni, którzy stają się lewostronni, Hanumana stara się im pomóc wyjść z tego, bez
wątpienia, ale również Bhairavnath o wiele bardziej, pomaga im z tego wyjść. A więc osoba, która jest lewostronna, nie może być
kolektywna. To jest bardzo trudne dla osoby, która jest bardzo lewostronna, która czuje się cały czas smutna, nieszczęśliwa i
zmartwiona, nie może cieszyć się radością kolektywności.
Natomiast osoba wybuchowa, prawostronna osoba, nie cieszy się kolektywnością, bez wątpienia, nie pozwala nikomu cieszyć
się kolektywnością, ale stara się być w kolektywie, aby ustanowić swoją pozycję. Stara się pokazać swoją wyższość, że jest kimś
lepszym. Oczywiście, ona nie może cieszyć się kolektywnością.
Z kolei osoba, która jest depresyjna, cały czas myśli: „Nikt mnie nie kocha; nikt o mnie nie dba, jestem w depresji", to i tamto, cały
czas oczekuje czegoś od innych – ona również nie może cieszyć się kolektywnością. Taka lewostronna osoba będzie widzieć
we wszystkim powód do smutku.
Tak jak pewnego dnia pojechałam do Moskwy. Była tam kobieta, która była Sahaja yoginką, lewostronną Sahąja yoginką. Tak
więc wyszliśmy coś zjeść i zaczęło padać, a oni nie mogli złapać taksówki. Ale za chwilę samochód podjechał i pojechaliśmy
tam. Wtedy powiedziano nam: „Jesteście bardzo spóźnieni, musicie usiąść po drugiej stronie, musicie zająć miejsca, które są
droższe".
Ta kobieta zaczęła mówić: „Wszędzie same problemy, nie było żadnej taksówki, pada, i jeszcze nie możemy dostać miejsca".
Powiedziałam: „To wszystko jest zabawą, takie coś to nie problem". To słowo ‘problem’ należałoby odrzucić. To jest nowe
słowo, którego się nauczyłam, gdyż słowo problem zwykle było przez nas używane jedynie w geometrii w latach naszej
młodości.
Tego typu postawa, negatywna postawa doszukiwania się negatywności we wszystkim, to sposób, w jaki my naprawdę
niszczymy naszą lewą stronę. Ale wtedy pan, który nas zaprosił przyszedł i powiedział: „My siedzimy po drugiej stronie i
czekamy na was". Poszliśmy więc na drugą stronę, cieszyliśmy się jedzeniem, wszystko było w porządku. I powiedziałam: „Teraz
zobacz, wyliczyłaś tylko jak wiele negatywnych rzeczy się działo, a nie dostrzegałaś zabawy".
A ona zapytała: „Co powinnam zrobić?".
Odpowiedziałam: „Powinnaś wymawiać imię Bhairavy, z lewą ręką skierowaną do fotografii, a prawą na Matce Ziemi, i to jest
sposób, w jaki wszystkie buce myślenia o negatywności odejdą".

Tak więc Bhairava zawsze trzyma światło w dłoni, zawsze światło w dłoni. I biega w górę i w dół po Ida Nadi, by stworzyć
światło, byście wiedzieli, że nie ma niczego negatywnego.
A ta negatywność przychodzi do nas na wiele sposobów. Jedną z negatywności jest „to jest moje”. Tak jak: „Moje dzieci, mój
mąż, mój dobytek” - MOJE. A wtedy, gdy stajecie się przywiązani w ten sposób, okazuje się, że wasze dzieci również stają się
negatywne.
Ale jeśli chcecie być pozytywni, jest to bardzo łatwe. W tym celu powinniście wiedzieć, gdzie jest wasza uwaga. Czy widzicie
tylko problemy, czy też dostrzegacie jakąś zabawną stronę? Są ludzie, którzy nie potrafią się niczym cieszyć.
Jeśli jest słoneczny dzień, będą płakać: „O Boże, co za słoneczny dzień". A jeśli są chmury, to powiedzą: „Och, co za dzień". Nic
nie może ich zadowolić. Ale odnajdywanie pozytywów we wszystkim, co negatywne to zdolność Sahaja yogina.
Negatywność nie istnieje, to tylko niewiedza. To również nie jest niewiedza, ponieważ niewiedza nie istnieje. Jeśli wszystko jest
Wszechprzenikającą Siłą, jak może istnieć niewiedza? Ale przypuśćmy, że uciekniecie, schowacie się w fałdach tej
Wszechprzenikającej Energii, i wtedy powiecie, że negatywność istnieje. Tak jakby schować się w jaskini, zamknąć ją szczelnie i
stwierdzić, że nie ma słońca.
Zatem ludzie, którzy nie mogą stać się kolektywni są albo lewostronni, albo prawostronni, ale częściej lewostronni. Lecz
lewostronni ludzie mogą być kolektywni w negatywności. To jest wielkie braterstwo buców.
Widzicie jakiś pijaków siedzących razem. Oni mówią: „Jest tak dużo problemów, ekologicznych problemów". Oni są pijakami,
wszyscy pijani. „Są też inne problemy. Kiedy to się wreszcie skończy?"
A następny powie: „Czekaj, czekaj, słyszałem, że cały świat się zawali, już wkrótce".
Potem trzeci powie: „Dzięki Bogu, będziemy zniszczeni, skończeni".
Wtedy czwarty mówi: „Ale co stanie się z naszymi pubami?" Oni mówią: „W porządku, jeśli nie istniejemy, to bez znaczenia".
W ten oto sposób działa braterstwo buców. Oni w ogóle nie potrafią zobaczyć tego, co zabawne, nie mogą się w ogóle cieszyć. I
oni stają się tacy... myślą, że są tacy bardzo... medytujący, że są wyższymi ludźmi, lepszymi w negatywności. Lecz koniec tych
ludzi jest taki, że oni stają się obłąkani, natomiast prawostronni kończą jako idioci.
Raz odwiedziłam zakład dla umysłowo chorych. A gdy tam szłam spotkałam kobietę, ona wydawała się całkiem normalna. Ja
myślałam, że ona jest normalną kobietą, więc zaczęłam z nią rozmawiać. A ona zaczęła całkiem mądrze mówić: „Widzisz, mój
szwagier jest tutaj, czyż nie powinniśmy mu pomóc? My nie powinniśmy robić tego, tamtego...". Wszystkie takie rzeczy mi
powiedziała, pokazując, że ona jest bardzo miła i uprzejma, a nikt jej nie kocha. I ona powiedziała: „Czuję się bardzo niepewna" i
tym podobne rzeczy.
Nagle wszedł doktor, a ona zaczęła go obrażać, krzyczeć na niego. Zapytałam: „O co chodzi?”. A doktor posłał po ludzi: „Złapcie
tę kobietę!” A do mnie powiedział, że ona jest najniebezpieczniejszą wariatką: „Czemu z nią rozmawiałaś?"
Miałam ból głowy, ale nie sądziłam, że ona jest obłąkana. Może w Mojej obecności te uciekły i zaczęły rozrabiać, ale możecie
przecież zobaczyć to wyraźnie.
Zatem to zbytnie przywiązanie emocjonalne, to martwienie się o kogoś: „To jest moje dziecko, to jest moja rzecz, to jest to, to
jest tamto" i ciągłe marnowanie drogocennego życia na takie rzeczy, to nie jest sposób, w jaki Sahaja yogini powinni żyć.

Jeśli Sahaja yogin nie może stać się kolektywny, wiedzcie, że on nie jest Sahaja yoginem.
Zatem trzeba wiedzieć, że to jest zadaniem Shri Bhairavnatha w nas.
Innym zadaniem, iż On daje nam światło w ciemności, jest to, że niszczy wszystkie buce w nas. Wszystkie „bucowate" myśli i
śmieszne myśli na temat przywiązań, a także depresyjność.
Dziś jestem bardzo szczęśliwa, że czcimy Shri Bhairavę, ponieważ On jest bardzo powiązany z Ganeshą. I jak wiecie Shri
Ganesha jest w Mooladharze, a Bhairava porusza się po lewej stronie i idzie na prawą stronę. Zatem wszystkie uwarunkowania,
wszystkie nawyki mogą być przezwyciężone dzięki pomocy Shri Bhairavnatha.
W Nepalu mamy bardzo duży posąg Shri Bhairavnatha, który naprawdę jest swayambu, a ludzie są bardziej lewostronni, więc
boją się Shri Bhairavnatha. Jeśli ktoś ma zły nawyk, powiedzmy kradzieży, biorą go przed oblicze Shri Bhairavnatha i zapalają
światło, które trzyma w dłoni, żeby płonęło. To znaczy policja ich bierze i każe im: „Powiedz to przed Bhairavnathem, przyznaj
się". I oni się przyznają do tego, co zrobili złego.
Zatem On nas chroni, również przed robieniem niewłaściwych rzeczy, chytrych rzeczy, takich jak kradzież. Cokolwiek myślimy, że
możemy zrobić skrycie, pokątnie, nie możecie ukryć tego przed Shri Bhairavnathem.
Jeśli się nie zmieniacie, on was całkowicie demaskuje. W ten właśnie sposób zdemaskował wszystkich okropnych fałszywych
guru.
Tak więc jesteśmy tutaj dziś, by uczcić to wielkie bóstwo – Shri Bhairavnatha, który później inkarnował się na tej Ziemi,
ostatecznie także jako Mahavira.
A więc On stoi u bram piekła i powstrzymuje ludzi przed wpadaniem do piekła. Ale jeśli chcesz iść do piekła, jeśli to jest twoje
pragnienie i twoja wola, które nad tym pracują, że „Ja powinienem iść do piekła" to On mówi: „W porządku. Możesz iść".
Ale jak wiecie, teraz piekło jest również pełne ludzi, więc lepiej jest, byśmy spróbowali zwalczyć naszą negatywność i stać się
kochającymi zabawę, cieszącymi się innymi i kochającymi innych. Nie martwić się, co inni robią tobie, ale myśleć tylko o tym, co
dobrego możesz zrobić dla innych.
Zatem dziś jest specjalna puja, którą poświęcamy Shri Bhairavnathowi, by dał nam esencję miłości, radości i zabawy.
Niech Was wszystkich Bóg błogosławi.

1989-1029, Diwali Puja, Be Honest To Yourself (fragment)
View online.
Diwali Puja. Montecatini Terme (Italy), 29 October 1989.
"Tak więc lotus rodzi się w stawie, który jest tak brudny, obrzydliwy, pełen robaków, wszystkiego, tak, jak widzimy świat dzisiaj.
Ale lotus obejmuje swoim zapachem cały ten staw i okrywa go całkowicie, a wy zapominacie o tym co jest z tyłu. On ma bardzo
duże, duże liście, bardzo duże liście, widzicie, jak uszy słonia. I on obejmuje całość. Tak, że nie widzicie żadnego paskudztwa ani
brudu. To co widzicie jest piękne, czyste, duże liście. Czasami one są jak thali , jak duże thali, które używamy do jedzenia. I wtedy
wszystkie te rzeczy są objęte przez was. Nie ma tu uczciwości. Mogliby powiedzieć: Dlaczego powinniśmy być uczciwi, mamy
powiedzieć, że cały ten brud i robaki wzrastają? Ale uczciwość leży w szczerym zrozumieniu co jest waszą pracą jako Sahaja
Yoginów. Nie jesteście tutaj, aby zwracać uwagę na złe rzeczy, ale jesteście po to, aby objąć wszystkie te złe rzeczy, wszystkie
luki ,waszą miłością. To jest wasza praca, i tu musicie być uczciwi".

1989-1230, Za 10 lat możemy zmienić cały świat, Puja w Brahmapuri
View online.
Brahmapuri Puja. Brahmapuri (Indie), 30 Grudnia 1989. Przykro mi z powodu tego, co się wczoraj stało, ale myślę, że rozpoczęła
się wojna między złem, a dobrem i mimo wszystko dobro zwycięża. W dzisiejszych czasach zło dominowało nad dobrem, ale
teraz, w tej Krita Judze zło zostanie całkowicie pokonane przez dobro, i nie tylko to, ale dobro będzie szerzyło się wszędzie. Zło
może posunąć się do skrajności, a następnie całkowicie wypaść z procesu ewolucyjnego. Ponieważ oni są ślepi, nie widzą
dobra, dlatego są źli. Gdyby mogli zobaczyć dobro, porzuciliby swoje zło. W naszym kraju, który jest krajem jogi, zwłaszcza
Maharasztra, która jest krajem świętych, byłam zdumiona, słysząc, co robią ludzie. Jednym z prawdziwych źródeł tych
nonsensów wydaje się być Rajneesh, okropny facet, ponieważ zrobił tutaj wystawę, całkowicie potępiając wszystkie bóstwa i
mówiąc wszelkiego rodzaju sprośne rzeczy. Myślę, że gubernator tego miejsca również mu w tym wtóruje i wszyscy próbują
udowodnić, że nie ma Boga, nie ma duchowości. Chcą dowieść, że nauka jest wszystkim. W Indiach nie mamy dziedzictwa
naukowego, mamy duchowe dziedzictwo. To znaczy, nikt nie jest znany jako wielki naukowiec w tym kraju. Nikt nie dokonał
żadnych wyjątkowych odkryć, a sposób, w jaki ludzie to organizują w imię nauki, sprawia, że mało kto zrobił coś w nauce. Więc
to zło przybrało tę nową formę mówienia o nauce i potępiania Boga. Oczywiście na Zachodzie w dużej mierze wydarzyło się to
samo, ale nie w aż takim stopniu. Nie odrzucili wszystkiego, co duchowe. Ale tutaj poszli na oślep, ci nieliczni ludzie, którzy tam
są, bardzo, bardzo nieliczni, ale oni tam są. Więc to jest bardzo zły wzrost w tym kraju, nie przetrwa, wiem, nie przetrwa, bo ten
kraj jest przepełniony duchowością. Na Zachodzie, ponieważ ludzie zajęli się nauką, stracili całą kulturę społeczeństwa. Nie ma
kultury społecznej. Etykiety ograniczają się do widelca i łyżki lub sposobu składania sobie życzeń. Nie ma innej kultury. To jest
takie zewnętrzne, tak naprawdę nie ma nic głębokiego. Ponieważ całkowicie poszli w nowoczesność albo można powiedzieć, że
jest to industrialna ewolucja ludzi, skierowali się ku temu i stracili kontakt z rzeczywistością. Kultura każdego kraju może
przetrwać wyłącznie dzięki duchowości. Nauka nie może o tym mówić i ma tak wiele ograniczeń, że nie potrafi odpowiedzieć
nawet na kilka prostych pytań, które przed nią stoją. Przede wszystkim oni nie mają pojęcia, czym jest miłość, nie mają pojęcia,
czym jest Wszechprzenikająca Moc. Wy wszyscy to poczuliście i teraz wiecie, co to jest i wiecie, jak tego używać. Zatem, w tych
okolicznościach stwierdzam, że ci ludzie, którzy są przeciętni w Sahadźa Jodze, nie mogą wiele pomóc w ustanowieniu dobroci.
Musicie być bardzo czyści wewnątrz siebie, musicie być bardzo potężni wewnątrz siebie i musicie być niezwykle wrażliwi. Nie
powinniśmy więc marnować naszej energii, naszej uwagi na powierzchowne i bezsensowne sprawy. Musimy się z tego
wydostać i stać się ludźmi odwiązanymi, odwiązanymi od wszystkiego, co stwarza problemy. Jeśli spojrzycie na wszystko z
dystansu to będziecie mieli życie, które będzie odżywiać wasze społeczeństwo, a które jest teraz chore, jest chorym
społeczeństwem, jest społeczeństwem dekadenckim. A dla tego dekadenckiego społeczeństwa potrzebujecie ludzi, którzy są
bardzo silni moralnie, którzy są niezwykle czyści i którzy wiedzą wszystko o Sahadźa Jodze. Na zachodzie przeciętność w
Sahadźa Jodze jest bardzo powszechna, bardzo powszechna. I są tak bardzo zaangażowani w swoje osobiste problemy że nie
mogę zrozumieć, jak wzniosą się ponad ten bezsensowny, osobisty punkt widzenia. Trzeba więc zdać sobie sprawę, że całe
drzewo, które tak bardzo wyrosło na zewnątrz z powodu rewolucji przemysłowej, musi szukać swojego odżywienia w
duchowości, która jest w Indiach. Bez wątpienia. Duchowość bez rozwoju nie ma znaczenia. Duchowość musi rozwijać się na
zewnątrz, inaczej przepada w Matce Ziemi. Musi wykiełkować i ukazać rezultaty, które bez wątpienia pokazujemy. Na tak wiele
sposobów indyjscy Sahadźa Jogini próbują to pokazać, chociaż są w tym raczej powolni. Więc to jest coś zabawnego, że na
Zachodzie ludzie są raczej powolni, Sahadźa Jogini są raczej powolni w swojej duchowości, a w Indiach ludzie raczej powoli
manifestują się na zewnątrz. Dopóki naprawdę się do tego nie przyłożymy, to się nie uda. Mam więc nadzieję, że skoro
rozesłaliśmy listy, że przybyliśmy tutaj nie dla zabawy, ale dla poświęcenia i dla naszego wzrostu i że jest to pielgrzymka.
Oczywiście gadulstwo, rozmowy o drobiazgach, przegadywanie się czy kłótnie w ogóle nie wchodzą w rachubę. Ale dominacja,
straszna dominacja fałszu, tylko po to, by pomyśleć, że jesteście liderami, albo "Dlaczego on jest liderem?" pokazuje, że nie
jesteśmy jeszcze godni. Tak więc wartościowość statku jest bardzo ważna, jeśli ma walczyć z turbulencjami na morzu. Jeśli nie
może walczyć z turbulencjami morza, to zdecydowanie nie nadaje się do żeglugi i jest absolutnie bezużyteczny, ponieważ nie
może przepłynąć. W ten sam sposób, jeśli musicie być kimś, musicie to wypracować w taki sposób, abyście naprawdę stali się
godni przekroczenia tego oceanu iluzji i aby wielu mogło przejść z wami. Tak jak w Indiach, oni założyli centrum (SY) w każdym
domu, w każdej rodzinie, w każdym miejscu. Jeśli zapraszają ludzi to nie rozmawiają o niczym innym, tylko o Sahadźa Jodze.
Teraz wszędzie możecie o tym mówić, daję wam pozwolenie, abyście im powiedzieli, że przybyłam, nie ma nic do ukrycia.
Musicie iść i otworzyć drzwi wielu kościołów, wielu świątyń i wielu organizacji i powiedzieć im, że przybyłam. Nadszedł już czas,

widać to tak wyraźnie, to takie oczywiste. Wcześniej mawiałam: "Nie poszłabym do gazet, to jest niedobre, tamto jest niedobre,
wypracujmy to". Ale nadszedł już ten czas, do tego stopnia, że muszę powiedzieć pewne rzeczy i zrobię to, bardzo otwarcie
powiem to wszystko. Ale chcę, żebyście wszyscy byli tacy żeby nikt nie wskazywał na was palcem, żeby powiedzieć: "Och, to jest
Sahadźa Jogin. I jak ten Sahadźa Jogin się zachowuje". Jeśli ktoś jest głupi i nie wypracowuje tego, lepiej się pozbyć takiej
osoby. Albo pomóc tej osobie i powiedzieć jej: "Musisz się wznieść. Nie możesz tu być, nie chcemy tu przeciętnych ludzi.
Chcemy bardzo niezwykłych, czystych ludzi". Czystość jest najważniejszą kwestią, który musimy mieć. Kiedy jesteście czyści,
nie musicie się martwić, wtedy Ja się wami opiekuję. Ale czystość umysłu, czystość serca i czystość waszej uwagi, te trzy rzeczy
są bardzo ważne. Kiedy to się wypracuje, będziecie zaskoczeni, w jak krótkim czasie kolektywność wzrośnie". Jest również
ciągle tendencja wśród Sahadźa Joginów, by wracać do dawnego materializmu i dążyć do posiadania własnego domu, własnej
rodziny, własnych dzieci - tego rodzaju nonsens. Musimy żyć w aszramach i musimy to wypracować, musimy to wypracować
bardzo pięknie, żebyśmy wszyscy umieli żyć wspólnie w aszramie. Ale widzę, że ludzie nadal nie mogą tego wypracować w ten
sposób. Są bardziej zajęci swoją pracą, zaabsorbowani swoimi sprawami. Jeśli zamieszkacie w aszramie, to Ja dopilnuję,
żebyście mieli wszystko pod dostatkiem. Ale jeśli nie chcecie dostać błogosławieństw od Boga, to jak ktokolwiek może wam
pomóc? Potrzebne jest więc ogromne poświęcenie. Oczywiście, jak wiecie w Sahadźa Jodze w cale nie potrzebuję od was
żadnych pieniędzy, ale poświęcenie jest bardzo ważne i poświęcenie bezsensownych pomysłów, które macie. W każdy możliwy
sposób musimy pokazać, że jesteśmy Sahadźa Joginami. Sposób, w jaki się ubieracie, sposób, w jaki żyjecie, sposób myślenia,
sposób, w jaki się zachowujecie sposób, w jaki utrzymujecie relacje między sobą sposób, w jaki prowadzicie życie małżeńskie i
sposób, w jaki wychowujecie swoje dzieci. Dopóki nie osiągniecie czystości, to światło miłości nie będzie świecić, światło
miłości nie będzie świecić. Musicie wchłaniać światło miłości do wewnątrz. Ale nie umiecie, dopóki nie staniecie się czystą
osobowością. A ta czysta osobowość musi się rozwijać poprzez waszą medytację, ciężką pracę, to kwestia kilku lat. W
przeciągu dziesięciu lat możemy zmienić cały świat, za dziesięć lat. Ale musicie być naprawdę bardzo oddani. To wy musicie się
zmienić, nie Ja. To wy musicie to wypracować, nie Ja. Osiągnęłam swój poziom najlepiej, ale w ciągu dziesięciu lat powinno być
możliwe, że każdy Sahadźa Jogin stanie się potężną siłą Sahadźa Jogi. Więc proszę, starajcie się unikać wszystkich tych, którzy
są przeciętni. Jeśli napotykacie przeciętność, to liderzy muszą zrobić wszystko, aby ich skorygować, wszyscy, aby ich zbesztać.
Nie toleruj. Nie musicie być bardzo łagodni w tej kwestii. Musicie im powiedzieć szczerze, że: "Widzisz, jesteś wyjątkowo
przeciętną osobą dla Sahadźa Jogi. To nie jest przeznaczone dla miernych. Nie jest przeznaczone dla durnowatych ludzi, nie jest
przeznaczone dla głupich ludzi, jest przeznaczone dla tych, którzy są gotowi poświęcić wszystko w imię prawdy". Ci ludzie
mówią, że: "Dlaczego nie pójdziesz drogą nauki?" Ja mówię: "Dlaczego nie pójdziesz drogą prawdy?" Zwróć się ku prawdzie.
Nauka jest nie prawdą. Dzisiaj może się tak wydawać, ale jutro już nie. Dzisiaj możesz myśleć, że to prawda, ale każda hipoteza
jest kwestionowana, każde prawo jest kwestionowane, to nie jest żadne prawo. Musicie używać Sahadźa Jogi w praktycznym
życiu, wszędzie. Ale w żadnym wypadku nie możecie być fanatyczni. Tak jak widziałam, że niektórzy ludzie zaczynają dawać
wibracje lub zaczynają zakładać sobie bandhan, mimo że Ja tu jestem, to oni tak robią. Nie ma w tym miejsca na głupotę, to
musi być bardzo dostojne, stosowne i przyzwoite. Ale by tak było to naprawdę potrzebujemy wartościowych ludzi. I muszę
powiedzieć, że potrzebna jest całkowita posłuszność. Powiedziałam wtedy Hindusom, że muszą się odpowiednio zająć tą
sprawą. Ale oni po prostu nie posłuchali Mnie wtedy, powiedzieli: "Matko, dlaczego tak chcesz, wiesz, będziesz wtedy miała
kłopoty i tak dalej". Gdyby Mnie posłuchali to nie byłoby dzisiaj kłopotów. Musicie Mnie słuchać, co mówię, a nie dawać Mi
wymówki, ani logiki, Ja wszystko wiem i wy o tym wiecie. Ja wiem wszystko. Teraz mamy dla was coś miłego, jest to lista
małżeństw. Ale małżeństwo nie jest tak ważną rzeczą, jak wam się wydaje. To nie jest aż tak ważna dla was sprawa, żeby
poświęcać temu całą swoją uwagę. To jest tak przy okazji, bo trzeba mieć małżeństwo, to dlatego. Czasami nawet nie ma takiej
potrzeby. Ale musicie to mieć, tylko że potem listy za listami o waszych małżeństwach, o waszych dzieciach, Ja już po prostu
nie chcę tego czytać. Nic o Sahadźa Jodze. Jeśli jesteś odwiązany, to bez względu na to jakie jakości ma twoja żona, ty nie
upadniesz, bez względu na przymioty twojego męża nie upadniesz. Więc powinniśmy się bardziej przejąć tym czym my się
zajmujemy, co my robimy? Co osiągnęliśmy? Co damy światu? Dla Mnie jesteście moimi instrumentami. Nie muszę nikogo
innego prosić. Jesteście moimi instrumentami i musicie to wypracować. Nie jesteście dla Mnie bezużytecznymi ludźmi, bardzo
ciężko z wami pracowałam, bardzo ciężko. Więc proszę, nie marnujcie także moich energii i pod każdym względem starajcie się
być bardzo dobrymi Sahadźa Joginami, powinniście być oddani we wszystkim, pod każdym względem starajcie się być kimś o
wspaniałych cechach. Widzieliście, jak teraz ludzie stają się agresywni i ta przemoc trwa. Oczywiście to może nie trwać dalej, ale
jest to jeden ze znaków, że musimy być przygotowani aby być bardzo silnymi ludźmi, bardzo silnymi i jestem pewna, że to się
wypracuje. Rzucili około 400 kamieni, co najmniej, może więcej według raportu policyjnego i bardzo niewiele osób zostało
rannych. Co to znaczy? Że jest ktoś, kto unika tych wszystkich problemów. Jeśli chodzi o naszą dalszą trasę, to teraz

zdecydowałam, że nie pojedziemy do Atith, ponieważ tam jest – komisarz, ESP powiedział mi, że lepiej tam nie jechać, to bardzo
– ci ludzie są bardzo źli i są przestępcami. Zatem, dopóki nie nadejdą wybory, oni będą zachowywać się w ten sposób. Po
wyborach oczywiście zostaną stłumieni. Więc należy się zachować ze zrozumieniem aktualnej sytuacji i pojechać bezpośrednio
do Sangli, więc pojedziemy do Sangli, tam będziemy mieli pudżę, można zrobić zakupy, czy cokolwiek chcecie, a stamtąd
pojedziemy do Ganapatipule. Ale tu nie chodzi o zabawę, to nie jest zabawne. To jest nasz rozwój. W przeciwnym razie wrócicie
z Indii tak samo jak przyjechaliście, z pustymi rękami. Chcę, abyście wszyscy byli nadzwyczaj aktywni we własnej sferze życia,
rozmawiajcie o Sahadźa Jodze. Musicie nosić moje broszki, musicie nosić moje pierścionki, musicie nosić moje wisiorki, żeby
ludzie pytali: "Kto to jest?" Wtedy powinniście odpowiedzieć: "Ona jest Duchem Świętym". Możecie powiedzieć: "Uważamy, że
jest Duchem Świętym". Zobaczmy, co się stanie. Zatem to jest poważna sprawa, czułam, że muszę z wami porozmawiać, i że
musimy być bardzo, bardzo ostrożni, jeśli chodzi o to, jak na siebie patrzymy. Musimy być świadomi, musimy być świadomi
siebie i tego, co się dzieje. Mówiłam wam to wiele razy, musimy być świadomi tego, kim jesteśmy i co się dzieje. Ale jeśli wasza
praca zawodowa jest ważna, wszystko inne jest ważne, to jak zamierzacie wypracować Sahadźa Jogę? Więc musi być
świadomość, a wraz z waszą świadomością światło się rozprzestrzeni. Ale nie jest ciche, musicie o tym mówić. Potrzebna jest
elokwencja, to musi być elokwentne, całe wasze światło musi mówić, światło musi mówić, światło musi się wyrażać i to musi
być zrobione z całkowitą pewnością. Zobaczmy teraz czy po odbyciu tego touru, do jakiego stopnia ludzie będą w stanie
ustanowić nowe rzeczy. Jak dotąd, według Mnie, 50% Sahadźa Joginów na Zachodzie jest nadal dość przeciętnych, a 25% z nich
jest tylko po to, by coś na tym skorzystać. Robią to tylko dlatego, że mogą dostać coś za darmo. 25% ludzi jest takich. To bardzo
smutne, ale tak jest. Muszę powiedzieć, że Hindusi to biedni ludzie, nie zrobiliby nic takiego, nie braliby czegoś ode Mnie tylko
dlatego, że to jest za darmo, nic takiego. Nie zrobiliby, oni bardzo samych siebie szanują. I to właśnie musimy rozwijać, ten
szacunek do samego siebie. Tak jak z Moim domem w Hounslow, wszyscy tam przychodzili i mieszkali bez opłat. Teraz mamy
dom w Shuddy Camp, do którego schodzą się ci wszyscy, którzy nie mają pracy, przychodzą tam mieszkać. To taka
niedorzeczna sytuacja. Więc boję się nawet założyć jakikolwiek aszram w Londynie, ponieważ zacznie się to samo. Jeśli mogą
skorzystać, to będą chcieli tam być. Nawet łyżkę, chcieliby w ten sposób nosić. Uważam, że to bezczelne zachowywać się tak
będąc Sahaja Joginem. Musimy mieć pełen szacunek do samych siebie i musimy zrozumieć, że musimy się poświęcić, żeby coś
z tym zrobić. Ponieważ to jest ostatni etap [touru], można rzec, kiedy mówię wam o tych wszystkich rzeczach i w tej pięknej
atmosferze, tu, nad brzegiem rzeki Kryszny, musimy zrozumieć, że rzeka płynąc, wydaje dźwięk, wydaje dźwięk, aby pokazać, że
ona - istnieje. Ale my nie jesteśmy tylko rzekami, jesteśmy pasmami górskimi, rzekami, jesteśmy każdą częścią wszechświata. A
nasza manifestacja jest jak wielkie nic, jakby Matka Ziemia została opustoszona. Nadszedł czas, abyśmy się przyjrzeli samym
sobie, abyśmy zobaczyli siebie, co jest z nami nie tak. To bardzo ważne. Musiałam to powtarzać raz za razem, ale nie lubię
mówić takich rzeczy, ponieważ tak bardzo was kocham i bardzo Mi na was zależy, a wy również Mnie kochacie. Ale kochanie
Mnie nie wystarczy, musicie kochać siebie i szanować siebie. Tylko wasza Jaźń to wypracuje. Jak powiedział Shivaji Maharaj:
"Swa-dharma rajya" "Musisz rozwijać religię swojego Ducha". To, co musimy zrobić, to rozwinąć religię naszego Ducha. A kiedy
to się stanie, możemy całkowicie wyzwolić cały świat. To jest nasza praca, a jeśli nam się nie uda, to jest to odpowiedzialność
Sahadźa Joginów i nikogo innego. Zatem, mówię każdemu z was, że to nie Ja muszę was zadowalać, to wy musicie zadowolić
Mnie. Ludzie reagują na drobne rzeczy, czują się źle z powodu błahostek. Jeśli nie uśmiecham się do kogoś, to on czuje się źle.
O małe sprawy, o drobnostki czują się źle i reagują. Jeśli coś powiem, reagują. Więc jak cokolwiek może do was dotrzeć? Jeśli to
jest taka wypukłość, to jak to przyswoicie? Ważne jest, abyśmy starali się przyjmować to z pokorą, ze zrozumieniem. Jesteście
Sahadźa Joginami, wiecie, że jestem Adi Shakti, mieliście zdjęcia, wiedzieliście, że jestem Adi Shakti. Ale jak wiele potrafimy
wchłonąć? Ile przyjmujemy do środka? Ta praca to znacznie więcej, niż musiała wykonać którekolwiek z inkarnacji. To znacznie
więcej niż Chrystus, znacznie więcej niż Rama, znacznie więcej niż Śri Kryszna. Więc stwórzcie pośród siebie tak wspaniałych
ludzi. Ponieważ chodzi tu o to, że Ja mam tę moc, ale to wy musicie mieć zdolność wchłaniania, tę przyjmowalność. Ale jeśli
uganiacie się za czymś bardzo tanim i bardzo frywolnym, to jest to niemożliwe. Musicie prosić o swoją głębię i musicie przyjąć
to, czym emituje Moja istota. Mam nadzieję, że teraz wszyscy potraktujecie to poważnie. Medytujcie każdego poranka,
niezależnie od godziny. Każdego poranka musimy medytować i musimy dopilnować tego, że gdy skończymy naszą prace
wieczorem, to wtedy też zrobić przynajmniej małą medytację przed pójściem spać. Bez medytacji nie możecie się rozwijać i
dlatego bez względu na wszystko musicie wiedzieć, że rano trzeba wstać i zrobić medytację zanim zajmiecie się waszą pracą.
W ciągu dnia, jeśli chcecie, możecie chwilę odpocząć. Teraz jesteśmy w takim miejscu, że mamy czas by chwilę odpocząć, ale
rano trzeba wstawać niezależnie od tego, o której poszliście spać. Musicie trochę przezwyciężyć wasz sen, on daje wam dużo
letargii. Nie wydaje mi się, że zeszłej nocy położyłam się spać przed godziną trzecią czy coś w tym stylu, a potem cały dzień
byłam zajęta pisaniem raportów, tym, i tamtym. Jeśli Ja tak potrafię w tym wieku, to wy tym bardziej powinniście sobie poradzić

z czymś takim. Nie mamy czasu na spanie, nie mamy czasu na dyskusje, kłótnie czy jedzenie. Mamy tylko czas na medytację, to
wszystko. Życzę wszystkim, abyście przyswoili moje słowa i zrozumieli je, nie reagując na nie. Proszę nie reagujcie. Nie myślcie:
"Matka próbuje cię skarcić". Nie. Próbuję pomóc wam się rozwijać, w ten sposób czasami wzrastacie bardzo szybko. Więc
martwię się tylko o wasz wzrost o nic więcej. Niech Bóg błogosławi was wszystkich. Bardzo podobało Mi się, jak śpiewaliście
wszystkie te piosenki i jak wyraziliście siebie.
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Puja urodzinowa, Sydney (Australia), 21 Marca 1990.
Co za entuzjazm na całym świecie! Myślę, że całe Sydney, zostało ogołocone ze wszystkich kwiatów. Chciałoby się powiedzieć
tyle miłych słów, te wszystkie kartki i listy, te piękne wiersze i dzieci, które ślicznie śpiewają. Brakuje słów by wyrazić uczucie
takiej radości i tak szczerze odczuwanego szczęścia.
Potrzebujecie Matki, która się o was zatroszczy zaopiekuje się wami i będzie w stanie przetransformować was, z dużą dozą
mądrości. Tak więc zauważyłam, że w każde urodziny sahaja yogini otwierają swoje serca i zdają sobie sprawę z tego, że nie są
już kroplami, ale są nieodłączną częścią oceanu. I ten ocean sam się o nich zatroszczy i da im siłę. To ocean, który ich odżywi.
Ten sam ocean będzie dla nich przewodnikiem. Tak więc połączenie pomiędzy kroplą i oceanem powinno być w pełni
ustanowione. Tak, aby ograniczenia kropli zostały całkowicie rozpuszczone w ogromie oceanu. Poprzez troskę oraz mówienie
miłych rzeczy możemy powiększyć głębię kolektywności, a także poprzez szczere pragnienie bycia kolektywnym. Pragnienie
kolektywności musi być bardzo szczere. Wtedy rozpocznie się rozwój waszej istoty. Pierwszą potrzebną rzeczą jest szczerość
wobec siebie samego. Oczywiście, jako że zaczynamy z poziomu kropli, od kropli małej ograniczonej kropli, od tego stadium, raz
za razem zostajemy zepchnięci z powrotem w te ograniczenia. Ale musimy zobaczyć swoją własną wizję: kim będziesz w
przyszłości, kim chcesz być w przyszłości. Zatem ta szczerość, związana z pragnieniem bycia kolektywnym, sama w sobie
przełamie wszystkie bariery. Jeśli szczerze czegoś pragniemy, czegokolwiek, zapominamy o czasie, o wysiłku, zapominamy o
wszystkim, chcemy to osiągnąć, nawet w najdrobniejszych szczegółach.
Więc skąd pochodzi ta szczerość? Są dwie takie rzeczy, które wypracowują tą szczerość. Po pierwsze, musicie zobaczyć sami
dla siebie, czym jest Sahaja Yoga, co ona wam dała. Ona dała wam Realizację, dała wam szerszą wizję, dała wam kolektywną
świadomość, dała wam świadomość bez myśli oraz świadomość bez wątpliwości. stworzyła z ciebie nową osobowość, tak jak
jajko staje się ptakiem. Teraz jesteś ptakiem i nie możesz już powrócić do skorupy. Gdy uświadomisz sobie co Sahaja Yoga
zrobiła dla ciebie i uświadomisz sobie również co ty osiągnąłeś, osiągnąłeś tę wiedzę, wiedzę o Kundalini, która była sekretną
wiedzą przez te wszystkie lata, absolutną tajemnicą. Nikt o tym nie wiedział, to wszystko było ukryte. A wy macie całą tę wiedzę
w bardzo zrozumiałej formie, bez chodzenia do jakiejkolwiek szkoły czy uniwersytetu, gdziekolwiek. Bez chodzenia do jakiegoś
laboratorium, mogliście z nią eksperymentować, odkryliście czym jest Kundalini. Na własne oczy widzieliście czym jest
Kundalini, jak się unosi, dawaliście ludziom Realizację. Doświadczyliście już nie tylko chłodnego powiewu Ducha Świętego, ale
również doświadczyliście swoich własnych mocy. Zobaczyliście także, że naprawdę staliście się tak różni od tego kim byliście w
waszej wiedzy pojmowania rzeczy. Jeśli wasza cała wiedza jest z wami, to jesteście uprawnieni, by podnosić Kundalini innym,
czego dotąd nie robili żadni wielcy święci, wielcy Prorocy, Maharshisowie, wszyscy ci wspaniali ludzie, którzy żyli. Przez te
wszystkie lata, naprawdę niewielu ludzi miało tę zdolność, aby podnosić Kundalini, a wy to otrzymaliście. Zrozumieliście, czym
są czakry i potraficie je diagnozować, nawet dzieci to potrafią. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jest to coś tak wspaniałego!
Na ludzkim poziomie nic o tym nie wiedzieliśmy. Nigdy nawet nie słyszeliśmy słowa "Kundalini"! I w tak krótkim czasie
przyswoiliście taką wiedzę! To jest błogosławieństwo Sahaja Yogi.
Więc, kiedy widzicie jak wiele macie wiedzy i światła w waszej uwadze, widzicie jak to działa. Wtedy widzicie, jak wiele
błogosławieństw miało miejsce i jak automatycznie, bez robienia czegokolwiek osiągacie wyniki. Jesteście zaskoczeni i nie
możecie zrozumieć jak to się stało, w jaki sposób to się wypracowało. Byłem tam, nagle to się stało. Byłem tam, nagle tamto się
stało. Jak? Ten ocean, w każdym momencie, w najmniejszych szczegółach, to wypracowuje. Wszystkie te wydarzenia powinny
otworzyć wam oczy, na fakt, że nie jesteście zwykłymi istotami ludzkimi, że jesteście teraz mędrcami, jesteście świętymi.
Więc, nasze nastawienie musi się zmienić. Tak wiele istot ludzkich jest wciąż zwierzętami: możecie zobaczyć sposób w jaki
zabijają, sposób w jaki się zachowują - one nie są nawet istotami ludzkimi. Żyjemy z nimi, widzimy ich każdego dnia: są nie tylko
kryminalistami ale mają również w sobie bardzo niski poziom kultury. Z łatwością możemy ich nazwać zwierzętami. Następnie,
mamy istoty ludzkie, które są w połowie zwierzętami, a w połowie istotami ludzkimi. Z kolei, mamy też niektóre istoty ludzkie,
które są naprawdę ludźmi, są poszukiwaczami.
I zrozumienie tego, co osiągnęliście w Sahaja Yodze, natychmiast sprawi, że zrozumiecie czym jesteście. Kiedy to wszystko się
nam przydarzyło, automatycznie, powinniście być bardzo szczerzy wobec tego, musicie czuć, że coś naprawdę osiągnęliście,
coś tak wspaniałego, więc musimy być szczerzy, również mentalnie powinniście tak się czuć. Więc jest to pierwsza rzecz, którą

robicie - czujecie mentalnie, czujecie mentalnie, że jest to tak ważne, jest tak, jest tak ważne, jest tak wartościowe. Stajecie się
wobec tego bardzo szczerzy.
Ale druga cześć jest inna: kiedy coś widzicie, coś wiecie i zaczynacie na to otwierać swoje serce. W drugiej części musicie
otworzyć swoje serce. Więc szczerość przychodzi z otwartego serca: jeśli wasze serca nie są otwarte, nie możecie być szczerzy.
Więc co to znaczy, że wasze serca nie są otwarte? Zobaczmy. Narodziliście się ponownie, otrzymaliście swoją Realizację. To
również są, w pewnym sensie, wasze urodziny. Ale we wzroście waszej wiedzy i zrozumienia, nie dotrzymujecie kroku waszym
sercom. A jaki jest tego powód? Co utrzymuje wasze serca w takim stanie?
Z łatwością możecie odkryć, że wasze serce rządzi ciałem, rządzi waszym mózgiem, wszystkim. Ponieważ gdy serce się
zatrzyma, wszystko inne też się zatrzyma. A jeśli mózg się zatrzyma, serce będzie dalej pracować. Więc serce jest najważniejszą
rzeczą i kontroluje całe wasze istnienie. Ten wyjątkowy instrument, który jest bardzo delikatny, który odpowiada za krążenie, jest
jak kamień. Jak ma zacząć pulsować? Więc gdy mówimy: "Powiększ swoje serce", to oznacza, że skamieniałość waszego serca
musi się rozpuścić. Ale jak to się dzieje, że staje się ono jak kamień? Musimy sięgnąć do korzeni tego. Ono staje się jak kamień,
ponieważ serce kontroluje mózg. Tak jak jest siedem aur w naszym mózgu, tak samo, jest siedem aur w naszym sercu. I
wszystkie te aury, kontrolują aury mózgu. W mózgu, jak wiecie znajdują się dwie organizacje ego i uwarunkowania, które
zaczynają za bardzo uciskać mózg. W rezultacie wszystkie te aury zostają uciśnięte. Więc aury otaczające serce, również
zostają uciśnięte. Ale mózg może sobie myśleć: "Tak, to bardzo dobrze. Wiem jak podnosić Kundalini, wiem jak to robić, wiem
wszystko".
On nie staje się jak kamień w ten sposób, on może myśleć. Każdy, kto ma serce z kamienia, potrafi myśleć. Tak jak Hitler. Tak
więc ego i uwarunkowania nie wpływają na mózg, w takim stopniu, że staje się on jak kamień i nie może myśleć. A jeśli ego jest
za duże... Jeśli jest to ego, wtedy taka osoba może stać się głupia, ale ona myśli, myśli normalnie. Naprawdę staje się głupia. U
każdego kto jest egoistą, jego Agnya jest zablokowana, staje się głupim człowiekiem, co do tego nie ma wątpliwości. Możecie to
zobaczyć w jego zachowaniu, za każdym razem, gdy mówi, w sposobie w jaki stara się coś zrobić, on cały czas popisuje się i
staje się głupcem. Każda mądra osoba może zobaczyć, że jest on tak głupim człowiekiem.
Możemy zauważyć, że umysł zakryty przez superego, nie zamienia mózgu danej osoby w kamień. Przeciwnie, czyni z niej osobę
głupią, a nie kogoś z kamiennym mózgiem. Tak głupi człowiek może mówić różnego rodzaju rzeczy. I natychmiast możecie
rozpoznać tak głupiego człowieka, bez trudu.
Drugą stroną tego wszystkiego są uwarunkowania w umyśle. To jest nawet coś gorszego, bardzo przebiegłego. Ponieważ, ktoś,
kto ma uwarunkowania, nie ujawnia ich. To ktoś kto się nie popisuje, ale jest bardzo przebiegły i jego mózg jest pełen pomysłów,
które nie są sahaj. Tak jak ktoś zobaczył Mnie na pujy, jak myję ręce i daję wodę; i zapytał: "Dlaczego zabieracie wodę, w której
Matka myła ręce? Ktoś mu odpowiedział: "Matka ma tak silne wibracje w Swych dłoniach, że kiedy je myjemy, wibracje
przechodzą do wody". On nie mógł w to uwierzyć! Ponieważ uwarunkowania są takie: zawsze gdy myjecie ręce, schodzi z nich
tylko brud. Tak więc oni nie mogą myśleć o wibracjach. Wszystkie takie uwarunkowania znajdują się w umysłach ludzi. Z
powodu uwarunkowań, oni nie mogą przyjąć niczego do serca. Ale co sprawia, że oni o tym myślą w tak przewrotny sposób,
mówią kłamstwa, wszystkie te bezsensowne rzeczy i starają się przekonać do swoich racji. Oni nie są głupi lecz idiotyczni.
Mówią jak idioci. A wy ten idiotyzm akceptujecie! Nie ma w tym mądrości. Tak więc jeden jest głupi, a inny jest idiotą. A
pomiędzy nimi są sahaja yogini.
Tak więc, uwarunkowania czynią mózg wypaczonym, ale nie zamieniają go w kamień. Jedyną rzeczą, która zamienia go w
kamień, jest pewnego rodzaju zaburzenie umysłowe, z którym człowiek się rodzi, i przez które nie może myśleć, w innych
przypadkach mózg ciągle myśli. Niezależnie od tego czy z uwarunkowaniami czy z ego, mózg ciągle myśli. Taki mózg nie
powinien mieć wpływu na serce, ponieważ to serce wpływa na mózg. Ale aury, które emanują z serca stają się ospałe lub
zanikają. Aury wokół serca są bardzo wrażliwe i czują, że "nie ma sensu rzucać światła na mózg". Stają się mniejsze i mniejsze, a
w ten sposób serce staje się małe. Ponieważ one nie mają żadnego celu w życiu, więc stają się coraz mniejsze i mniejsze. W
rezultacie, serce staje się małe. Możecie nazwać kogoś osobą o bardzo małym sercu, tchórzliwym sercu lub jak zwykło się
mawiać, osobą o "sercu z kamienia".
Wszystko to dzieje się z powodu uwarunkowań i ego ludzkiego umysłu. Skutek tego jest odczuwany przez serce, które staje się
jak kamień, ponieważ jest wrażliwe. Mózg nie jest tak wrażliwy. Jeśli włożysz do wody coś miękkiego, to stanie się twarde, ale
gdy włożysz do wody kamień i zagotujesz go, tak się nie stanie. Więc serce z powodu swojej wrażliwości i delikatności staje się
jak kamień, tak jakby gotowało się w gorących falach mózgowych. Wtedy staje się niczym bardzo twardy kamień. Ono nie wie
jak powiedzieć nawet jedno miłe słowo. Przez cały czas stara się uderzać w innych ludzi, wypowiadać rzeczy, których nie
powinno się mówić, wciąż myśląc: "Co powinniśmy powiedzieć, aby zranić kolejną osobę? Czego powinienem spróbować, by

oszukać kolejną osobę?" ponieważ ma ono perfidne nastawienie.
Jeśli chodzi o ego - serce znów staje się zamrożone przez ego i wtedy serce myśli - nie myśli, lecz raczej nie może emitować
żadnej aury do mózgu. Mózg zaczyna wtedy myśleć: "Teraz obszar serca jest zamknięty. Serce nie może nas już dłużej
kontrolować". Wtedy serce zaczyna myśleć: "Teraz całą pracę wykonam samodzielnie". Mam na myśli, że głowa zaczyna tak
mówić. Serce staje się małe, skamieniałe. Nie działa. Teraz mózg przejmuje kontrolę. Mózg przejmuje kontrolę i zaczyna
działać. Sam zaczyna działać w sposób, którego nie możemy zrozumieć: oni zachowują się jak zwierzęta, zachowują się jak
sataniczni ludzie, stają się bardzo okrutni i naprawdę nie wiedzą jak powiedzieć coś dobrego innym. To jest rodzaj bardzo
fałszywej dumy w nich i tacy ludzie krzywdzą innych, obrażają innych, do momentu aż spotkają kogoś takiego jak oni sami i
wtedy razem upadają. To jest ta jedyna przeszkoda jaką mają, w przeciwnym wypadku już dawno bylibyście skończeni. Dwie
osoby z ego nie mogą być razem, ponieważ wzajemnie się neutralizują. Więc dzięki Bogu, jesteśmy od nich uratowani.
Więc, te dwa uwarunkowania, które naprawdę znajdują się w mózgu, zamrażają serce oraz ograniczają jego obszar niemalże do
zera i wtedy mózg zaczyna panować samodzielnie. Właśnie dlatego nie wiemy jak być miłym dla innych, jak być życzliwym, jak
być pomocnym, łagodnym, a także nie wiemy jak być dla kogoś oparciem, jak chronić innych. To wszystko zostało przez nas
odziedziczone. Mieliśmy już serce z kamienia, gdy przyszliśmy do Sahaja Yogi, a nasz mózg był pełen ego lub superego.
Teraz, z uniesioną Kundalini, przede wszystkim możecie oczyścić wasze głowy. Tak więc, szczerość przyjdzie, gdy Kundalini się
poruszy i dotknie Brahmarandry, siedziby waszego serca, która się rozszerzy. Wtedy serce po prostu powróci jak król, by zacząć
panować nad mózgiem. A gdy serce powróci, natychmiast zauważycie, że staniecie się życzliwi dla ludzi, na których byliście źli, z
którymi nie chcieliście rozmawiać, z którymi nie chcieliście mieć do czynienia. To nie będzie już problem. Na wiele sposobów
zostaliście skrzywdzeni przez ludzi. Wszystko co nas rani i wszystko inne po prostu zniknie, a wy zaczniecie się stawać bardzo
mili i piękni. Tak się dzieje, gdy Kundalini dotyka waszej Brahmarandry, miejsca w którym rezyduje serce. Gdy tylko to się
otworzy, wasze serce również się otworzy i obudzi. Myśląc sobie: "Co? Pozwoliłem, żeby mózg mną rządził? Jak on śmiał!" Ono
po prostu na niego wskoczy. Widzieliśmy ludzi, którzy nagle się tak bardzo zmienili. To jest aż niesamowite.
Jeden dżentelmen w Ameryce powiedział: "Matko, po Realizacji, tak bardzo się zmieniłem, stałem się tak łagodną osobą,
wcześniej nigdy taki nie byłem dla mojego wuja i innych". Więc on spotkał wuja na jakimś przyjęciu i powiedział: "Witaj wujku!".
Wujek zaczął mu się przyglądać. "Czy wszystko z tobą w porządku?". On nigdy by tak nie powiedział. A on podszedł i zapytał:
"Czy wszystko w porządku wuju? Czy dobrze się miewasz? Czy mogę coś dla ciebie zrobić?" Mówił bardzo miłe rzeczy. Więc
wujek zapytał go: "Coś ty robił? Jesteś pijany czy co? Jak możesz mówić do mnie w tak słodki sposób? Nie mogę w to uwierzyć".
Tak to się dzieje. Dlatego musimy zrozumieć, że wszystkie te rzeczy mogą z łatwością zostać odrzucone, ponieważ zostały
nabyte. One mogą zostać zlikwidowane, ponieważ są czymś nabytym. One nie muszą być całym naszym życiem, być w naszych
relacjach. Więc ego i superego mogą zostać zdmuchnięte w momencie obudzenia waszego serca.
Gdy mamy do czynienia z ludźmi, musimy przełamywać lody porozumiewając się w bardzo przyzwoity sposób. Na przykład
mówiąc sobie: "Nie, nie wierzę, że ten człowiek jest taki zły. Pozwólcie mi się nim zaopiekować, on może być w porządku.
Widzicie, nie wierzę, aby był taki zły". Więc, istoty ludzkie bardzo łatwo uznają kogoś za złego, a gdy już raz ten fakt zaakceptują,
budują swego rodzaju fortecę, w której żyją i myślą, że są najlepsi i nikt inny nie jest dobry. Dlatego też cała społeczność, całe
społeczeństwo, cała ludzkość płaci za te idee. I Sahaja Yoga jest jedyną drogą, prowadzącą do uzdrowienia tej sytuacji. Sahaja
Yoga to jedyna droga, która to wszystko zakończy. A ta część należy do was ludzie, aby zrozumieć, że szczerość może przyjść
wyłącznie, gdy będziecie wciąż i wciąż podnosić swoją Kundalini i otworzycie Brahmarandrę. Wtedy wasze serce podniesie się.
Stanie się niezwykle świadomą osobowością i przejmie kontrolę nad mózgiem, który przez cały czas myśli, myśli, myśli, jak
oszalały. A gdy to się stanie, uświadomicie sobie, że wskoczyliście w świadomość bez wątpliwości.
Relacja pomiędzy nimi musi być w pełni zrozumiana. Po pierwsze, dominacja serca, lub możemy powiedzieć, panowanie serca
zostaje zakwestionowane, poniżone, sprowadzone do zerowego poziomu. Wtedy mózg staje się królem i zaczyna nami rządzić.
"Ja myślę...", "Ja czuję..." to znaczy mózg, ego. Jeśli moglibyście porzucić "Ja myślę...", "Ja chcę...", wszystko byłoby w
porządku. Powinniście powiedzieć, "Ja chcę tego... - to nie w tym rzecz. To ciało tego chce". Odseparowujecie się. Stopniowo
zaczynacie separować się od wszystkich takich sytuacji, nie mówiąc już więcej "Ja chcę..." Powinniście powiedzieć, "To ciało...",
"Ta ręka...", "Ta głowa..." Zaczynacie się odseparowywać. Gdy tylko się odseparujecie, wszystkie te bariery ego czy superego
znikną. Ale również bardzo łatwym jest pozbycie się obu. Bardzo łatwo jest się ich pozbyć. Tylko poprzez podnoszenie waszej
Kundalini i przekraczanie waszej Brahmarandry. Największym osiągnięciem jakie otrzymaliście jest to, że możecie przekroczyć
swoją Brahmarandrę, sprawić, by wasza Kundalini połączyła się z Wszechogarniającą Siłą. Dlatego zawsze wam mówię, że
musicie medytować, że musicie być w świadomości bez myśli, wtedy to się wypracuje. Nie zwracajcie zbyt wiele uwagi na

rzeczy zewnętrzne. Oczywiście, jesteście w pewien sposób odpowiedzialni za Sahaja Yogę, ponieważ jesteście jej szczerze
oddani. Nie możecie się do niczego zmuszać. Więc powtarzam to wciąż i wciąż, ważcie swoje oddanie. "Jak bardzo jestem
oddany Sahaja Yodze?"
Niektórzy ludzie traktują to zbyt frywolnie, mówiąc: "Matko, byłem głupi, byłem zdezorientowany". Wy nie możecie tak mówić!
Nie możecie tak mówić, ponieważ zawdzięczacie te rzeczy Sahaja Yodze. Teraz wszystko zawdzięczacie Sahaja Yodze. To jest
dla was nowe życie. Nie możecie więc powiedzieć: "Byłem zdezorientowany" lub "Byłem niemądry, byłem głupi, że to zrobiłem".
Musicie powiedzieć sobie, że nie możecie tego robić. Matka naprawdę pracowała bardzo ciężko, z całkowitą szczerością i nie
możemy być w stosunku do tego nieszczerzy. Nie chcemy być hipokrytami. To jest hipokryzja, absolutna hipokryzja. Mówicie
jedno, a robicie drugie. Jeśli macie jakiekolwiek poczucie wdzięczności i szacunku do siebie, wtedy nie powinniście nigdy
mówić: "Matko, zrobiłem to przez pomyłkę" albo "Byłem zdezorientowany, byłem niemądry, byłem głupi". To pokazuje, że jesteś
bardzo mierną osobą i nie masz żadnego poczucia wdzięczności zarówno względem Sahaja Yogi jak i względem siebie.
Ale najlepsze jest to, że Ja nie potrzebuję Sahaja Yogi i to, że Sahaja Yoga nie potrzebuje was. Wy potrzebujecie Sahaja Yogi.
Sama w sobie, Sahaja Yoga jest kompletna. Ona was nie potrzebuje. Ona jest kompletna i taką pozostanie, absolutnie. Zachowa
swoją własną pozycję, swój status, swoją własna godność, w niezmienionym stanie. Ale jeśli chcecie coś od niej uzyskać,
musicie to wypracować. Podobnie gdy chcemy przynieść wodę z rzeki Ganges, musimy mieć odpowiednio głębokie dzbany, aby
nabrać wodę. A jeśli weźmiecie kamień, to co możecie w nim przynieść? Ale Ganges i tak wciąż płynie. Jest tym, czym jest. Ma
swoją własną pojemność. Nie zmieni się, dlatego że wy ludzie wzięliście kamienie.
Więc powinniście zrozumieć i podnosić swoją Kundalini tak często jak tylko możecie. Spróbujcie przez cały czas utrzymywać
uwagę na waszej Kundalini. Zobaczcie gdzie jest problem. Usuńcie go, całkowicie go usuńcie. Odkryjcie miejsce, w którym jest
problem i podnoście wiele razy swoją Kundalini. Sprawdźcie powiew znad waszej kości ciemieniowej, jeśli jest w porządku, to
wasze serce rozszerza się. Można powiedzieć, że jest to w pewnym sensie mechaniczny proces. Ale nawet tego nie robicie.
Jeśli byście to robili, to wasze serce, stało by się większe. Sami byście powiedzieli: "Matko, moje serce stało się tak wielkie jak
Azja". Wtedy zobaczycie cud serca - jak ono emituje wibracje, dzięki którym stajecie się tak współczującymi, dynamicznymi,
pięknymi ludźmi, tak szczerymi wobec Sahaja Yogi.
Życzyłabym sobie abyście otworzyli serca w trakcie dzisiejszej pujy. Byliście tacy rozradowani i szczęśliwi. Wasze serca muszą
zostać otwarte, ponieważ widziałam jak sahaja yogini mają dla Mnie zawsze szeroko otwarte serca, natomiast dla siebie nie
mają. Dla mnie uczyniliby wszystko, ale dla siebie nic. Pracowaliby od rana do wieczora, aby udekorować salę, aby zrobić
wszystko. Musieli wysłać do Mnie te wszystkie kwiaty, sama nie wiem skąd. Ale gdy mówię im: "Pomedytuj dla siebie samego",
nie zrobią tego albo "Osiągnij to dla siebie samego", tego też nie zrobią. Tak to właśnie wygląda.
Zamiast marnować całą waszą energię na dekorowanie tych wszystkich rzeczy, powinniście udekorować siebie wewnątrz.
Udekorować szczerością, miłymi myślami o sobie, że możecie to bezwarunkowo osiągnąć, możecie użyć wyobraźni, inteligencji,
rozwagi. Cokolwiek myślicie, że macie by znaleźć sposób, by odnaleźć sposób, powtarzam to raz jeszcze, aby wasze serce
pozostało olbrzymie.
To jest przesłanie dla całego świata na dzisiejsze urodziny, ponieważ czułam, że cały świat był dzisiaj jak wielkie pulsujące
serce. Odebrałam ostatni telefon i przyjechałam tutaj. Odbierałam telefony z całego świata, kwiaty płynęły strumieniami, oni
mówili takie piękne słowa. Wszystko tam było. Byłam tym wszystkim całkowicie przesiąknięta, po prostu przemoczona, to było
dla Mnie zbyt wiele. Takie słodkie rzeczy dla dzieci, od dzieci, takie rzeczy od kobiet, trochę bardzo, bardzo miłych od mężczyzn i
było to takie fantastyczne. Jak ci ludzie, którzy tryskali szczęściem z powodu moich dzisiejszych urodzin.
W ten sam sposób, proszę rozważcie to, że codziennie są wasze urodziny, że musicie przez cały czas podnosić Kundalini i
utrzymywać coraz wyższy poziom swojej Kundalini. Im bardziej się otwieracie, tym więcej nitek Kundalini uniesie się do góry.
Wasze serce bardziej się otworzy, przebudzi i stanie się potężniejsze. A wraz z otwartym, wielkim i potężnym sercem, możecie
zdominować swój mózg, który podsyła wam te wszystkie śmieszne idee.
Mam nadzieję, że w tym roku, stanie się to tutaj i ludzie uznają to jako fakt, że mamy wielkie serce. Wielkie serce nie oznacza
głupoty, nie oznacza tego. Wielkie serce oznacza, serce, w którym możecie Mnie umieścić. Jestem całkiem sporą osobą, więc
musicie mieć ogromne serce, abym mogła w nim przebywać. To wielkie serce to rzecz, którą wszyscy powinniście mieć. Jeśli to
się stanie, wtedy wszystko bardzo dobrze się wypracuje.
Więc część dotycząca oddania jest taka: musicie wiedzieć jak się poddać i musicie wiedzieć jak postępować z tym, co nie jest
poddane, ponieważ poddajecie się w ten sposób, że całkowicie rozszerzacie swoje serce. Umieśćcie Mnie tam i wstrzymajcie
się z wręczaniem Mi kwiatów, aż do czasu, kiedy będziecie mieć nad sobą całkowitą kontrolę.
Tak więc macie swoje emocje, wasze uczucia są jak kwiaty, musicie je zatrzymać dla siebie, one są częścią tego samego

oceanu waszego serca. Gdy będziecie gotowi, gdy wszystko będzie już zrobione, gdy cały dom będzie gotowy, wtedy możecie
przynieść kwiaty, emocje, miłe i piękne rzeczy, gdzie zostaną odżywione. Musicie nauczyć się jak mówić miłe słowa innym
ludziom, myślę, że powinny być o tym jakieś książki. Powinniśmy spróbować znaleźć takie książki albo je napisać - w jaki sposób
mówić miłe słowa, jak troszczyć się o innych, jak sprawić żeby inni czuli naszą miłość, ekspresję miłości, i jak to działa. Taka
książka naprawdę pomogłaby zrozumieć ludziom, jakie to miłe tak mówić. Jeśli powiecie komuś coś miłego, to ta miłość do was
powróci jak fala, która ponownie uderza o brzeg, wróci i sprawi, że poczujecie się wtedy bardzo szczęśliwi. Mówienie rzeczy,
które są miłe i sprawiają radość będzie ze wszech miar docenione. A jeśli powiecie coś ze szczerością, nie tylko po to aby
komuś dokuczyć, albo żeby powiedzieć coś co jest tylko powierzchownie dobre, na przykład, "dziękuję, dziękuję, dziękuję", ale
jeśli powiecie coś naprawdę od serca, wtedy będziecie zdumieni jak serce tej drugiej osoby się otworzy, a z tego serca popłyną
do was piękne kwiaty emocji.
Z jednej strony powinniście rozszerzyć wasze serce, a z drugiej strony, powinniście zachować lub chronić, wszystkie zewsząd
zgromadzone piękne, miłe i delikatne uczucia wewnątrz siebie i wylać je we właściwym momencie. To jest sztuka. Tak jak te
kwiaty, które najpierw były trzymane w ogrodzie, pielęgnowane i chronione. W odpowiednim momencie zostały przyniesione.
One bardziej czują się zaszczycone, gdy są użyte we właściwym momencie. Tak samo powinniśmy postępować z samym sobą,
w swoim sercu, ponieważ istoty ludzkie są bardzo delikatne i piękne, i aby podkreślić to piękno musicie mówić piękne rzeczy.
Ten język nie jest po to żeby mówić ostre słowa, żeby wyśmiewać innych, drażnić innych, ale jest po to by mówić tak piękne
rzeczy, żeby druga osoba również wchłonęła to piękno. Tyle pięknych słów wypowiadanych przez ludzi pozostało w Mojej
głowie. I powiedziałam: "Kiedy Ja będę miała szansę, by powiedzieć tyle pięknych słów innym?" Pomyślcie o tym w ten sposób,
"To jest bardzo miłe zdanie", "To, co oni powiedzieli było naprawdę słodkie. W porządku. A teraz, gdzie mógłbym użyć takiego
zdania?" Tak jak idę do sklepu i widzę coś ciekawego: "A, to jest dobre. To będzie dobre dla konkretnej osoby. Kupię to". W ten
sam sposób, jeśli odnajdujecie te miłe uczucia i emocje czy miłe rzeczy, które można komuś powiedzieć. Co wtedy robicie?
Zbieracie je wszystkie, trzymacie i używacie ich we właściwym czasie i miejscu. To jest właśnie mądrość Shri Ganeshy.
Najbardziej szczerzy są ludzie niewinni, niewinni ludzie. Ci, którzy są sprytni i przebiegli nie mogą być szczerzy, ponieważ oni
cieszą się swoją przebiegłością, tak zwaną "bystrością". Oni nigdy tacy nie będą. Tylko ludzie, którzy są prości, kochający, którzy
dbają o miłość bardziej niż o coś innego, mogą mówić szczerze miłe słowa.
Dzisiaj chciałam wam powiedzieć wiele rzeczy, jak czuję się, obchodząc te urodziny w Australii, ale jak już mówiłam - brak mi
słów. Ponieważ - widzicie, Australia to tak daleki kraj. A tutaj przybyło tak wielu ludzi, siedzicie i śpiewacie "Agata Swagata". To
niewiarygodne, niewiarygodne, ponieważ nie dałam wam żadnych pieniędzy, wy nie daliście Mi żadnych pieniędzy, nie jesteście
zobowiązani, aby mówić w ten sposób. A wy nie tylko to robicie, ale jeszcze cieszycie się tym. To jest coś wspaniałego.
Cieszycie się tym i to jest fakt: kiedy wasze serce jest wielkie, wtedy robiąc cokolwiek dla innych cieszycie się tym. Robienie
dobrych rzeczy sprawia wam radość. Cieszycie się mówiąc miłe rzeczy. Więc powinniśmy używać najbardziej wyszukanych
kwiatów spośród zdań, powinniśmy używać wyszukanych emocji, aby umieć je innym okazać.
Zacznijcie to od dziś, zacznijcie w ten sposób, że od 1990 roku przez cały czas będziemy mówić sobie piękne rzeczy. Po prostu
trzymajcie uszy i oczy otwarte, i gdziekolwiek nadarzy się okazja, gdziekolwiek usłyszycie coś takiego, zapamiętajcie to i użyjcie
tego w odpowiednim momencie.
Dzisiaj jestem już tak rozkochana, że jest to dla Mnie zbyt wiele, naprawdę, nawet żeby uwierzyć, że w Australii jest tak wielu
sahaja yoginów, a to przecież tak daleko. Teraz jest to wasza odpowiedzialność. Jest to wasza odpowiedzialność, aby być
szczerym wobec Sahaja Yogi, a jeśli wszystko zrobicie szczerze, to już nigdy nie wymyślicie tak śmiesznych argumentów, które
słyszałam wcześniej. Po prostu pomyślicie tak: "Kochamy Matkę i musimy być wszyscy razem i musimy się nawzajem kochać i
przez cały czas musimy mówić do siebie miłe rzeczy, aby miłość rosła". Ktokolwiek próbuje coś powiedzieć lub coś niszczyć lub
też złamać czyjeś serce - grzeszy. To jest grzech. Złamać serce świętego to największy grzech i oni zostaną za to ukarani.
Teraz wy wszyscy jesteście świętymi i mędrcami, musicie się nawzajem szanować. I nie tylko to, ale także musicie radować się
waszą szczerością. To jest właściwa droga, mówię wam, cieszcie się swoją szczerością. I wyrzućcie wszystkie głupie myśli,
które przychodzą wam do głowy. Ponieważ słyszałam wiele wymówek i pomyślałam sobie: "Co to jest? Oni są sahaja yoginami
czy zwykłymi ludźmi z ulicy?" To się dzieje i potem z dziećmi, to czy tamto.
Teraz, jeśli chodzi o dzieci, mówiłam wam: wyślijcie swoje dzieci do Indii. W każdym razie zachowujecie się w stosunku do nich
samolubnie. Wiecie przecież, że one nie rozwijają się właściwie. Zatem wyślijcie je do Indii. Poprzez to otworzycie wasze serca,
ponieważ cały świat to wasi krewni, cały świat to wasza rodzina. Gdziekolwiek się udacie na całym świecie znajdziecie ludzi,
którzy będą was kochać, zadbają o was, którzy zrobią dla was wszystko. Mam na myśli, że w każdym miejscu, jest ktoś, kto
czeka, by przyjąć was jak swego! Właśnie sobie myślałam: "Ci muzycy jadą do Singapuru. Co się stanie? Gdzie będą nocować?"

To wielki problem, trzeba próbować tego i tamtego. Nagle, gdy zrobiłam bandhan - zadzwonił Bala. Powiedział: "Nie, wszystko
jest całkowicie w porządku. Powiem mojej mamie, ona się nimi zaopiekuje". Problem rozwiązany. Każdy taki problem można
rozwiązać, gdy jesteście szczerzy, ale gdy nie jesteście szczerzy, spotkacie tylko nieszczerych ludzi i zaczniecie pogrążać się,
oceniając siebie i innych ludzi.
I nie będzie dla was miejsca w Sahaja Yodze. W Sahaja Yodze nie ma miejsca dla ludzi nieszczerych, więc starajcie się rozwijać
szczerość. Podnoście swoją Kundalini tak często, jak tylko możecie. Utrzymujcie ją tam. Utrzymujcie ją w Sahasrarze i
obserwujcie jak wasze serce się otwiera. To jest najlepszy sposób. Wszyscy Mnie pytają: "Jak otworzyć swoje serce?" Mówię:
"Weź klucz". Teraz już nie wiem jak to powiedzieć. "Otwórz swoje serce" znaczy po prostu podnieś swoją Kundalini, utrzymuj ją w
Brahmarandrze i obserwuj jak Brahmarandra się otwiera. Nie tylko to, ale zobaczcie jak się czujecie gdy rozszerzacie swoje
serca, poprzez bycie miłym dla innych. Są ludzie, którzy nie mówią wiele, nie spotykają się z innymi, podchodzą z rezerwą. Oni
żyją tak jak gdyby żyli w powietrzu, musicie wiedzieć, że tacy ludzie mają jakieś badhas, jakieś buce siedzące na ich głowach. W
przeciwnym razie to bardzo nienaturalne zachowanie dla sahaja yogina.
Powiedziałam wam dzisiaj tak wiele rzeczy, ponieważ myślę, że troska, miłość, oddanie, mądrość i cierpliwość mają być
zaabsorbowane. Jeśli jestem waszym Guru, jeśli jestem waszą Matką, musicie zaabsorbować te jakości. Martwię się o
wszystko. Jeśli ktoś ma problem, jestem zmartwiona. Spróbuję rozwiązać problemy takiej osoby. Każdy, kto ma problem, Ja po
prostu - to przykleja się do Mnie, dopóki nie rozwiążę problemu. I także będę szczera względem waszych dzieci, żony, czy
waszego męża, jeśli powiem: "To nie jest w porządku. To musi zostać poprawione". Ponieważ troszczę się o was. Takie właśnie
powinno być wasze nastawienie wobec sahaja yoginów, Sahaja Yogi i to bardzo was wzmocni, ponieważ gdy się troszczycie, to
inni też się troszczą.
Czy możecie sobie wyobrazić, że o taką kobietę z Indii jak Ja, troszczy się tak wiele osób? Dlaczego w sumie mieliby się o Mnie
troszczyć? W porządku jesteście sahaja yoginami, ale są też ludzie, którzy nimi nie są, mówię wam, nie są sahaja yoginami znam
ich od dzieciństwa - znam ich, moi krewni, oni wszyscy się o Mnie troszczą! Z jednego powodu, ponieważ Ja troszczyłam się o
nich, dbałam o nich. Ktokolwiek powie Mi o jakimś problemie, to zostaje w Mojej głowie, przyklejone jak znaczek. Do czasu
rozwiązania problemu, będę szukać sposobu jak go naprawić. A Ja nie mam żadnych własnych problemów. W ten sam sposób
wy także nie powinniście mieć żadnych problemów. Tylko wtedy dacie sobie radę.
Teraz w porządku?
Niech was Bóg błogosławi!
Mam nadzieje, że za rok wszyscy będziecie na moich urodzinach w Indiach. Zamierzamy zorganizować tour, być może ten
pomysł zadziała. Musimy też sprawdzić czy można zorganizować wasz przyjazd w tańszy sposób. Musimy sprawdzić wiele
rzeczy. Możemy je wypracować.

1990-0708, Guru puja: Odwiązanie, Cisza, Wiara (tekst po pierwszych poprawkach)
View online.
Guru puja. Avignon (France), 8 July 1990. Guru Puja – Avignon, Francja 8 lipca 1990 W Sahaja Yodze Puja do Guru ma zupełnie
inne znaczenie niż puja u innych guru. Kiedy czcicie Guru, czcicie również Guru w sobie. To nie ma miejsca w innych systemach
guru - uczeń, ponieważ w was, Guru, Mistrz został obudzony. Tak więc, jeśli czcicie waszego Guru,wówczas ten Guru w was
także jest czczony. Szanujecie go, wychwalacie, budzicie go i manifestujecie. Musimy sobie zdać z tego sprawę, w Sahaja
Yodze, jeśli jesteście Sahaja Yoginami. Teraz, cechą Guru jest przede wszystkim to, iż sprawia, że spotykacie Boga, co oznacza,
że unosi Kundalini i stabilizuje wasz związek z Wszechogarniającą Mocą. A jako, że waszym Guru jest Adi Shakti, sprawiacie
również, że osoba spotyka Adi Shakti. Tak więc macie podwójną korzyść, w tym samym czasie, gdy dajecie Realizację, nie tylko
sprawiacie, że osoby mogą poczuć połączenie z Boskością, ale również możecie sprawić, że spotkają Boskość we własnej
osobie, źródło Boskiej Mocy. Wasza odpowiedzialność, jako Sahaja Yoginów, jest zatem wielka,ponieważ w was jest Guru.
Teraz, w naszych mantrach mówimy: „Matko, ja jestem swoim własnym Guru”. Ale czy mówiąc to, zdajemy sobie z tego sprawę?
Jeśli ja jestem swoim własnym Guru, to „ja” i „moim Guru”,pomiędzy tymi dwoma, co osiągnąłem? Gdzie jestem? Czy mogę
siebie prowadzić? Czy mam światło Ducha w swojej uwadze dobrze ustabilizowane i zamanifestowane tak, że mogę kierować
sobą i później innymi? Przede wszystkim w zasadzie Guru ważne jest to, że widzicie w sobie, w introspekcji: „Mogę być swoim
własnym Guru?” „Czy stałem się moim Guru?” Teraz, w waszym przypadku, waszym Guru jest Matka, kobieta, tak więc pośród
kobiet rozwój Jej cech jako Guru powinien być bardzo dobrze zamanifestowany. Ale tak się nie dzieje. Kobiety ciągle są, albo
matkami, albo żonami, albo Sahaja Yoginkami. A nie zdają sobie sprawy, że są także Guru. Ponieważ wasza Matka jest Guru i
jest kobietą, wy także powinniście mieć te cechy w sobie, tak aby ludzie mogli powiedzieć: „Spójrzcie na tę kobietę, ona jest
takim guru”. A ja nadal słyszę od różnych liderów, że panie są wciąż absolutnie bardzo daleko i bardzo mało jest takich, które
można by nazwać prawdziwymi Sahaja Yoginkami. Smutno to słyszeć. Ponieważ jeśli wciąż utrzymujecie te wszystkie
przyziemne sprawy kobiecości, te mankamenty kobiecości, które pochodzą chyba od dominacji, ponieważ kobiety zawsze
uważane były za coś niższego. Przede wszystkim w religii chrześcijańskiej nie były nigdy ukazywane jako coś świętego. Mają w
sobie ten brak pewności siebie, iż nie mogą zrozumieć, że Dharma może być silniej w nich ustabilizowana niż w mężczyznach. A
pracą Guru jest ustabilizowanie Dharmy – w społeczeństwie, w rodzinie, w związkach. Wszyscy ci Guru, którzy reprezentują tutaj
te wspaniałe symbole, nie zrobili nic innego, jak ustabilizowali Dharmę. Ale przede wszystkim, zanim ustabilizujemy Dharmę,
musimy obserwować siebie – czy mamy Dharmę w sobie czy nie? Po pierwsze osoba, która ma Dharmę w sobie, słucha innych,
jest posłuszna. I to jest coś, co poszło nie tak u kobiet z zachodu. Myślę, że one zapomniały jak to jest słuchać innych, być
posłusznym. Dlatego ich dzieci również nie słuchają. Jeśli nie macie posłuszeństwa w sobie, nikt nie będzie słuchał was.
Najpierw musicie nauczyć się być posłusznymi. Taka osoba jak Kabir, który był urodzony w nieznanej kaście, ludzie nie wiedzieli
kto go urodził,nie mógł pójść bezpośrednio do żadnego guru. Słyszał on o Ramanandzie, wielkim guru tych czasów, który miał
zwyczaj każdego ranka chodzić kapać się do Gangesu. Jednego dnia, Kabir leżał na jego śladach, tak że guru nie widząc go w
ciemnościach nadepnął go swoją stopą i spytał: „Kim jesteś?”, na co on rzekł: „ Kabir, jestem twoim uczniem.” I chwycił jego
stopy.A kiedy tak trzymał jego stopy, Ramanand rzekł: „W porządku, chodź.” A wtedy on stał się tak wielkim świętym w Indiach.
Ludzie znają go bardziej niż jego guru, stał się tak wielki. Podstawową rzeczą jest pokora. Wczoraj widzieliście jak muzyk [Nishat
Khan] był pokorny. Przez cały czas był pokorny. Nie wiedział jak wyrazić swoją pokorę. Przez cały czas był pokorny. Ponieważ
tylko w pokorze możecie otrzymać błogosławieństwa, możecie otrzymać cechy waszego guru. Teraz, dla guru, jak widzieliście
to na Moim przykładzie, Moim obrazie, musicie osiągnąć poziom [wzrosnąć]. Przede wszystkim wasze życie powinno być jawne.
Jawność jest esencją Sahaja Yogi. Każdy powinien wiedzieć co robicie, gdzie chodzicie, w jaki sposób żyjecie, w jaki sposób się
zachowujecie. Widziałam ludzi, którzy są guru, również w tym sensie, że nazywamy ich liderami lub pod-guru, lub nie można ich
nazwać duchownymi, ale mogę powiedzieć: ”centrami komunikacyjnymi”, tym są. Spójrzcie jakim są marudnym typem ludzi.
Zawsze myślą o swoim ciele, swoim komforcie, zawsze się żalą, że nikt się o nich nie troszczy – jakby cierpieli na manię
prześladowczą. Lub będą się żalić na temat jedzenia: „Nie jadłem nic przez jeden dzień!” Nic nie szkodzi! Dla Guru lepiej jest
głodować grzecznie przez, około trzy, cztery dni, tak żeby pozbyć się tego uczucia głodu. Będziecie zaskoczeni, odkąd tu jestem,
nic nie jadłam, tylko trochę piłam, albowiem Guru nie odczuwa głodu. Ponieważ Guru jest w waszym żołądku, a wibracje są tak
duże, że nie odczuwacie czegoś takiego jak głód. Tak więc, to co jesz i jak jesz i wszystkie te rzeczy, które odrzuciliśmy, żeby
przyjść do Sahaja Yogi. Nawet jeśli liderzy mają ten nonsens w swoich głowach co tu zjeść. To jest niskie, absolutnie! I kiedy
słyszę jakiś ludzi mówiących Mi, oh, co zjedli lub jak zjedli i to wszystko! Czuję jakby byli turystami w Sahaja Yodze. Przychodzą

po prostu do Sahaja Yogi jako turyści, widzicie, aby oglądać miejsca, chodzić dookoła, żeby dowiedzieć się gdzie dostać, w jakiej
restauracji, dobre jedzenie, i tanio. Wszystko to jest takie niskie, absolutnie nie jest manifestacją zasady Guru. Teraz
zobaczyliście swoją Guru taką jaka jest. Nie wiem co jem, co Mi dają, co chcę. Dają mi to, co myślą, że Ja lubię, ale ja po prostu
nie wiem czy lubię to czy nie, lub co to jest. Jeśli pytają: „Matko, na co masz ochotę?” Naprawdę nie wiem na co mam ochotę. Na
cokolwiek. Nie powinno być tu wyborów. Przede wszystkim nie marnujcie swojej uwagi na wybory. Oczywiście tylko na
wibracjach. Mam na myśli, że przypuśćmy, idziecie do restauracji, widzicie tam wszystkie rodzaje zabawnych wibracji,
upijających się ludzi, cokolwiek, wtedy powinniście powiedzieć.Ale wszystkie wybory powinny bazować na wibracjach, a nie na
materialnych rzeczach.Że dostaniecie tutaj coś miłego, „Pojedźmy tam”. I pojadą pięćdziesiąt mil po to, żeby zjeść coś
bezsensownego. To powinno być nonsensem dla wszystkich Sahaja Yoginów. I kiedy mówię: „Sahaja Yogini”, mam na myśli też
Sahaja Yoginki. Część związana z jedzeniem to jest aswadha. Nie powinniście mieć żadnego smaku na jakieś konkretne
jedzenie. Zwłaszcza we Francji ludzie mogą nie lubić tego co mówię, ale Francuzi są bardzo skrupulatni lub świadomi jeśli
chodzi o część związaną z jedzeniem. Nie wiem jak dalece dobre jedzenie robią, ale przynajmniej myślą, że jedzą bardzo dobre
jedzenie. Zatem, jedzenie dobrego jedzenie jest rodzajem uzależnienia. Jest to rodzaj uzależnienia,jest to coś takiego jak
narkotyk – że musicie mieć dobre jedzenie. Zen rozpoczęło ten system, który nazywa się ceremonią herbaty. Co oni zrobili w tej
ceremonii herbaty, mam na myśli, przeszłam przez to i jest to naprawdę pewien rodzaj testu ludzi. Ze Mną było w wszystko
porządku, ale pozostali byli naprawdę przerażeni. To jakiekolwiek rytuały robią w ceremonii herbaty, dają wam herbatę, która jest
gorzka jak, można powiedzieć, chinina podniesiona do 108 potęgi! Tak to jest. I oni podają ci to bardzo miło, traktują cię
rytuałem tak, że musisz to wziąć. Najpierw mówią: „zobaczycie herbatę bez myślenia.” Tak więc, stara się osiągnąć świadomość
bez myśli przez herbatę. Nie wiem jak dużo można osiągnąć tym sposobem. Ale kiedy weźmiecie kiedyś taką herbatę, wasz
język stanie się do niczego. I żeby zrekompensować to, dają ci coś słodkiego, i znowu, ta słodkość podniesiona jest do potęgi
108. Tak, że słodkość staje się gorzka. Tak słodka. To jest po to, żeby pokonać język. Zen musiał myśleć, że lepiej jest dać taką
ceremonię herbaty, gdzie nie ma herbaty, gdzie niczego nie ma, ale jest to taki szok dla waszego języka, że potem jecie
wszystko, cokolwiek dostaniecie. I dlatego musicie wiedzieć, że Japończycy mogą jeść cokolwiek. Rozwiązali swoje problemy z
jedzeniem, gdyż mogą jeść wszystko. Mogą po prostu wyłowić trochę krabów lub mogą być jakieś krewetki,po prostu je obrać,
jak orzechy i tak zjeść. Myślę, że Zen rozwiązał im problem spowodowany niedoborem żywności i to, jak oni mogą jeść
wszystko: mogą jeść korę z drzew, mogą jeść węże, jaszczurki, mogą jeść żaby, wszystko mogą jeść, w ten sposób wszystkie
problemy jedzeniowe w tym kraju zostały rozwiązane przez Zen, myślę, ponieważ nie macie zmysłu smaku. Ale w tej kwestii
najgorsi na całym świecie są Hindusi. Są najwybredniejszymi ludźmi jeśli chodzi o jedzenie. Ponieważ kobiety ich rozpuściły.
Potrafią gotować bardzo dobrze i wiedzą jak manipulować ich mężami przez bardzo dobre gotowanie. I sposób w jaki one
gotują dla nich, widzicie, mężczyźni muszą wracać do indyjskiego jedzenia. Nawet jeśli podróżują po całym świecie, będą
potrzebować indyjskiego jedzenia. Nie mogą przeboleć swoich języków. To jest tak duże uwarunkowanie w Indiach, że aż nie
wiem jak z tego wyjdą, absolutnie, tak niskie rzeczy są ważne. Gandhi próbował tego bardzo w ashramie, miał zwyczaj dawania
okropnego jedzenia, gotowane jedzenie z olejem musztardowym na wierzchu, nikt nie chciał tego jeść.Cierpkie! Ale sprawiał, że
każdy to jadł. I nie tylko, sprawiał również, że czyścili łazienki, toalety, tak że uwalniali się także od swoich nosów by
potrzebować wszystkiego. Ponieważ tak wielu ludzi będzie w czasie jedzenia, także w Indiach, wkładać coś do nosów i wąchać
wszystko.Tak więc są nadwrażliwi w kwestii języków i nosów. Ale nie w kwestii oczu. Dla oczu nie są. W sprawie oczu
najbardziej wrażliwymi ludźmi są Japończycy i Chińczycy, a także ludzie z zachodu są dużo bardziej wrażliwi, ponieważ nie lubią
oglądać niczego co brudne, paskudne i brzydkie. Hindusi nie będą mieć nic przeciwko brudowi, paskudztwu, czemukolwiek, po
prostu jak psy, jak to tam nazywacie, konie, bawoły! Mogą przechodzić przez brud, paskudztwo – cokolwiek! Nie ma to dla nich
znaczenia, cokolwiek jest brzydkie, brzydki budynek, brzydkie ubranie, cokolwiek, to jest w porządku dla nich. o nie ma znaczenia
dla ich oczu, to nie ma znaczenia! Tylko kuchnia musi być czysta i przez cały dzień siedzą w kuchni. Tak więc nie musimy uczyć
się tych wszystkich złych rzeczy od Hindusów. Pewne rzeczy są dobre u nich,ale pewne rzeczy są bardzo złymi
uwarunkowaniami. Następni w tej kwestii są, myślę, Francuzi. Ale jeśli jecie angielskie jedzenie, możecie stać się dobrzy,
ponieważ w angielskim jedzeniu nie ma smaku. (śmiech i aplauz) Ale Ja nie mam nigdzie problemu, ponieważ, myślę, nie
posiadam zmysłu smaku wcale i mogę jeść cokolwiek, w jakikolwiek sposób jest to przyrządzone jest w porządku. Nie martwię
się tym co jest ugotowane lub nie jest ugotowane. Ale jeśli macie Francuzów na obiedzie w restauracji,to oni spędzą czterdzieści
pięć minut na decyzji co zjedzą, co za strata energii! Czterdzieści pięć minut na podjęcie decyzji co zjeść. Ostatecznie co w tym
wielkiego, co macie zamiar zjeść? Wszystko tam jest. Tylko jedna rzecz, którą każdy powinien zjeść. Zatem dla Sahaja Yoginów
jest ważne, aby porzucić ten pomysł: „Zjem to”. Przede wszystkim nikt nie powinien pytać: „Co chciałbyś zjeść?” Również Mnie.
Nie lubię ludzi zadających mi pytanie: „Na co masz ochotę?”. Ponieważ muszę o tym myśleć, a ja chcę być w stanie Nirvichara.

(śmiech i aplauz) Rzeczywiście jest to jedna, ciężka próba, której nie rozumiemy, jak bardzo jesteśmy przywiązani do jedzenia. A
jedzenie idzie do żołądka. Nie tylko, że to niszczy nasz system guru,ale również uszkadza nasz fizyczny system. Powinnyśmy
więc spróbować nie patrzeć tak na jedzenie. To dlatego o poszczeniu powiedziano wszystkim ludziom, którzy chcą rozwinąć ich
Gurupada, że nie powinni pościć. Ale oni nie poszczą normalnie, ponieważ wciąż myślą o jedzeniu, a to nie jest post. Mam na
myśli to, że poprzez post rozumiem wejście w stan Nirvichara, a nie myślenie o jedzeniu. Ale oni przez cały czas myślą o
jedzeniu i to nie ma znaczenia, jesteście tacy sami, czy jecie, czy nie, wasz umysł wciąż je. I wtedy zaczynacie myślenie: „Kiedy
wreszcie skończy się mój post i poznam dokąd pójdę coś zjeść?” Tak więc bardzo podstawową sprawą jest to, że powinniśmy
pozbyć się naszych zwyczajów, naszych uwarunkowań – co będziemy jeść i jakie jedzenie zamierzamy jeść. Nasze dzieci
również powinny przejść przez odpowiednie szkolenie, że – to jest w porządku, że czasem brak soli, czasem cukru, to nie ma
znaczenia. A czasem nie ma nic. To nie ma znaczenia.Nic nie jest ważne dla Sahaja Yogina, możecie żyć razem dniami bez
jedzenia, to nie problem. Tak więc nie ma czegoś takiego dla Sahaja Yogina jak smak jedzenia i głód. Jest tylko jeden rodzaj
głodu, żeby być oczyszczonym, być czystym. Jedną z rzeczy, która zanieczyszcza nasz umysł, powinniśmy powiedzieć, jest to,
że myślimy o jedzeniu przez cały czas. Nawet w Rosji znalazłam ludzi, który przywieźli wszystkie te indyjskie rzeczy, gotowali
wszystkie indyjskie rzeczy, a Ja jestem, biedactwa, Ja jem wszystko. A oni gotowali, przynieśli wszystko dla Mnie, myśląc, że
jestem Hinduską, ale oni nie wiedzą, że ja jestem Zen – że Ja nie mogę, Ja nie mam zmysłu smaku. Aby pozbyć się poczucia
smaku, należy to wypracować. To jest eksperyment, jaki musicie wykonać na sobie. Dopóki nie przeprowadzimy introspekcji ani
eksperymentu, nie wzrośniemy. Bo choć Kundalini próbuje robić wszystko co w jej mocy, to nie może przebić się przez wasze
tak wielkie uwarunkowania, ani sprawić, że będziecie na poziomie guru. Jeśli spojrzycie na życia tych wszystkich Guru: byli
żonaci, mieli dzieci, wiedli normalne życie, ale w swoim osobistym życiu byli całkowicie odwiązani. Po pierwsze należy odwiązać
się od jedzenia. Następnie nie jedzcie tego co lubicie. To jest najlepszy sposób. Ponieważ już z powodu lubienia czegoś...
przypuśćmy, że ktoś lubi lody. Już musi mieć zepsutą wątrobę, więc powinien zaniechać tego. Jeśli lubicie makaron, nie jedzcie
go. Jeśli lubicie coś innego, przestańcie to jeść. Nie proście o to i nie jedzcie tego wcale. Tak więc zobaczycie, wasz umysł
odwiąże się trochę od tego. Osiągnięcie takiego odwiązania jest bardzo proste, tak myślę, jeśli wypracujecie to w rozsądny
sposób. Po prostu spróbujcie ukarać swoje ciało. Jeśli jesteście swoimi Guru, lepiej zapanujcie najpierw nad swoim ciałem i
uwarunkowaniami. Tak musicie traktować swoje ciało. Mówiłam to wielu dziewczynom, które wyszły za mąż za granicą i wciąż
gotują i jedzą indyjskie jedzenie. To jest okropne! Powinny głodować. Gdyby głodowały, powiedzmy, pięć, sześć, może osiem dni,
wtedy jadłyby każde jedzenie, w każdej sytuacji. Po to jest post. Trzeba przystosować się do każdego jedzenia jakie macie. Gdy
chcecie przeżyć, musicie zjeść cokolwiek, niech to sprawi, że pozbędziecie się tego prostego uwarunkowania jakie macie – jak
lubienie jedzenie jakie chcecie jeść i nie chcenia niczego innego. Myślę, że gdy Sahaja Yogin lub Sahaja Yoginka nie mogą się
tego pozbyć, jak można ich nazwać Sahaja Yoginami. Nie wiem. To jest bardzo przeciwko sahaja. Któregoś dnia spotkałam
jedną panią i spytałam: „Co się stało, gdzie byłaś?” Odrzekła: „Szukałam pewnego indyjskiego składnika.” Powiedziałam: „Jak
możesz znaleźć to tutaj, w Hiszpanii? Nie możesz.” „Dlaczego? Bo poprosili mnie o zrobienie indyjskiego jedzenia.” „W porządku,
to bez tego nie możesz zrobić indyjskiego jedzenia? Co to za potrzeba biegać cały dzień aż do skutku za jedną małą asafetydą?”
Tak duża nazwa dla takiej małej rzeczy. Żeby dostać ją, musiała biegać wszędzie. Dla ludzi, którzy są Sahaja Yoginami, jeśli są
sahaja, cokolwiek jest dostępne, możecie przygotować z tego coś przyjemnego i zjeść. Co to pokazuje? To pokazuje mądrość,
pokazuje „trupti” [hindi: zadowolenie], pokazuje waszą satysfakcję. I to jest jednym z przejawów guru, że jesteś
usatysfakcjonowaną duszą. On jest po prostu samodzielny i nie przejmuje się. Teraz, na przykład, niektórzy ludzie, szczególnie
na zachodzie, dzięki Bogu, nie są tak bardzo zepsuci przez swoje żony. Nie mają tak silnego uwarunkowania, mogą jeść
cokolwiek. Widziałam, gdy przyjechali do Indii na Tour, wszyscy Hindusi mówili: „Podano okropne jedzenie i jedzono złe rzeczy,
że okropne jedzenie i to i tamto.” Spytałam ich: „Które miejsce podobało wam się najbardziej?” Odpowiedzieli: „Brahmapuri”.
Rzekłam: „Co? Mówili, że Brahmapuri miało najgorsze jedzenie, i że każdy narzeka.” „Nie, nie, Brahmapuri było najlepsze,
ponieważ mogliśmy kąpać się w rzece, mogliśmy śpiewać i cieszyć się tym”. Widzicie, to jest oznaka jednej rzeczy, pozbycie się
waszych złych nawyków jedzeniowych. Teraz, drugą sprawą jest to, że potrzebujecie komfortu dla waszego ciała. Muszę
pogratulować zachodnim Sahaja Yoginom, że oni mogą pochodzić z jakiejkolwiek pozycji społecznej – muszę powiedzieć, że
Hindusi muszą się uczyć od nich – mogą pochodzić z każdej pozycji lub statusu. Każdy z nich cieszy się komfortem Ducha kiedy
podróżuje w Turze. Nie proszą: Nie mam krzesła, nie mam łóżka, nie mam tutaj odpowiednich rzeczy”. W ten sposób, widzicie,
zdacie sobie sprawę, że komfort ciała nie jest istotny. To jest, my tylko rozpuściliśmy nasze ciała, nie ma potrzeby, nie trzeba.
Połóżcie ciało gdziekolwiek, będzie spało tak czy siak. Jeżeli nie możecie spać przez dwie noce, w porządku, włączcie muzykę
przez noc lub dwie, jak to mieliśmy tutaj, tak czy inaczej zaśniecie! [wszyscy zasnęli podczas występu Nishat Khana poprzedniej
nocy] Tak więc drugim punktem jest to, że musimy porzucić komfort ciała. Ale trzeci punkt, gdzie, jak sądzę, zachodni ludzie

potykają się, to postawa materialistyczna. Nastawienie materialistyczne i pożądliwość oczu. Jedno z tego jest najgorszym ze
wszystkiego. Mam na myśli, że najgorsze wśród najgorszego ze wszystkiego jest to, czego nigdy nie powinniście mieć, to jest
taka skaza, gdy to macie, latanie za spódniczkami i tego typu rzeczy. To jest poza dyskusją. To jest wykluczone dla kobiet i
mężczyzn. To nie są Sahaja Yogini w żadnym wypadku. Oni muszą mieć bardzo czyste oczy. Ta część jest w porządku. Drugą
częścią jest chciwość, pożądliwość i chciwość. Oczywiście z Sahaja Yogą być może strona pożądliwości jest skończona, ale
chciwość wciąż ma miejsce u tych, którzy się zagubili. Mogłabym powiedzieć, że Hindusi nie mają problemu pożądliwości, ale
wciąż są zachłanni,mam na myśli, że chcą kupić coś takiego jak radio lub elektryczny sprzęt, muszą to kupić.Jeśli pojadą za
granicę, muszą coś kupić. W porządku, jeśli to dostaniecie, świetnie, a jeśli nie, to też pięknie. Takie powinno być [nastawienie].
Ale dla ludzi z zachodu, widzicie, oni nie chcą pozbyć się mebli, które miała ich prababcia. Mimo że nie mogą na nich siedzieć,
takie są stare.Jeśli usiądą, to one się połamią. Ale muszą je trzymać, aby się nimi chwalić: „Miałam prababcię, która dała to
unikatowe krzesło.” Zgodnie z indyjskimi standardami to jest rupieć. Absolutny rupieć. Jest to do niczego, stawiacie do salonu,
nikt nie może na tym siedzieć i wygląda jak rupieć Ale zgodnie z umysłem zachodnim, im starsze, tym lepsze – czy to rupieć czy
cokolwiek – będzie miał tyle rupieci w domu i będą sprzedawać się jak gorące ciasteczka. Bo to jest subtelne materialistyczne
nastawienie do materii: „To się sprzeda jak ciepłe bułeczki, jeśli to sprzedam.” bo musi być inny szalony człowiek zachodu, który
kupiłby ten rupieć. Widzicie?Tak więc lepiej pozbądźcie się tego rupiecia, który macie w domu. Ponieważ Bóg wie ilu ludzi to
używało. To jest jak grób w domu. To jest grób. Weźmy również antyczną biżuterię. Antyczna biżuteria to kolejne szaleństwo.
Antyk jest - można powiedzieć – jest dziwactwem lub uzależnieniem ludzi Zachodu – antyczny. Dla nas nic nie jest antyczne, bo
my wciąż produkujemy zabytkowe rzeczy, piękne rzeczy, więc Hindusi nie rozumieją wartości antyku. Oni nie rozumieją jak
ludzie mogą być tak szaleni na punkcie podartych, połamanych, brudnych i paskudnych rzeczy. Ale zachodni umysł został w ten
sposób wychowany. Otóż w tych antycznych rzeczach widziałam to, gdy raz poszłam do czyjegoś domu, widzicie, i poproszono
Mnie, z wielkim honorem, bym siadła na jego krześle. Jak tylko usiadłam, to zaraz pomyślałam sobie, że tam są węże i skorpiony
i wszystkie Mnie gryzą. Przeraziłam się i wstałam. Zapytałam: „Co to jest?” Odpowiedział: „To jest po prapraprababci, widzisz,
ona nam dała tą rzecz” Ja na to powiedziałam: „To się połamie, lepiej usiądę na zewnątrz.” (śmiech) Tak więc szaleństwo
związane z antykami jest tak duże, iż jest to niewyobrażalne, jak ludzie w to wchodzą. Jest taki dowcip w Indiach, jest tam
bardzo wielki pisarz zwany Premchand, który napisał o dwóch Anglikach idących drogą w Benares, którzy zostali uderzeni lotą
[lota - metalowe naczynie na wodę], jakiej używają w swoich łazienkach, spadła im na stopy. I ona spadła na ich stopy. I on mówi
żartując: „Na stopy, gdzie wszyscy biurokraci upadają.” Znaczy, wszyscy hinduscy biurokraci padali wtedy do stóp Anglików!
Więc obrócił to w żart. Ale to bez znaczenia. Wtedy Anglicy, widzicie, spojrzeli na tę rzecz, byli bardzo źli i natychmiast zwrócili
się ku prawu: „Musicie pójść do sądu, musicie pójść na policję i zamierzamy zgłosić co tu spadło i nas uderzyło”, itd. Ale był tam
mądry mężczyzna, znający angielski oraz zachodni umysł i tak powiedział: „Panie, czy wiecie, że ta lota jest bardzo cenna?” On
na to: „Dlaczego?”„Ponieważ była używana przez Akbara Wielkiego, taka jest starożytna.” Ten na to: „Naprawdę?”„Tak, jest i
lepiej nie kłóćcie się z nim tylko poproście ich o tę lotę.” Po czym powiedział w indyjskim języku: „Oszukałem tych ludzi.
Powiedziałem im, że ta lota należała do Akbara, więc musicie wziąć tę lotę i użyć jej w celu okpienia tych ludzi.” A ci następnie
poprosili:„W porządku, wybaczymy wam, nie wezwiemy was do sądu ani nigdzie, tylko dajcie nam lotę.” Oni odpowiedzieli: „Nie,
nie możemy” On na to: „Dlaczego?” „Ponieważ to jest antyk, widzicie”.W Indiach nie znajdziecie nikogo szanującego antyki, a
szczególnie w Benares Oni na to: „Naprawdę?” „Tak, należała do Akbara i wiecie, mój ojciec, moi przodkowie pracowali z nim,
więc on dał nam ją, wybacz, ale nie możemy ci jej dać, widzicie.” „Nie, nie, nie, nie, prosimy dajcie nam, a my nie weźmiemy was
na policję.” W porządku, oskarż nas, jakiekolwiek pieniądze, oskarż nas,” itd. Wtedy zapłacili tysiąc rupii, co jest dziś równe
jednemu koti [10 mln], myślę. Dali, a ci Anglicy zapłacili im i kupili tę lotę, która nie miała nic wspólnego z Akbarem ani z nikim.
Tak więc to szaleństwo antyków powinno odejść z naszych umysłów. To jest tak w nas wbudowane, że zawsze mówimy o
antykach. Być może z powodu wojny, kiedy wszystko zostało zniszczone i cokolwiek było w tych starych czasach, było bardzo
piękne i dobre. A teraz nie robimy bardzo dobrych rzeczy, może to jest powód. Ale robimy teraz niezłe rzeczy, potrafimy robić.
Teraz, byłam zaskoczona, gdyż w Anglii powracają stare rzemiosła, wszędzie gdzie chodzę, pojawiają się stare rzemiosła.
Zatem szanowanie antyków oznacza hamowanie odnowy starego rzemiosła. Ponieważ płacicie tak dużo za antyki, a taka sama
rzecz zrobiona dzisiaj nie osiągnie takiej wartości. Otóż to zrujnowało naszą kreatywność, zrujnowało naszą ręczną robotę i
myślę, że zrujnowało całą jakość naszego życia, z powodu tego szaleństwa na punkcie antyków. Tak więc to także powinno
odejść z waszych głów, że coś antycznego jest czymś dobrym. To jest bardzo powierzchowna wartość – jeśli widzicie to.
Ponieważ ludzie myślą, że antyk jest czymś drogim. Po prostu za sprawą marketingu ludzie uważają, że to jest drogie, to jest
drogie, więc jest wielką rzeczą nosić coś głupiego i mówić, że to jest „antyczna biżuteria” i chodzić w niej wokół. Mam na myśli,
że Bóg wie ilu ludzi to używało i nosiło i jakie muszą być uczucia tych osób. Musimy więc zrozumieć, że to jest uwarunkowanie,

jakie mamy w naszych głowach, że musimy mieć coś antycznego, trzymać coś o takiej wartości. Mam na myśli, że takie kwestie
nigdy nie pojawiały się wcześniej, nie pisano o tym w żadnej książce. Żaden Guru nigdy nie napisał w książce : „Nie troszczcie się
o antyki.” Pisali: „Nie pijcie, nie palcie”, wszystkie inne rzeczy niszczące wasze Nabhi. Pisali te wszystkie rzeczy. Ale nie napisali
„Nie troszczcie się o antyki tak bardzo.” Widzicie, uważam, że to jest szalone w obecnych czasach, a więc musimy powiedzieć
ludziom, żeby byli ostrożni. Co więcej, czuję, że ludzie weszli w narkotyki i tamto, bo używali za dużo antyków i złapały ich buce z
tych antyków. Nie mogę pojąć dlaczego ludzie są tak melancholiczni, cały czas płaczą, szlochają i tym podobne. Tak więc
uwarunkowania tego typu, jak nam się wydaje, powinny być absolutnie usunięte. Oczywiście, myślę, że w pewnych krajach,
powinniśmy powiedzieć, antyki zostały zrobione bardzo dobrze i przyzwoicie. Ale nie dlatego coś ma być poważane, że jest
antyczne lecz z powodu tkwiącej w tym wartości estetycznej, to jest w porządku. Ale przede wszystkim trzeba widzieć wibracje
wszystkiego. Jeśli wibracje są dobre, wtedy powinniście zaakceptować, w innym wypadku nie, ponieważ mamy język wibracji i
powinniśmy używać języka wibracji. Kiedy zaczniecie używać języka wibracji, będziecie zaskoczeni jak uzyskacie pełny obraz
tego co należy zrobić. Tak więc, pozbycie się tych trzech uwarunkowań jest ważne dla naszego ciała. Ale najgorsze dla Sahaja
Yogina jest myślenie, że jest chory. To jest rodzaj splamienia imienia Sahaja Yogina. Jeśli wciąż myślisz, że jesteś chory, lepiej
odejdź z Sahaja Yogi! Ponieważ albo wracacie do zdrowia, albo nie jesteście Sahaja Yoginami, jedna z tych dwóch rzeczy. Jeśli
jesteście Sahaja Yoginami, musicie widzieć, że zdrowiejecie, a jeśli są też pewne problemy – nie ma znaczenia. Teraz, na
przykład, przypuśćmy, że mam pewne problemy, które znam, z powodu Sahaja Yogi, z powodu Mojej pozycji jako Matka, pozycji
jako Adi Shakti: muszę zmierzyć się z pewnymi fizycznymi problemami, z działaniem przywspółczulnym, ale Ja przechodzę
przez to! Akceptuję. Musicie akceptować swoje ciało takie jakie jest i nie ma mówienia tego typu: „Nie czuję się dobrze” lub „Coś
dzieje się złego ze mną” lub żalenia się jak stare baby! Po pierwsze, nigdy nie myślcie, że jesteście starzy. Nigdy nie myślcie, że
starzejecie się i nie jesteście dobrzy. Spójrzcie na waszą Matkę. Ja nigdy nie myślę w ten sposób. Wczoraj połowa z was spała, a
ja wciąż czuwałam i słuchałam muzyki, a dzisiaj znowu jestem czujna. Tak więc, gdy macie Guru, taki obraz powinien być z
wami: „Spójrz na naszą Matkę, Ona jest taka stara, a tyle podróżuje, tyle robi!” W porządku, moglibyście powiedzieć: Ona jest Adi
Shakti! Ale wy także macie odrobinę shakti. I ta shakti musi być pokazana jako wasz pełny dynamizm. Jeśli nie macie
dynamizmu i wciąż czujecie się bardzo słabi, wówczas oznacza to, że nie jesteście Sahaja Yoginami. Tak więc proście, proście o
każdą ilość energii – to może przyjść do was. Ten dynamizm, powinien tu być. Teraz, chciałabym powiedzieć, że dla fizycznego
„ja”, trzeba wiedzieć, wszyscy stajecie się coraz młodsi i młodsi, ale nie mam na myśli głupoty młodości, ale powagę, powagę
wieku. Naprawdę widziałam dzieci, urodzone zrealizowane, które są bardzo poważne, które nie chcą robić niczego co nie jest
godne. I one nigdy nie będą, nigdy nie słyszałam ich mówiących czegoś takiego jak Sahaja Yoginki mają zły nawyk gadania jak
nakręcone: „tuk, tuk, tuk, tuk, tuk,” ze sobą. To bardzo zły zwyczaj. To pokazuje, że wciąż im czegoś brakuje. Przez samo
noszenie sari czy bindi nie staniecie się Sahaja Yoginkami. Przede wszystkim, co to jest powaga? Powinniście mówić tylko
wtedy, gdy jest to konieczne. Widziałam tych Sahaja Yoginów, którzy urodzili się jako zrealizowane dzieci, stali w ten sposób
przede Mną. Mówili bardzo mało słów i były to tylko piękne słowa. Mówili rzeczy, która można pamiętać cały czas. Oni niczego
nie marnują. I są nadzwyczaj posłuszni. Zatem od nich, urodzonych zrealizowanych, można się uczyć sposobu działania zasady
Guru, czy my również działamy w ten sposób? Lub czy robimy coś co nie jest dobre dla naszego wzrostu? Nawet po przyjściu do
Sahaja Yogi, jeśli nie próbujecie usilnie dokonywać introspekcji, to pominęliście punkt porównywania siebie z guru – przez cały
czas. Zatem wszystko musi zostać zrozumiane w odpowiedniej perspektywie to, iż jesteśmy Sahaja Yoginami. Dla Sahaja
Yogina pierwszą i najważniejszą rzeczą jest to, że musi mieć miłość. Wpierw. Dla innych, nie dla siebie. Jeśli wciąż martwicie się
o siebie: „Moje ciało jest takie, moja rzecz jest taka, muszę zrobić to i tamto,” wtedy nie kochacie innych. Ale czy dostrzegacie
komfort innych? Czy czujecie wyrozumiałość dla innych Sahaja Yoginów? Czujecie: „Co mógłbym im przynieść? Czego im
brakuje?” Czy wypracowujecie to? Czy staracie się im pomóc? Przede wszystkim Sahaja Yoginom. Otóż Sahaja Yogini są
zupełnie inną sprawą. Widziałam wielu Sahaja Yoginów, którzy będą brali stronę nie Sahaja Yoginów i będą próbowali upokarzać
Sahaja Yoginów. To jest bardzo złe. Należycie do tej nowej rasy i ludzie którzy nie należą do tej nowej rasy, a atakują kogoś: to są
twoje ręce, twoje stopy, twoja głowa, i jeśli ludzie to atakują, to waszym obowiązkiem jest pomóc im, a nie innym. Może jest coś
nie tak z tą osobą, to nie ma znaczenia. Nie musicie pokazywać tu całej gry fair play. Zamiast tego, macie wspierać Sahaja
Yoginów całkowicie. Później możecie skorygować tę osobę i powiedzieć: Nie powinieneś był tak postąpić, to było złe. Ta
dostojność i zrozumienie przychodzi tylko poprzez ciszę. Ale jeśli przez cały czas świergoczecie, gadając: tuk, tuk, tuk, tuk, tuk,
tuk, tuk, tuk, to nigdy, przenigdy nie zrobi z was głębszej osoby. Będziecie po prostu fruwać z tym w powietrzu. Teraz najlepszym
dla kobiet jest zapaść w mauna [hindi: cisza], milczeć, po prostu być cicho. One chcą mówić cały czas. Słyszałam od wszystkich
liderów, że z kobietami jest duży problem. One tylko ciągle gadają, opowiadają historie. Ale jeśli poprosicie je, żeby wyszły i
przemówiły, to zaczną drżeć. Jak wiele potrafi przemawiać? Kobiet? Jeśli rozumiecie, że nie możecie przemawiać, to również

lepiej nie mówcie. Powinnyście być w stanie przemawiać, ponieważ wasza Matka jest kobietą, Ona przemawia. Dlaczego wy nie
możecie? Nie potraficie. Jeśli sprawię, że staniecie tutaj, zaczniecie drżeć. Wiem to. Ale jeśli przychodzi do szemrających dusz,
to tam jesteście. To jest rzecz, na którą musicie bardzo uważać. A że dziś jest Guru Puja, muszę wam powiedzieć te rzeczy, nie
jako Matka lecz jako Guru. Jeśli chcecie wzrosnąć, to najlepszą rzeczą jest zaprzestanie gadania. „Maunam sarvatha
sadhanam.” [Cisza ma moc przekazania wszelkich znaczeń] „Maun” znaczy być cicho. Milczenie daje wam wszelkiego rodzaju
udogodnienia, tylko bądźcie cicho. Jeśli ktoś mówi za dużo, bądźcie po prostu cicho. Jeśli ktoś próbuje krytykować, wy bądźcie
cicho. To jest wasza cisza, to jest wasze prawo, to jest wasza domena, że wy jesteście cicho. Po prostu obserwujcie tę osobę.
Jeśli przychodzi do odpowiedzi, możecie odpowiedzieć lepiej. Lecz jeśli ktoś próbuje atakować, wtedy bądźcie cicho. Ale ta
cisza musi być ustabilizowana i powinno się ją ustabilizować jedynie poprzez nie mówienie za dużo. Widziałam także, gdy
siedziałam tutaj, widziałam kobiety rozmawiające między sobą, i to jest bardzo złe. Musicie nauczyć się ciszy. Tak jak wczoraj,
widziałam tyle kobiet wychodzących, wchodzących. Czy w kościele też tak zrobicie? Nie, nie zrobicie. W kościele nie ma
Chrystusa,jest okropny ksiądz siedzący tam, ale wy tam tego nie zrobicie. Wszyscy jesteście cicho, ładnie siedzicie. Nigdy nie
widziałam, żeby ktoś chodził tu i tam, i robił wszystkie te rzeczy, kładł dzieci z przodu, usypiał je. Nigdy! Możecie to robić w
kościele? Co za zdyscyplinowanych ludzi obserwuję w kościele, który jest sztucznym miejscem. I tu gdzie jesteście teraz, tu
powinien być ten rodzaj ciszy, tego zrozumienia, tej głębi i respektu. Ale my nie rozwinęliśmy jeszcze tego aspektu Guru w nas,
gdybyśmy go rozwinęli, to by się natychmiast wypracowało. Zobaczycie, wasza powaga ukaże się w waszym zachowaniu. Tak
więc, nasza uwaga nie może być marnowana. Ażeby rozprawiać o kimś, dyskutować o czyichś charakterach, nie mamy żadnego
interesu. Czy omawiamy charakter jednej ręki z drugą ręką? Dyskutować o tym co wydarzyło się w małżeństwie, takie rzeczy.
Również małżeństwo właściwie jest... w Sahaja Yodze małżeństwo nie jest tak ważną rzeczą. Niektórzy przykładają zbyt dużo
uwagi małżeństwu, widzicie, i małżeństwo staje się bólem głowy. Wtedy też:, „Co z moim małżeństwem?” Znów dziesięć minut
patrzycie na tę osobę, „Co z moim małżeństwem?” Dziesięć minut później: „Co z moim małżeństwem? Chcecie już uciec. Chodzi
o to, że to staje się jakby manią dla ludzi, „Co powinniśmy zrobić?” Cała rzecz w tym, że wszystko zależy, całe programowanie
zależy od tego, jak zamierzacie się pobrać? Więc przyszliście do Sahaja Yogi, jesteście sannjasinami. Wy nie jesteście w
małżeństwie w pewnym sensie. Jesteście w małżeństwie tylko dla Sahaja Yogi, to jest twój mąż, to jest twoja żona. I tak zwany
mąż i żona są tam. Ale jeśli oni nie są Sahaja Yoginami, wtedy nie jesteście w małżeństwie, definitywnie. Za dużo uwagi kładzie
się w Sahaja Yodze na małżeństwo. Widziałam to wcześniej, małżeństwo, przed Sahaja Yogą, małżeństwo było żartem; co trzeci
dzień rozwód, ludzie uciekali i robili różnego rodzaju rzeczy. Później kiedy wzięli ślub po przyjściu do Sahaja Yogi,stawali się
najromantyczniejszymi ludźmi na świecie, mam na myśli, wszyscy Romea i Julie, ja po prostu tego nie rozumiem. Nawet we
wsiach indyjskich ludzie się żalą: „Co to za ludzie?” Mam na myśli, że oni nie mają rozumu w ogóle, sposób w jaki chodzą, czy oni
są świętymi? Więc ta świętość, ta sanyasta [hindi: skupienie w siebie], ta asceza, musi być wyrażona w naszym małżeńskim
życiu. Nie mam na myśli, tego, że nie macie mieć relacji z waszym mężem, jednak w bardzo prywatny sposób. To musi być
nadzwyczaj prywatne. I to nie musi być aż tak wielka rzecz, żeby iść w romantyzm. Zrujnujecie całą Sahaja Yogę na zachodzie,
jeśli pójdziecie w taki nonsens. Bo istnieje też wyobrażenie o tym że, widzicie, zakochujecie się. Ale wtedy upadniecie! To jest
pierwszy punkt. Upadacie, a chcecie wzrastać. Zatem to przywiązanie i martwienie się o męża i to i tamto, mam na myśli, że
możecie współżyć z każdym rodzajem męża lub żony, jeśli jesteście Sahaja Yoginami, powinniście potrafić. To znaczy wiem, że
to jest bardzo proste. To... mąż jest studium, żona jest studium, to wszystko. Studiujecie osobę, jakiego typu osobą ona jest. Ale
do tego musicie mieć stan świadka i musicie widzieć, musicie być odwiązani. Więc w małżeństwie należy być odwiązanym. Ale,
przeciwnie, widzę, że tuż po ślubie oni chcą zorganizować dla siebie coś szczególnego pojechać na pewien rodzaj miesiąca
miodowego lub coś w ten deseń! Ja nie wiem jak takie idee przypełzają. One przychodzą ze starych uwarunkowań od rzeczy, a
po miesiącu miodowym przychodzą i mówią: „Matko, to małżeństwo się nie uda.” Więc lepiej robić to powoli i wytrwale a potem
zdecydować. Dopiero co weszliście w nastrój miodowego miesiąca, wracacie i mówicie: „Matko, zaczęłam myśleć i, nie sądzę.”
Znam taką panią, która skoczyła z pewnym hinduskim dżentelmenem i była w drodze do Australii. W Singapurze zadzwoniła:
„Matko, nie sądzę, aby to małżeństwo się udało.” A tutaj każdy mi się skarżył: „Matko, Ci dwoje zachowują się w taki sposób, że
Hindusi są całkiem zażenowani.” Tak więc sensu zawstydzenia powinniście uczyć się od Hindusów. Oni nigdy... w Indiach
mężowie nigdy nie siedzą razem z żonami, jest to uważane za złe maniery i tak powinno być również z wami. Żeby nawet na
pujy, nawet na czymkolwiek, gdzie siedzą publicznie, jaka jest potrzeba pokazywania waszego związku publicznie? To jest
prywatna sprawa. To jest jedna z rzeczy, a gdy zaczniecie ją rozumieć, wtedy będzie właściwe nastawienie. Publicznie
mężczyźni powinni być z mężczyznami, a kobiety razem z kobietami. Ale kobiety czy mężczyźni, czymkolwiek są, jakiekolwiek są
ich złe strony, słabe punkty nie powinny być przypominane. Tak jak, mogę powiedzieć, mężczyźni są zazdrośni i ukierunkowani
na władzę, i dyskutują o przywództwie, i oni, wszyscy, doznają szoku, jeśli powie się im, że nie zostaną liderem, jakby myśleli, że

liderowanie jest czymś bardzo konkretnym. Największym mitem do tej pory jest przywództwo! Nie ma czegoś takiego jak liderzy
w Sahaja Yodze,to jest tylko żart. A wasza Matka jest bardzo dobra w robieniu poważnych żartów. Więc bądźcie ostrożni! Nie
bądźcie dziecinni w tej sprawie. Musicie zrozumieć, że to trwa wielki żarti to jest tylko testowanie, a jeśli źle was sprawdzam,
możecie Mi powiedzieć, ale myślę, że to działa dobrze, gdyż umiem oceniać ludzi bardzo dobrze na tym poziomie i wiem
natychmiast kiedy osoba dosiada konia ego. Tak więc, dla waszej postawy mentalnej, musi się różnić i nasze priorytety muszą
się zmienić. Nasze priorytety muszą się zmienić. Jakie są nasze priorytety? Najważniejszą sprawą jest nasz rozwój, to jest
pierwszy priorytet. Cokolwiek jest potrzebne dla naszego wzrostu, musi zostać zrobione. Jeśli musicie ukarać wasze ciało, w
porządku. Jeśli musicie ukarać siebie, w porządku. Jeśli macie uwarunkowania, pozbądźcie się ich. Tylko stosujcie introspekcję,
Samorealizacja jest po to, aby poznać siebie. Jeśli znacie siebie i wiecie co trzyma się was uparcie, po prostu usuńcie to
całkowicie. Wypracujcie to w sposób, jaki chcecie. Wypracujcie to tak jak chcecie. Widzicie, to jest bardzo ważne, że wasze ciało,
umysł, wszystko, powinny być waszymi niewolnikami. Nic nie może was zdominować. Wy macie być na wierzchu wszystkiego.
Jak wasze ciało ośmiela się żądać czegokolwiek? Jakim prawem wasz umysł mówi wam cokolwiek? Jak to uwarunkowanie
działa na was? „Jestem Sahaja Yoginem, jestem ponad wszystkim.” Tak jak lotosy wydostały się ze stawu, tak wy musicie się z
tego wydostać. Mamy tak wiele dowodów pokazujących, że jesteście zrealizowanymi duszami. Pokażę wam parę fotografii,
które muszę pokazać, że tutaj jest światło. Mogę włożyć w was światło, oni wszyscy są oświeconymi ludźmi. Ale jeśli w Mojej
obecności stajecie się światłem, musicie nieść to światło także na zewnątrz. Nie tylko w Mojej obecności, ale gdy wychodzicie.
Ale jednym z powodów jest to, myślę, gdy mówię coś, ludzie zaraz zaczynają myślenie: „O kim Matka mówi?” ale nigdy nie myślą:
„Ona mówi o mnie.” Jest to jedyny sposób w jaki możecie wniknąć w siebie, kiedy widzicie, że: „Matka mówi o mnie, Ona
koryguje mnie samiuteńkiego i mówi do mnie.” Tylko wtedy to przeniknie i wypracuje się. Priorytety muszą zostać
zmienione.Pierwszym i najważniejszym jest wasz wzrost, wasz Duch i Sahaja Yoga. Reszta jest nieistotna i nieważna. Następnie
wiara, że istnieje Wszechogarniająca Moc, która się o nas troszczy, jest bardzo ważna. Tym razem muzycy przybyli wszelkimi
sposobami. Muszę wam opowiedzieć historię ich podróży. Przyszli i powiedzieli, że jest pociąg z Kijowa i kupili również bilety,
dostali się do pociągu, ale przed granicą węgierską zostali wysadzeni. Nie wiedzieli co robić, nie posiadali wiz, niczego, a także
nie za dużo pieniędzy. Myśleli: „Jedziemy pociągiem.” Rzekli im: „Nie, musicie przekroczyć i jechać do Budapesztu.” Ale nie
wiedzieli dokąd, stali na drodze. Ale wszyscy śmiali się i żartowali: „musi być coś dla nas w rezerwie.” Nikt nie czuł, że mają
problem lub coś takiego. Tacy oddani. „Wtem” - opowiadali - „przyszli celnicy i otoczyli ich” i spytali: „Co się dzieje, co wy tu
robicie z tymi wszystkimi torbami i bagażami?” Pytali: „Dlaczego tutaj jesteście?” Oni na to: „Przybyliśmy na koncert, jesteśmy
muzykami” I któryś zaczął mięknąć.A wtedy dali im Realizację! Sześciu z nich dostało Realizację. Teraz możecie uwierzyć:
potęga miłości. I ci celnicy ofiarowali im swoje własne samochody i przewieźli ich na drugą stronę. To nigdy nie zdarzyło się z
celnikami! Wyobraźcie sobie! To tak nierealne jakby wygolić im zęby, mówię wam, sposób, jeśli potraficie to zrobić celnikom! Ale
to się zdarzyło. Przejechali na drugą stronę i tam ich zostawili. Teraz nie wiedzieli co robić. Chcieli pojechać do Budapesztu,
musieli przejść około dwóch mil czy coś koło tego, aby dojść do stacji. Czekali więc tam dobrze, powiedzieli to: „Matko, pewnie
Ty przysłałaś, dwóch Jugosłowian przyjechało w dużym autobusie na 49 osób – cały pusty.” Zatrzymali autobus i spytali: „Co
jest, dlaczego jesteście tutaj?” Oni na to: „Taki mamy problem, a musimy jechać.” Tak więc wsiedli do autobusu. W czasie jazdy,
przyszło im na myśl, by spytać: „Czemu nie weźmiecie nas do Mediolanu?” I to się udało! I byli w Mediolanie. To jest tak
niezwykłe. Tak więc miejcie tę wiarę całkowicie w siebie, i w tę Potęgę, która nas otacza. A kiedy już będziecie mieć tę wiarę,
zdacie sobie sprawę, że choć jest tak pomocna, jest tak dobra dla was, na tym samym poziomie, jeśli tak myślicie, może być
krzywdząca. Nigdy więc nie słuchajcie Guru ninda [hindi: krytykowanie, obraza Guru], co oznacza, że ktoś mówi coś niedobrego o
Guru, natychmiast zasłońcie uszy rękami, absolutnie natychmiast.Znałam osobę, która tak zrobiła i dostała raka, inna teraz w
więzieniu, kolejna też tam. Zatem jeśli ktokolwiek mówi coś takiego, zaraz połóżcie dłonie na uszy. Ponieważ teraz wiecie to –
czym jest wasz Guru. Nie powinniście więc nigdy słuchać niczego przeciwko waszemu Guru od kogokolwiek. Kiedyś pewien
dżentelmen zadał Mi pytanie, reporter. Rzekł: „Powiedziałem, że zbudowałaś Sobie zamek.” Odparłam: „Zapłaciłam za to, Ja go
też zrobiłam. To było okropne miejsce, bez wątpienia. A teraz goszczą tam jedynie Sahaja Yogini, Ja tam nie przebywam. To
najlepszy zakątek.” To wszystko, co powiedziałam. Ale oni nigdy nie pójdą i nie zadadzą takich pytań innym guru. Bo ich
uczniowie powiedzą: „Tak, i co z tego? Chcemy dać naszemu guru pieniądze, i to i tamto.” Oni nigdy nie pytają. A za pomocą
Sahaja Yogi lub przeze Mnie, wyleczyłam tylu ludzi z nieuleczalnych chorób – mogłabym mieć fortunę. Za wyleczenie jednego
pacjenta z rakiem mogłabym zbudować zamek, dla Siebie. Więc kiedy ludzie tak mówią, powiedzcie: „Czy wiesz, ilu ludzi Ona
wyleczyła?” „Czy wiesz ile mogłaby za to wziąć pieniędzy, gdyby była lekarzem lub fałszywym Guru?” „Ile pieniędzy mogłaby
zarobić na nich wszystkich?”Wtedy zrozumieją. Widzicie, mówią tak bo są materialistyczni. Ich nastawienie jest bardzo
odmienne, najlepszym sposobem jest upomnienie ich. Bo widziałam, że ci ludzie prasysą absolutnie udręczeni przez uczniów

fałszywych guru. W ogóle nie mogą krytykować, nie mogą powiedzieć słowa przeciwko takim fałszywym guru. Podczas gdy
widzę, że Sahaja Yoginom wciąż brakuje tej całkowitej wiary w nich i całkowitej pewności. Gdzie jesteście zmuszeni zapewniać,
tam musicie dowodzić. Na przykład jeśli ktoś mówi coś złego przeciwko Mnie, musicie ostro się sprzeciwić, musicie mówić:
„Nie, niemożliwe. Tak nie jest!” Ale Ja widziałam ludzi zadających Mi zabawne pytania, którzy też są Sahaja Yoginami! Tak więc
pierwsza część dotyczy tego, żeby ujrzeć jak jesteśmy wrażliwi w duchowości. Widziałam Sahaja Yoginów wspierających kogoś,
kto był tak negatywny, że nawet nie można było znieść tej osoby, a dla nich ta osoba była kimś wielkim, podczas gdy ktoś kto
jest bardzo dobry, nie jest przez nich dostrzegany Jaki jest tego sens? Wasz komputer jest tak wadliwy, będziecie robić... znaczy,
że samoloty latałyby w górę i w dół, mając komputery jakimi są Sahaja Yogini. Ponieważ oni osądzają na odwrót. Osoba, która
jest dobra w Sahaja Yodze, ma dobre wibracje, może być prosta, bezpretensjonalna, może nie być tak bogata, tak wyedukowana,
może nie być z dobrego uniwersytetu lub czegokolwiek, ale musicie widzieć wibracje tej osoby! Jaki rodzaj wibracji ta osoba ma
i wtedy powinniście osądzać. Ale jeśli zamiast tego, osądzacie osobę na podstawie tego jak bardzo dobra jest w mówieniu, jak
naukowo mówi, czy cokolwiek takiego, to nie tak powinno być. Ważne jest to, jakie ta osoba ma wibracje! A kiedy widzicie
wibracje i osądzacie na ich podstawie, wtedy jesteście Sahaja Yoginami, inaczej nie nazwałabym was Sahaja Yoginami wcale.
Ale dla Guru to jest bardzo ważne. Widuję nawet liderów, wspierających kogoś, kto jest tak okropny! Ja nie mogę znieść tej
osoby nawet przez pięć minut. Ale Guru wysyła go nawet do Mnie: „Matko, on jest taki dobry, wiesz, on ofiarowuje tak dużo
pieniędzy.” To nie ma znaczenia. Ofiarowuje pieniądze i co z tego? Kto go prosił o darowanie pieniędzy? Nie powinien nam
dawać swoich buców nigdy więcej! Nie chcemy jego buców. Tak to jest. Osądzanie osób powinno być więc poprawne, kiedy
mówicie, że ten człowiek nie jest dobry lub tamten nie jest dobry Ale większość guru sama ma blokady i wtedy mają ambicje i
gdy ktoś ich nie słucha, gdy ktoś chce wykładać w nieodpowiednim czasie lub gdy ktoś powie: „Nie powinieneś mówić w ten
sposób” lub cokolwiek, wtedy się złoszczą. Mają bardzo gorący temperament i prowokują ludzi by rzekli coś czasami. A gdy
ludzie zareagują, mówią: „Jesteś złym Sahaja Yoginem”. Nie tędy droga. Przede wszystkim guru lub lider sam powinien być
bardzo łagodny, delikatny i być dobrą osobą. Musi być, taki, aby niczego nie żądać, o nic nie prosić. Nigdy niczego nie żądać!
Ktoś kto żąda, nie może być guru. Na szacunek zasługuje ten kto przewodzi, ale nie żąda. I tak, wszystko się dobrze wypracuje
jeśli to zrozumiecie – kiedy wzrośniecie w swoim rozwoju, w swojej mądrości, w swojej świadomości i w swoim Duchu – te
wszystkie rzeczy będą się dziać automatycznie! Nie musicie o nic prosić. Nie musicie o nic błagać, ani na nic się skarżyć.
Wszystko się wypracuje. Wami opiekują się wszystkie Gany, wszystkie anioły. One są tutaj. Jesteście na scenie. Ale jeśli
jesteście w pół drogi, one płatają wam figle. Stosują triki, sprawiają, że słabniecie, macie problemy, chodzicie tu, chodzicie tam,
wszystkie te rzeczy się zdarzają, a wtedy wy mówicie: „Matko, jak to się wydarzyło?” Bo one są także figlarzami i robią wam żarty
oraz sprawiają problemy, po to, żebyście zrozumieli, że czynicie źle. Tak więc jesteśmy na scenie, gdzie jest piękna ochrona,
gdzie jest wszystko, a my musimy dać światu tę wspaniałą rzecz jaką jest Sahaja Yoga, która jest dla wyzwolenia całego świata,
jeśli sobie to uświadomicie i mam też taką nadzieję, że zdacie sobie sprawę z waszej odpowiedzialności. Jest tak dużo rzeczy,
które trzeba zrozumieć, jakim należy być jako guru, jak działać i jak trzeba to wypracować. Dałam tyle wykładów na temat guru,
ale na dzisiejszym wykładzie, muszę powiedzieć tylko to, że pierwszą rzeczą, aby być guru jest to, że musicie mieć pełną pokorę.
Teraz, ze Mną, mogłabym powiedzieć, że jestem zbyt prosta i jestem Mahamają, więc bądźcie bardzo ostrożni. Nie możecie
sobie ze mną za dużo pozwalać. Nie możecie. Jeśli próbujecie pozwalać sobie zbyt dużo, oznacza to, że nie jesteście uczniami.
Uczeń musi trzymać dystans w stosunku do guru. Nie możecie sobie ot tak pozwalać, wchodzić do Mojego pokoju o każdej
porze, siedzieć w nim godzinami, gawędzić ze Mną – nic! Nie macie prawa. Tylko jeśli was wołam, kiedy proszę was,
powinniście przyjść. Następnie, nie możecie wymuszać rzeczy na Guru: „Prosimy przyjdź i wysłuchaj tego” lub „Zrób to!”, nie
powinno to zostać wypowiedziane. Na przykład, wczoraj nikt Mi nie powiedział, że mają być te programy muzyczny lub, że
wszystko jest ułożone. Musimy zgłaszać wszystko, liderowi, lub Mnie, wszystkie rzeczy jakie chcecie zrobić. To ma być
naprawdę jawne. Jak tamta ręka wie wszystko, co robi ta ręka, a ta ręka wie wszystko co tamta ręka robi. W ten sposób wszyscy
powinni znać siebie nawzajem. Następnie guru nie powinni być zazdrośni o siebie nawzajem Mówię to wam, gdyż dowiedziałam
się, że są tutaj pewne zazdrości. A kiedy oni mówią, że jest tu odrobinę tego:„Ha, on jest dobry, ale to i to i to”. Kiedy cieszą się
wzajemnym towarzystwem, bo osiągnęli pewien poziom i zrozumieją, że: „To jest poziom, na którym jesteśmy.” Kiedy cieszą się
w pełni swoim towarzystwem i doceniają siebie nawzajem bardziej niż kogokolwiek innego – wtedy to jest brać guru. Cała ta
brać liderów, jeśli cieszą się sobą wzajemnie, bez zazdrości, bez walki, bez żadnych problemów tylko cieszą się towarzystwem,
wtedy powinni wiedzieć, że stali się guru. Otóż oni wszyscy nigdy nie walczyli ze sobą. Wspierali się. Naprawdę jest to jedyna
Zasada, rodząca się znowu i znowu. Tylko sataniczni ludzie - będą walczyli ze sobą - nie boscy. I także oni będą mówić
przeciwko osobie, która jest zrealizowaną duszą lub jest Inkarnacją, ale nigdy nie przeciw sobie. To wielce zaskakujące, że
sataniczni ludzie, chociaż walczą pomiędzy sobą, są zazdrośni, ale nigdy nie mówią przeciwko sobie. Ale widzę, że tutaj, w

Sahaja Yodze, mamy wolność. Ale wolność to nie brak pohamowania jest to wolność z kompletnymi zasadami i uregulowaniami
Boskości w nas i musimy wiedzieć, że to jest Prawo Boskie. Zatem wszyscy siedzimy teraz jak w dużym vimana [hindi: samolot],
jak w samolocie i wszyscy musimy wylądować na pięknej krainie. Ale przede wszystkim musimy rozwinąć tę pokorę w waszych
sercach; całkowitą pokorę i oddanie, to jest bardzo ważne. Dopóki nie macie tej pokory i oddania w waszych sercach, Zasada
Guru nie zostanie w was obudzona. Najpierw musicie być uczniem, a potem guru. Tak więc musicie rozwinąć tę pokorę. A ta
pokora przyjdzie bardzo łatwo, jeśli Mnie kochacie i szanujecie. To nie tylko miłość, ale i szacunek. Ten szacunek, musi być
obecny, a wtedy ludzie będą szanować was.Niech was Bóg błogosławi! [godz. 2:55:11 w pliku wideo:](Po wyjaśnieniach pujy
Sahaja Jogini pokazują cudowne zdjęcia i Shri Mataji wyjaśnia je) Gdy następują zmiany, w rzeczywistości jest to moje imię po
arabsku, zmiany odgrywają się teraz. To jest jeszcze jedno. To jest moje imię, na tym jest moje imię po arabsku w drugim, w
innym kierunku. Potem staje się, dalej to staje się Omkarą w innym kierunku i Omkara staje się jak serce i z tak wieloma liniami,
tam nie było linii, nic. Światła stały się Omkarą. Teraz, to jest przed pują, oni zaczęli tą fotografią. To jest kolejna seria. Więc
zaczęła się muzyka, a fotografia zaczęła się zmieniać. Zaczęła przechodzić w odmienne kształty. To jest przed tamtym. Te
światła przechodzą w kształty. To jest wcześniej. Teraz piszą moje imię, te światła piszą Moje imię, zaczęły pisać, ho, ho. Teraz
to jest następne. Jak zmieniają się formy. Teraz zobaczcie, jak formy się zmieniły. Tutaj tańczą wibracje. Wibracje tańczą, tylko
popatrzcie tam. Następnie Sahasrara. Potem znikam w świetle. Jeden, dwa trzy a potem wszyscy oni stają się światłami, które
pokazują jeden po drugim. Te są wibracjami. [nie ma w pliku wideo:](Później po pujy, Shri Mataji mówi o muzycznym koncercie
poprzedniej nocy) To jest bardzo, widzicie, czysta raga, a czystość tego, aby była utrzymana, jest to bardzo trudne, jak muzyk
pokazał tutaj trochę tu i tam, aby ślizgać się w graniu nut. Tworzy inną ragę, widzicie, to bardzo delikatna raga. Jak ktoś mówi, że
droga Boga jest bardzo, bardzo wąską drogą. Z jednej strony jest duża, ogromna góra, z drugiej strony jest wielka dolina. W ten
sam sposób jest to raga - raga, którą może uczyć tylko bardzo dobry guru, i również może się nauczyć bardzo dobrze tylko
bardzo dobry uczeń. Ponieważ jest tak delikatna, że poślizgnięcie po tej stronie lub po tamtej stronie po prostu prowadzi do innej
ragi jak muzyk pokazał wam właśnie teraz. Więc czystość tego i to jest prawdziwym pięknem tej ragi. Słyszałam tę ragę dawno
temu śpiewaną przez bardzo wielką śpiewaczkę, zwaną Roshan Ara Begum [1917 - 1982], a kiedy on śpiewał - po prostu
zapytałam moją siostrę, "Co to jest bondage [niewola]?", Bo pamiętam piosenkę, ale nie pamiętałam dokładne słów, widzicie.
Właśnie teraz powiedziała mi. A ona jest kolejną wielką, wielką śpiewaczką, Roshan Ara Begum, i sposób w jaki śpiewała, wiecie,
jakby cała Puriya [durowa raga heksatoniczna z klasyki muzyki hindustańskiej] - zamanifestowała się cała budowa ragi Puriya naprawdę. Spowodowała, że się zamanifestowała - cała raga Puriya. Powiedzcie, taka piękna rzecz i to jest to, tutaj jest oznaką
osoby, która zrobiła to tak bardzo z tą czystością ragi, to jest to - czystość ragi. I to jest bardzo dobre dla Sahaja Joginów znać tą
czystość zrozumienia tego, że jeśli się pójdzie trochę po tej stronie, trochę po tamtej stronie można wypaść z Suszumny.
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Shri Saraswati Puja. Vancouver (Kanada), 11 Sierpnia 1990. (wersja 2 – styczeń 2018, do korekt)

Kiedy zapytano Mnie, jaką powinniśmy mieć Puję w Vancouver, Ja słyszałam o tym ashramie, który jest położony w bardzo
pięknym otoczeniu. A ponieważ natura jest stworzona przez moce Saraswati, pomyślałam, że najlepiej byłoby mieć tutaj Puję
Saraswati. Co innego, kiedy ludzie żyją blisko natury, stają się bardzo twórczy, ich delikatne uczucia są zachowane. Oni nigdy się
nie śpieszą, nigdy także nie są, jak to można nazwać, za bardzo nowocześni, ponieważ przyroda ich wycisza.
Zatem twórczość Saraswati potęguje twórczość artysty, i wiedziałam, że w tym kraju musiało powstać wielu artystów od dawna.
Kanada jako taka, czuję, że to jest Hamsa Czakra Vishuddhi, ale ta moc Saraswati staje się Mahasaraswati, kiedy jest wyrażona
przez Mahabrahmadevę, nazywaną także Hiranya Garbhą. W tym celu Ona musi przejść przez Hamsę. Ona przechodzi przez
Hamsę i staje się Shakti Vishnumayi. Mam na myśli, że ona jest Shakti Vishnumayi, siłą Vishnumayi. A więc Saraswati staje się
Vishnumayą. Ona przechodzi przez dwa punkty: jeden - to jest Hamsa, a drugi - Vishuddhi.
A więc ona jest siostrą Shri Krishny. Zatem Saraswati urodziła się jako siostra Shri Krishny i kiedy wujek Krishny, kiedy wujek
Kamsa [brat mamy] przyszedł, żeby ją [Vishnumayę] zabić, ona wzniosła się do nieba i stała się błyskawicą. I zapowiedziała
przyjście Shri Krishny - że On już tam jest, że już istnieje. A więc relacja pomiędzy Shri Krishną i Vshnumayą jest to relacja
pomiędzy bratem i siostrą. I tak się złożyło, że dawniej obchodziliśmy Rakhi Bandhan, Raksha Bandhan, co jest tym samym, co
relacja pomiędzy bratem i siostrą. Więc tu i teraz właśnie czcimy Bóstwo, które jest siostrą Shri Krishny. Później ona urodziła się
jako Draupadi [w Mahabharacie żona pięciu braci Pandawów]. I dlatego Shri Krishna poszedł ocalić jej cześć, bo tylko brat
troszczy się o cześć i dobre imię siostry. Wczoraj właśnie się to stało. Ponieważ jest to Puja Saraswati, a więc Vishnumaya
osobiście wczoraj zagrzmiała 16 razy.
Ja nic nikomu nie mówiłam, ale wiedziałam, że ona to zrobi i niezależnie od tego, ona także pogroziła Waszyngtonowi. I to jest
bardzo dobra sprawa, ponieważ Waszyngton musi się przebudzić. Teraz to są bardzo, bardzo subtelne rzeczy i bardzo subtelne
relacje. Tylko Ja mogę wam o tym powiedzieć, ponieważ wiem, że takie relacje istnieją. Więc Ja nie byłam zaskoczona, że ona
tam była, i dokładnie 16 tysięcy razy zagrzmiała w tej części Vancouver, żeby pokazać, że nadszedł czas, abyście zrozumieli, że
Sahaja Yoga jest bardzo ważna. I jeśli my nie utwierdzimy się całkowicie w Sahaja Yodze, Vishnumaya przyjmie inną formę, która
może spalić wam wszystkie lasy, może spalić wszystko.
Musicie wiedzieć, że błyskawica zawiera w sobie wszystkie 5 elementów: ma dźwięk, ma światło, jest i działa w eterze. Ma także
w sobie to, co wy nazywacie wodą, a kiedy woda przechodzi w tarcie, co jest Matką Ziemią, wszystkie te rzeczy działają przez
nią. A więc ta Vishnumaya wczoraj pokazała nam, że "Ja tu teraz jestem, proszę, czcijcie Mnie". Jak dotąd, nigdy nie czciliśmy
Saraswati.
A Brahmadeva nie jest nigdzie czczony, ponieważ On to wszystko stworzył; On stworzył te wszystkie lasy i wszystkie te rzeczy,
wszystkie te oceany, wszystkie te lądy i wszystkie gwiazdy, wszechświaty po wszechświatach. Ale my nie powinniśmy czcić
takich rzeczy jak to czy tamto drzewo. Nie czcimy niczego takiego, a tylko takie rzeczy, które są stworzone przez Matkę Ziemię,
jak Swayambu. Tylko takie czcimy teraz w sposób, który jest abstrakcyjny, ponieważ gdziekolwiek one się pojawiły [wyszły z
ziemi], ludzie praktykują komercjalną religię, a więc my nie chodzimy w te miejsca jako Sahaja yogini. Zatem możecie zrozumieć,
dlaczego te rzeczy się zdarzają. Także wczoraj, po Moim przybyciu, niespodziewanie pojawił się taki deszcz błyskawic, jakiego
tu nigdy przedtem nie było, i ludzie byli bardzo zdziwieni. Więc to jest siostra Krishny, która jest o wiele bardziej dynamiczna, z
dużo bardziej ognistym temperamentem - dużo, dużo bardziej ognista osobowość.
Esencją Shri Krishny jest słodycz, "Maduria" jest jego zdolnością a Radha jest "Allada Dayini Shakti"- czyli ta, która daje wam taką
radość, od której, włosy stają wam dęba. W sanskrycie to słowo brzmi: "pulakrit". pulakita jest tym słowem.

Więc to piękno Shri Krishny, które jest słodyczą, "leelą", stwarzanie tych pięknych uczuć jedności, komunikacji, to wszystko jest w
Shri Krishnie.
Ale Ona jest tą, która ostrzega i tak właśnie przyszło to ostrzeżenie. Ona jest bardzo ognistą osobowością, która ostrzega
każdego. W ten jeden sposób Ona udowodniła Moje przybycie tutaj, że tutaj jestem. Może dla ludzi, którzy są tutaj aborygenami
to będzie zrozumiałe, że to było przepowiedziane i to się zdarzyło. Wy ludzie, także musicie zrozumieć, że to jest ostrzeżenie, że
nie możecie pozwolić Sahaja Yodze dryfować w ten sposób, że przyjmuje swój własny kurs i sama wszystko wypracowuje, a wy tak przy okazji. A więc to jest ostrzeżenie od siostry Shri Krishny, Vishnumayi, którą jest Saraswati we własnej osobie, i dlatego
dzisiaj będziemy Ją czcić.
Tylko Sahaja yogini, którzy są oświeconymi ludźmi, mogą czcić Mahasaraswati. W innym wypadku ludzie mogą czcić tylko
Saraswati, ponieważ czcząc Saraswati możecie czytać książki, a także tworzyć tańce i muzykę, aby zabawić ludzi. Ale właściwie
puja do Saraswati jest przeznaczona dla ludzi o takiej zwyczajnej świadomości, tej takiej zwykłej, prostej ludzkiej świadomości.
Ale dla Sahaja yoginów Mahasaraswati jest tą, która powinna być czczona.
Tak jak wam powiedziałam, ta Mahasaraswati staje się Vishnumayą, Ona jest Vishnumayą, więc wy powinniście tak jak
Vishnumaya, informować ludzi, czym jest Sahaja Yoga, poprzez żarliwe przemowy, poprzez ekscytowanie ich, mówiąc im: "Co
wy robicie?" Ale tu Ja widzę, że przeważnie, kiedy ludzie mówią, oni starają się być bardzo delikatni i słodcy, jak Shri Krishna. My
próbowaliśmy tego w Ameryce, że może to podziała na Amerykanów, ale nie podziałało. Oni lubią ludzi takich jak, powiedzmy,
ten gość Graham albo ludzi takich jak on, którzy mówią w sposób żarliwy, musimy się nauczyć z wczorajszego doświadczenia,
że potrzebujecie naprawdę bardzo żarliwych mówców i bardzo żarliwych ludzi, ponieważ oni nie są w ogóle wrażliwi na
normalne doznania. Widzicie, wszystkie ich doznania już obumarły. Oni stali się odrętwiali. I musicie dostarczyć im jakichś
wstrząsów. Oni lubią szoki, widzicie. Gazety muszą sprawiać im szoki. Każde wydarzenie, które jest szokujące - tylko to może
przyciągnąć ich uwagę.
Nawet muzyka musi być taka, żeby rozbijała skały. To musi być taka muzyka, która po prostu rozłupuje im głowy. Oni po prostu
stali się takimi kamiennymi ludźmi i musicie zrozumieć, że ta ich skamieniałość może być rozbita tylko przez Vishnumayę. I
dlatego właśnie ta puja dzisiaj, w Vancouver ma wielkie znaczenie nie tylko dla Kanady, ale także dla Ameryki. Amerykanie
traktują z lekkością współczesne choroby, narkotyki, które biorą. Zniszczenie, które na siebie ściągają, ciągle nie dociera do ich
świadomości. Oni nie rozumieją, co sobie robią, jak niszczą sami siebie. Jak to cenne ludzkie życie niszczą tylko dla swojego
kaprysu i dla swojej tak zwanej wolności. A więc jest to bardzo, bardzo ważne, abyście powiedzieli im w bardzo żarliwy sposób:
"Co wy robicie? Dlaczego oszukujecie siebie? Dlaczego nie chcecie zrozumieć, że to jest złe?" Przynajmniej dla potomków
powiedzcie im: "My zrobiliśmy te złe rzeczy, ale przynajmniej wy tego nie róbcie". Wszystkie tego rodzaju [płomienne] mowy
muszą istnieć i ludzie muszą się przygotować na tego typu mowy i sprawy.
Ale żeby mówić, że ludziom to się nie będzie podobało, myślę, że to jest zupełnie odwrotnie. Dopóty, dopóki ich nie
przestraszycie, oni nie będą z wami. Więc musicie ich ostrzec i właśnie to Vishnumaya zasugerowała wczoraj. Przyjmijcie nowy
styl strategiczny i mówcie do ludzi w ten sposób, mówcie, że powiedzmy, robicie kurs a pod koniec kursu musicie im powiedzieć:
"Teraz zobaczcie, że Sahaja Yoga nie jest tylko po to, żeby zaliczać kurs, ale jest także dla waszej pomyślności i dla waszej
korzyści. I musicie z tym dalej pójść i musicie rosnąć. Nie porzućcie tego w pół drogi". Nie wystarczy, żeby ziarno tylko
wykiełkowało, ale musi stać się drzewem, w przeciwnym razie, nikomu nie można pomóc.
Więc powiedzcie im tylko o wszystkich niebezpieczeństwach, które płyną z tego, że się nie jest w pełni dojrzałym w Sahaja
Yodze. To musi być powiedziane, ponieważ ten sposób bycia a la "dzieci - kwiaty" nie pomaga w Ameryce, widziałam to.
Potrzeba wam naprawdę żarliwych ludzi, ponieważ niedawno słuchałam przemówienia tego Billa Grahama i powiedziałam: "To
taki gość z pustą głową, ale mimo wszystko ludzie byli pod wrażeniem". I jest też taki drugi, który teraz jest chyba w więzieniu,
nie wiem jak ma na imię, taki śmieszny człowiek. Też go zobaczyłam i byłam bardzo zdziwiona. Mówił coś bardzo pustego, tak
jak pusta muszla, ale ludzie całkiem zwariowali na jego punkcie. Tysiące ludzi tam stały i śpiewały, i robiły to czy tamto. No więc
trzeba nam zrozumieć, że ci ludzie potrzebują wstrząsów i oni muszą być szokowani, i trzeba im powiedzieć, że coś się stanie.

Jest jeszcze jedna taka organizacja, która używa takiego szokującego systemu. Nazywa się Brahma Kumari.
Więc ci ludzie z Brahma Kumari stali się jak błyskawice i mówią ludziom - teraz tego nie mówią: "Będziesz zniszczony", ale
mówią: "Ten świat zostanie zniszczony, wszystko zostanie zniszczone i wiecie, wy nie jesteście na to przygotowani, co to
będzie?" To samo robią Świadkowie Jehowy. Oni mówią: "Ten świat zostanie zniszczony, my wszyscy zostaniemy zniszczeni, a
więc powinniśmy być przygotowani i powinniśmy zwrócić się ku Bogu". Ale to nie jest rzeczywistość. Mimo to ludzie ich
popierają. Musicie powiedzieć im o rzeczywistości, że "nie tylko niszczycie samych siebie, ale niszczycie także przyszłość".
Ludzie już mówią, że większość ludzi w Ameryce zostanie zniszczona. To się bierze z różnych powodów. Możemy powiedzieć,
że nie ma tutaj tradycji, ale to nie jest powód, to nie jest główny powód. Jednym z głównych powodów jest to, że oni zniszczyli
tak wielu ludzi, kiedy przyjechali i osiedlili się w tym kraju.
To jedna kwestia. Teraz buce tych ludzi, którzy zostali zniszczeni ciągle jeszcze tutaj wiszą wokoło. I one chcą zobaczyć, jak one
zniszczą Amerykanów, na ile to możliwe. Takiej ilości czarów i negatywnych technik działających w Ameryce - nie ma nigdzie.
Wszyscy guru musieli uciekać ze wszystkich innych krajów, ale ciągle jeszcze są miło usadowieni w Ameryce.
A powodem tego jest to, że te buce podsuwają im różne pomysły. Nie tylko dlatego, że oni [Amerykanie] potrzebują wstrząsów,
ale te buce dają im także różne perwersyjne pomysły na samodestrukcję. Więc pomysły tych buców są takie, że powiedzmy,
widzimy kogoś jak wychodzi z pubu i pada. A zamiarem tego buca jest: "Co w tym złego? Ty też spróbuj, ty nigdy się nie
przewrócisz. Wejdź, nic ci się nie stanie. Ty jesteś w porządku, a i tak wszystko jedno". Albo powiedzmy, powie się im, że "to jest
złe, nie powinniśmy tego robić". "No dobrze, więc jesteśmy źli. Co z tego?" To są wszystko pomysły buców, to nie są ludzkie
pomysły, aby rozmawiać czy mówić w ten sposób.
A więc dla tych wszystkich ludzi jedyną rzeczą jaka ich ocali jest moc Vishnumayi, nic innego.
Ja teraz zrozumiałam, że tylko przez Vishnumayę ludzie mogą być uleczeni. A więc Vishnumaya we własnej osobie poszła teraz
spać, z powodu religii chrześcijańskiej, katolickiej, ale też przez hinduizm - ponieważ także w hinduizmie jest ta idea grzechu, że
zgrzeszyłeś tym, popełniłeś taki grzech. Zatem dajcie jakąś kwotę Braminowi, to będziecie zbawieni.
Myślę, że w każdej religii jest taka niedorzeczność. Ale ta moc Vishnumayi, która jest całkowicie stłumiona i jest uśpiona w
ludziach. Jeżeli możecie, to ją podnieście i powiedzcie ludziom, żeby obudzili się z tego snu, z tego lenistwa poprzez
zaangażowanie ich w coś wielkiego, poprzez powiedzenie im, że "my działamy dla pokoju, dla pokoju światowego. My jesteśmy
tutaj dla wyzwolenia ludzkości, my chcemy ocalić ludzi od błądzenia i destrukcji". Jeżeli wyjdziecie na szerszą platformę i
opowiecie o tych rzeczach, to wtedy to w jakiś sposób pomoże. Np. to była bardzo dobra rzecz, że Ja byłam z Mahatmą
Gandhim, a ludzie mają wielki szacunek dla Mahatmy Gandhiego. Oczywiście Mahatma Gandhi był pod dużym wrażeniem mojej
osoby, bez wątpienia. Nawet kiedy byłam dzieckiem, on się ze mną konsultował. A dowodem tego jest, że on ułożył serię
bajanów w inny sposób niż zwykle, zaczynając od serca, mówiąc o Atmie, czyli o Duchu, a potem zaczyna od Mooladhary w górę
w ten sposób.
To jest właśnie jeden z dowodów, że on musiał się ze Mną konsultować. Ale cokolwiek by to nie było, także możecie tego użyć i
powiedzieć, że Shri Mataji robi tę samą pracę, jaką Mahatma Gandhi zalecał robić. On mówił o "sarva dharma dharma
savanatma", co znaczy, że wszystkie religie powinny być traktowane z tym samym szacunkiem i zrozumieniem. Kiedy zaczniecie
tak mówić, to ludzie zrozumieją, że to ma jakieś szlachetne pochodzenie, ponieważ każdy chce wiedzieć, z jakiej książki Ja się
uczyłam. Nigdy przecież nie uczyłam się z żadnej książki, wiecie o tym bardzo dobrze. Ale możecie powiedzieć, że "Ona jest tą,
która z nim była i zrobiła na nim duże wrażenie". I te same idee pokoju i niestosowania przemocy i to wszystko, "są tymi samymi
technikami i metodami, których Ona chce używać". Jest to fakt, bez wątpienia, ale Mahatma Gandhi był bardzo żarliwym mówcą.
Wszyscy jego stronnicy byli bardzo żarliwi. Oni nie byli tacy: "No dobrze, przyjdź i napij się herbaty", takie działanie nie przyniesie
rezultatu.
Zatem Amerykanie potrzebują wyzwania. Oni potrzebują naprawdę żarliwej osoby, żeby na nich nakrzyczała. No więc, jeżeli w
ten sposób to zrobicie, tak jak pewnego dnia, kiedy mieliśmy program w Nowym Yorku i było wielu ludzi czarnych i chińczyków, a
potem było też wielu z Indii, ale białych było niewielu. Więc biali przyszli i powiedzieli: "Jak to, mnie nic się nie zdarzyło na tym
programie. Więc dlaczego mnie się nic nie zdarzyło?" "Tak, to co". "Musi być z tobą coś nie tak, na pewno popełniłeś jakieś

grzechy czy coś". Wtedy oni będą zaszokowani. "Och, to jest coś zaskakującego. Nic nie czuliście? To bardzo źle, coś z wami
niedobrze. Powinniście to poczuć. Spróbujcie to poczuć, coś z wami nie w porządku. Mamy nadzieję, że nie macie raka".
Albo możecie spytać: "Macie AIDS?" "Nie, nie, nie". "Na co więc cierpicie? Jak to jest, że nic nie czuliście? Spójrzcie, ten czarny
coś poczuł i ten Chińczyk coś poczuł. Czemu wy nic nie czujecie? Wy jesteście biali i powinniście poczuć to pierwsi". I wtedy
rzeczy zaczną się wypracowywać.
Zastanawiałam się nad tym, czemu ci Amerykanie są tacy tępi? Ponieważ tak naprawdę, oni są bardzo tępi, skrajnie tępi. Bo ten
rodzaj muzyki rockowej, jeśli komuś innemu zagrać, ludzie uciekliby. "Co to za muzyka?" Ale jak im się ta muzyka rockowa
wczoraj podobała. Chcieli, abym słuchała, Serce zaczęło mi walić w całkiem inny sposób. Zapytałam: "Co się dzieje?" Wszystko
zaczęło się trząść. Ja siedziałam na ławce, a cała ławka się trzęsła. Ktoś inny za Mną siedział, on tam był i także Karan tam był.
W pewnym momencie zauważyliśmy, że wszyscy podskakiwali w ten sposób. To było tak jak trzęsienie ziemi. To jest to, co
widzicie, ci ludzie są bardzo, bardzo tępi i odrętwiali, są odrętwiali, z powodu tej tak zwanej wolności. To coś takiego, jakby
poprosić byka "przyjdź i uderz mnie". Oni wychodzą ze siebie, żeby całkowicie zatracić czucie; a to znieczulenie może pochodzić
od alkoholu, od narkotyków, od kobiet, może od żenienia się tyle razy. Jeśli się ożenisz raz, to wystarczy. Jeśli ożenisz się 5 razy,
stajesz się taki jak - no, nie wiem, czy jest takie zwierzę, do którego można to porównać. Ale stajesz się odrętwiały, niewrażliwy
na różne rzeczy.
Bo, po pierwsze, mając jedną żonę, masz do niej jakieś przywiązanie, masz z nią dzieci, tyle jest do zrobienia ze swoją żoną, i
nagle się rozwodzisz i niczego nie czujesz, nie czujesz tego. Jest to wielkie odrętwienie i jeżeli takim coś powiesz, oni mówią:
"Tak, ja wiem, ja wiem, ja wiem".
Oni wiedzą, ale oni nic nie czują. Oni nie czują, że coś robią źle. Oni nie czują, że zrobili coś absurdalnego i wcale nie cierpią z
tego powodu. Jakaś inna osoba by cierpiała. On rozwiódł się ze swoją żoną i stałby się osobą całkiem zagubioną, normalnie tak
powinno być. Ale co my tutaj znajdujemy? Czym on się tak chełpi? - "Wiesz, rozwiodłem się z dwiema żonami, a tu trzecia na
widoku, możesz się z nią spotkać, jeśli chcesz".
Nie mają żadnego wstydu, żadnego wstydu ani żadnych uczuć - niczego. Ożeniłeś się z kobietą, żyłeś z nią, była twoją żoną i nie
masz dla niej żadnych uczuć? I twoje własne dzieci nie mają w ogóle żadnych uczuć. Oczywiście, oni nie są tacy jak Anglicy,
gdzie Anglicy nawet zabijają swoje dzieci, więc nie jest tak źle. Ale też słyszałam tutaj, że mąż i żona zabijają się nawzajem. I po
co? - Z miłości. Jeżeli nie potrafią kochać jednego męża, w jaki sposób będą kochały innego męża, ja nie rozumiem. Miłość jest
to właściwość serca. Jeśli spojrzycie na tę całą osobowość, to ta osobowość jest po prostu znieczulona. Bo oni nie zachowują
się jak istoty ludzkie. Oni zachowują się - no, jak nie wiem kto, bo nie ma to porównania z niczym.
Nie tylko w Ameryce ludzie są tacy. To jest wszędzie, ale w Ameryce jest to naprawdę przesada i wszystkie tego typu rzeczy
wychodzą z Ameryki. Wszystkie tego typu dziwne poglądy wyrastają w Ameryce i wszyscy je przyjmują, ponieważ oni
[Amerykanie] wiedzą, jak robić reklamę i jak spopularyzować te rzeczy. Kiedyś podróżowałam statkiem i pilot z tego statku
podszedł do Mnie i powiedział, że jego brat jest strasznym diabłem. Ja zapytałam: "Co się stało?" On Mi powiedział, że złapał
tych czterech chłopaków, tych Beatlesów i został ich menadżerem. On zapoczątkował tę muzykę, i przyprowadził jakieś kobiety,
upił je, dał im narkotyki. A kiedy oni grali tę muzykę, te dziewczyny zaczęły drzeć się, krzyczeć i wariować, i to stało się bardzo
popularne.
Normalnie reakcja byłaby taka, że jeżeli tam grają jakąś muzykę i dziewczyny wariują, to oczywiście nikt by tam nie poszedł. Ale
tutaj odwrotnie, wszyscy zaczęli się schodzić. Jak można wyjaśnić tego typu reakcję? Im bardziej krzyczą i wrzeszczą, to według
nich coś w tym jest. Co znaczy, kryje się za tym jedna rzecz, która je wewnętrznie jakoś dotknęła, w przeciwnym wypadku
dlaczego by krzyczały? To znaczy, że tacy znieczuleni ludzie nareszcie zostali czymś poruszeni, czymś wielkim i wszyscy
powinniśmy tam pójść. Jesteśmy też głusi, więc powinniśmy w tym uczestniczyć.
A teraz moglibyście zapytać: "Matko, jak doszło do tego otępienia ludzi?" Jak wam mówiłam, oni zażywali wolności w tak dużym
stopniu, poświęcając swoją uwagę na marnotrawne zajęcia, aż stali się bardzo odrętwiali. Ich uwaga nic już nie czuje.
Uwaga, jeśli ją skierujecie na zewnątrz, ona reaguje, i wraca do was jako informacja. Ale jeśli cały czas bombardujecie tę uwagę
z zewnątrz, to trochę bombardowania z zewnątrz, po prostu niszczy waszą wrażliwość. Nie ma wtedy uczuć, nie ma
przywiązania, nie ma wtedy żadnego rejestrowania tego, co się wydarzyło.

No więc myślę, że po to potrzebna jest Vishnumaya. Dlatego Ona znajduje się po lewej stronie, ponieważ Vishnumaya bierze pod
opiekę ludzi, którzy stali się całkowicie pozbawieni uczuć. Dlatego Ona tam jest, żeby dać wam uczucia. Zatem na lewej stronie,
kiedy Ona błyska, Ona daje wam uczucia i ludzie zaczynają rozumieć. I w tym momencie wszystko, co im zostało, to jest ta
mentalna idea - że są winni i tyle. To jest tylko mentalne, jeżeli to jest mentalna idea "och, jestem taki winny", to nie będziesz tego
czuł. Mam na myśli, że jeżeli powiecie, że jesteście szaleni, chociaż nie jesteście, jeśli ktokolwiek nazwie was szaleńcem - to nie
będziecie tego czuli.
Tak to jest. Zatem oni tego w ogóle nie czują, ponieważ to jest zaakceptowane na poziomie mentalnym i oni stali się odrętwiali.
To jest takie podejście: "Teraz nikt nie może mnie skrzywdzić, no i co mi zrobicie?" Chciałabym was ludzie prosić, abyście poszli
"cała naprzód" i stali się bardzo żarliwi, piszcie w gazetach i mówcie co się dzieje i o co chodzi. Ja piszę teraz książkę pt.
"Metamodern Era" i na tyle, na ile będę mogła być żarliwa, to będę, żeby im powiedzieć, co jest z nimi nie tak. I powinni to
zobaczyć, co jest z nimi źle. Nie ma sensu próbować nazywać to czymś wielkim.
Jak np. mamy teraz AIDS i myślałam, że przez AIDS się obudzą. Zatem teraz AIDS stało się sposobem męczeństwa. Teraz
pojawili się "yuppies". Powiedziałam im: "Yuppie będą chorować". Oni na to: "Nie, nie, nie, nie. Bardzo przyjemnie jest być
yuppies". Przede wszystkim, jak widać oni są następnymi bohaterami, którzy umrą na swój "yuppizm". Widzicie, każda głupota
jest przerobiona na coś, co ma w sobie gloryfikację i ludzie to akceptują. To jest w tym najlepsze, że oni to akceptują. Zatem jest
dla was ważne, żebyście byli żarliwi i pokazali im w świetle tego, czym oni są. Oni muszą być ujawnieni.
To małe światełko Ducha już im nic nie powie, ale trzeba tego wielkiego, oślepiającego światła błyskawicy. Więc dzisiejsza puja
będzie specjalnie po to, abyście wy wszyscy wyrobili w sobie tę kreatywność mówienia, zachowując się pod każdym względem
w płomienny sposób. To ich wszystkich naprawi. Nic więcej. Również w pracy twórczej, kiedy coś tworzymy albo coś śpiewamy,
i wszystko to, jeśli robimy to śpiewając w stylu hinduskim, część utworów jest "vilambit tala", bardzo powolnych "talas", to nie
zadziała. Oni wolą kogoś takiego jak Ravi Shankar, który tylko miesza nuty i gra coś, co jest bardzo, bardzo nienaukowe wobec
tradycyjnej muzyki hinduskiej, wcale nie jest rozrywkowe. To nie otworzy wam serca ani nic takiego. Ale to do nich przemawia,
idące jakby w kierunku rock and rolla i nawet wręcz przerobić sitar, na rock and rolla lub nawet coś gorszego niż to. Nie znam
ostatnich nowości, Nie wiem, co to jest.
Drugą rzeczą jest zobaczyć, jak oni próbują ludzi zaszokować. Oni Również próbują ludzi zaszokować, ponieważ oni wiedzą, że
oni są również tacy jak my. Jeśli np. pójdziecie na rynek i zobaczycie, że czyjeś spodnie - nawet nie całe spodnie, ale pół spodni są podarte w dziwnych miejscach, to jest tylko po to, żeby zaszokować ludzi. Oni mają przynajmniej tutaj, oczekuje się od nich, w
Ameryce oczekuje się, że mają ubierać się przyzwoicie. Nie powinniście być ubrani nieprzyzwoicie. To, czego chcą. Ale jeżeli
dostaną jakąkolwiek szansę, żeby ubrać się w sposób, który będzie szokował, zrobią to. Np. oni będą mieli tylko jedną część
włosów białą. Wszystko jest możliwe, żeby tylko zaszokować innych, zaszokować innych i przyciągnąć ich uwagę.
Jaka jest dla nas korzyść? Żadna. Wydajecie tyle pieniędzy, żeby przyciągnąć uwagę innych, ale co z tego macie? Ta
przyciągnięta uwaga nic wam nie daje ani nikt wam nie płaci, nie rekompensuje. Więc to jest taka pozbawiona radości pogoń…
Wszystkie te rzeczy psują ich uwagę, co niszczy ją do tego stopnia, że stają się ludźmi bez uczuć. Są pozbawieni uczuć.
A najgorsze co się stało jest to, że całkowicie rządzi nimi pieniądz. Pieniądze są kolejną stroną Saraswati. Saraswati różni się od
Lakshmi. A więc Lakshmi i Saraswati nigdy nie idą ręka w rękę, i z tego właśnie powodu, jeśli oni zabiegają o łaskę Lakshmi i za
bardzo gonią za pieniędzmi, to doznają szoku. Ponieważ nagle notowania na giełdach spadły albo przychodzi recesja, albo
biznes plajtuje, i nagle człowiek, który był bardzo bogaty, staje się biedny. To wszystko jest dziełem Saraswati.
A jeśli ktoś za bardzo interesuje się Saraswati, czyta za dużo książek, jest artystą, który jest bardzo ambitny i stara się zaćmić
innych artystów itd. Taka osoba również dostaje "nagrodę" od Lakshmi, np. jego rzeczy w ogóle się nie sprzedają, nigdy nie
otrzymuje pieniędzy, głoduje, wszelkie takie rzeczy.
A więc te dwie rzeczy są w równowadze tylko w Hamsie albo możemy powiedzieć, że są one w równowadze, kiedy jesteś Sahaja
yoginem. Więc trzeba to osiągnąć i zrównoważyć, aby mieć błogosławieństwa zarówno Saraswati jak też Lakshmi. Ale one się
krzyżują tylko w punkcie Hamsy i w punkcie Vishuddhi. A więc to co mamy zrobić, aby osiągnąć tę równowagę to to, że w

jakikolwiek sposób zarabiamy, cokolwiek robimy - nie powinniśmy tego robić w sposób przeciętny. Powinniśmy starać się to
robić w sposób dynamiczny i żarliwy.
Te dwie rzeczy powinny być połączone na poziomie Vishuddhi.
Powiedzmy, że masz wygłosić wykład na temat Sahaja Yogi w płomienny sposób, ale nosisz ubranie jak hippis albo jak ktoś, kto
wyszedł z więzienia, nikt nie będzie traktował cię poważnie. Ale jeśli jesteś odpowiednio ubrany, i twój wygląd wzbudza
szacunek, i masz dobrą prezencję i do tego wygłosisz żarliwą mowę, wszyscy będą słuchać.
Zatem zasada Lakshmi musi być stosowana z dominacją zasady Saraswati. Następnym błogosławieństwem Saraswati jest, że
możecie mieć wiedzę o Sahaja Yodze. Widziałam wiele kobiet, szczególnie w Sahaja Yodze, one są w Sahaja Yodze, ich wibracje
i wszystko tam jest, ale nie wiedzą, co to jest Sahaja Yoga. One nie wiedzą, co to są czakry. One nie wiedzą, jak pojawiają się te
wibracje. Powiedziałabym, że dzisiejszy wykład jest dość skomplikowany, jeśli się przyjrzycie. Musicie go wysłuchać
przynajmniej 4-5 razy, żeby go zrozumieć, z papierem i ołówkiem w ręku. To nie jest taka prosta sprawa, bo teraz, jeśli wam
mówię, to może być całkiem rozrywkowe, ale za rozrywką kryje się głęboka wiedza. Ja jakoś nie widzę Sahaja yoginek, żeby
usiadły z kartką i ołówkiem, aby poznać co Matka mówi. Jaką wiedzę Ona nam daje o tych różnych rzeczach. Dla nich Sahaja
Yoga oznacza bycie miłym, ugotowanie dobrego jedzenia, pomoc innym Sahaja yoginom, i oczywiście noszenie ładnego sari i
ładnych ubrań, przychodzenie na puję, to wszystko i tyle.
Więc dla nich jest bardzo ważne, żeby również wiedziały, czym jest Sahaja Yoga. One muszą słuchać moich wykładów, usiąść,
dobrze je przestudiować i zrozumieć. A mężczyźni są inni. Dla nich [ważne] jest to, aby wykonać całą pracę na zewnątrz, obejdą
naokoło, żeby przyjrzeć się wszystkiemu. Ale tam, gdzie wchodzą w grę relacje międzyludzkie czy uczucia, zaniedbują tę sferę.
Dlatego Sahaja Yoga praktykowana przez mężczyzn jest inna, niż praktykowana przez kobiety.
A szczególnie we Francji, jedni od drugich bardzo daleko odeszli. Kobiety są na jednej stronie, a mężczyźni - na drugiej.
Wyobraźcie sobie, w Sahaja Yodze taka niedorzeczność. Ale w końcu odkryliśmy człowieka, który to wszystko powodował i
poradziliśmy sobie z tym, i teraz sprawy stoją o wiele lepiej. Ale kobiety muszą znać Sahaja Yogę, co nie znaczy, że mają z nimi
[mężczyznami] walczyć i myśleć, że one też wiedzą to, co wiedzą ci mężczyźni. Ale to jest bardzo powszechne. Widziałam to, że
kobiety i mężczyźni mają inne podejście do Sahaja Yogi. Pierwszy jest ekstrawertyczny, drugi jest introwertyczny. Ale w Sahaja
Yodze nie ma żadnej różnicy pomiędzy kobietą i mężczyzną, jeśli chodzi o wiedzę o Sahaja Yodze. Ja sama jestem kobietą i
wiem tak wiele, dlaczego więc kobiety nie mają wiedzieć, czym jest Sahaja Yoga?
Zatem wszystkie kobiety, które są tutaj i wszędzie, muszą wiedzieć o Sahaja Yodze. Przede wszystkim spójrzcie na Vishnumayę,
Ona jest kobietą, jest tą Siłą, która działa. Brahmadeya nie pracuje, On stworzył te wszystkie rzeczy, ponieważ jego Siłą jest
Saraswati. Bez niej On nic nie mógłby stworzyć. Więc wszystko jest stworzone poprzez Siłę, a tą Siłą jest kobieta, ale jeśli ta Siła
nie wie, czym jest Sahaja Yoga, jak Ona to wypracuje?
Zatem kobiety, chociaż mają dzieci, wiem, że muszą zajmować się domem, kuchnią, ale to jest taka przyjemność, taka radość,
żeby czytać o Sahaja Yodze, żeby ją zrozumieć i żeby ją znać. Oczywiście, niektóre z nich czytają. Ja nie mówię, żeby tego nie
robiły. Ale jest ich bardzo niewiele, one są bardzo rozsądne, bardzo rozsądne. A więc w moim rozumieniu dzisiejszych zdarzeń,
kiedy jesteśmy w tym naturalnym otoczeniu, to naturalne otoczenie, gdzie jesteśmy pobłogosławieni poprzez pracę Brahmadevy
i Saraswati, gdzie możemy poczuć możliwości tych Bóstw, do jakiego stopnia One mogą tworzyć.
Przyroda jest absolutną jednością z Boskością. Teraz widzicie, jak tylko tu przybyłam, przyroda już wiedziała, że tu jestem. Po
prostu zaczęła działać sama z siebie. Nie musiałam robić jej wykładu, nie musieli robić pujy, nic takiego. Oni wiedzieli, co ja
robiłam. Kiedy pojechałam do Los Angeles stało się to samo. Gdziekolwiek pojadę, przyroda wie, co trzeba zrobić: "Teraz Matka
jest w mieście, co powinniśmy zrobić?" I oni to robią. Ale to jest kłopot, że zmusiłam was do robienia wszelkiego rodzaju
rozważań dla ludzi "w porządku, zrób to, zrób tamto, zrób to" itd. Powiedziałabym, że to powinno działać spontanicznie, bo teraz
jesteśmy jednością, Tak jak przyroda jest jednością ze Mną, wy także jesteście jednością ze Mną.
I to powinno się zdarzać, że staniecie się rzeczywiście wciągnięci w Sahaja Yogę, całkowicie jej oddani, tylko wtedy to zaistnieje.

Niech was wszystkich Bóg błogosławi.

1990-0831, Shri Hanumana Puja, Siła Elektromagnetyczna
View online.
Shri Hanumana Puja. Frankfurt (Niemcy), 31 Sierpnia 1990.
Możecie również usiąść tutaj, część z was, tak jest dobrze... Wydaje mi się, że możecie tu przyjść, tu jest miejsce. Niektórzy z
was mogą się tu przesunąć, aby oni też mogli tu przyjść, to nie będzie problemem. Wy usiądźcie tu z przodu. Widzicie, teraz jest
wam lepiej. Dobrze. Byłoby dobrze, gdybyście otworzyli te drzwi. W porządku, możecie otworzyć drzwi, jeśli chcecie. W
porządku. Lepiej otwórzcie – nie można ich otworzyć? Nie otwierają się? O mój Boże! Potrzebujecie wysokiej osoby.
Potrzebujecie Hanumany!
Powiedzcie do Niego mantrę a On je otworzy! Ustawcie krzesło przed tym. Przybyliśmy tu dzisiaj, aby zrobić Puję do Hanumany.
Shri Hanumana jest wspaniałą postacią w naszej istocie, On przemierza całą drogę od Swadishthanu do waszego mózgu, i
dostarcza nam niezbędnych wskazówek, których potrzebujemy w planowaniu przyszłości lub w naszych intelektualnych
działaniach. On daje nam wskazówki i ochronę. Jak wiecie Niemcy to miejsce, gdzie ludzie są bardzo aktywni, bardzo
prawostronni, za bardzo używają swojego mózgu a także są bardzo ukierunkowani na technikę. To jest zadziwiające, jak takie
bóstwo jak Shri Hanumana, który jest wiecznym dzieckiem, – ponieważ On był jak małpa, jego głowa była od małpy, jeśli nie od
słonia – więc On był wiecznym dzieckiem i On był tym, który kierował prawym kanałem u istot ludzkich. Powiedziano mu:
"Musisz kontrolować słońce". Więc na wstępie, On musi kontrolować słońce, to słońce, które jest w ludziach, jeśli jest za dużo
słońca, wtedy On musi próbować to kontrolować i je schłodzić lub złagodzić. Zatem – jakby nie było, On był dzieckiem, więc
zaraz po urodzeniu, kiedy dowiedział się, że musi opiekować się słońcem powiedział: "Dlaczego by go nie połknąć?" Więc On
udał się, wzniósł się w ciele Viraty i zjadł Suryę. Wtedy trzeba było mu powiedzieć: "Nie, nie, nie, nie, musisz Je kontrolować. Nie
musisz umieszczać Go w swoim żołądku!" – bo On pomyślał, że lepiej będzie kontrolować słońce, jeśli będzie je miał w swoim
żołądku. A więc pięknem jego charakteru, jest to, że On jest dzieckiem i takie dziecięce zachowanie Shri Hanumany ma
kontrolować prawą stronę u prawostronnej matki lub u prawostronnego ojca. Zazwyczaj prawostronni ludzie nie mają dzieci,
zazwyczaj. Oni są zbyt prawostronni, ale nawet jeśli mają już dzieci, to naprawdę nie są przez te dzieci lubiani, ponieważ oni nie
mają czasu dla dzieci, oni są cały czas bardzo surowi dla dzieci, krzyczą, krzyczą na nie, oni nie wiedzą, jak z nimi postępować.
Albo zbytnio je rozpieszczają, ponieważ zawsze myślą: "Ja tego nigdy nie miałem, więc dam to dziecku". Więc taki ekstremalny
typ ludzi, którzy są prawostronni ma Shri Hanumanę, który jest tylko dzieckiem. On bardzo pragnie, bardzo pragnie, wykonywać
pracę dla Shri Ramy.
Powiedziałabym, Shri Rama jest postacią, w pełni zrównoważoną, całkowicie. On jest łaskawym królem, opisanym przez
Sokratesa. Dlatego cały czas On potrzebował mieć kogoś przy sobie do wykonywania pracy, czy też do asysty lub pomocy –
możecie Go nazwać sekretarzem; i to właśnie Shri Hanumana, został do tego celu stworzony. Zatem Shri Rama (Shri Mataji
chodzi pewnie o Shri Hanumanę) był właśnie takim asystentem. Chodzi mi o to, że nie można Go tak nazwać. Możemy
powiedzieć, że On był wyjątkowym służącym Shri Ramy, – ale nawet służący, widzicie, nie mają takiego oddania dla swojego
pana. Można by powiedzieć, jak pies albo jak koń, ale nawet one nie mają – takie poświęcenie dla Shri Ramy, że do czasu, kiedy
dorósł otrzymał "nau" dziewięć siddhis, navadha siddhis. Otrzymał dziewięć siddhis. Te siddhis sprawiały, że On mógł stać się
duży, mógł stać się tak ciężki, że nikt nie mógł Go unieść; mógł stać się tak sukshma, że nikt nie mógł Go zobaczyć, mógł stać
się tak subtelnym, że nikt nie mógł Go zobaczyć. Otrzymał dziewięć siddhis. A więc osoba, która ma w sobie za dużo prawej
strony, On taką osobę kontroluje, tymi dziewięcioma siddhis. Ale jak On kontroluje osobę, która wciąż pędzi w swoim życiu? On
kontroluje ruchy tej osoby, sprawia, że w jakiś sposób ta osoba musi zwolnić. Sprawia, że jej stopy stają się bardzo ciężkie, więc
nie może już tak pędzić. Albo sprawia, że ręce tej osoby stają się bardzo ciężkie, więc nie może już tak bardzo pracować swoimi
rękoma. Zatem On może dać ogromną ilość letargicznej ciężkości osobie, która jest bardzo prawostronna. On ma także inne
bardzo ciekawe siddhis, na przykład potrafi wydłużyć swój – On nie ma wielu broni, ma tylko jedną gadaa w swoim ręku – On
potrafi wydłużyć swój ogon do każdego rozmiaru i przy jego pomocy potrafi radzić sobie z ludźmi. Nie musi używać swojej ręki.
Siedząc sobie tutaj, On potrafi wszystko dookoła opleść ogonem. Jeśli chce, może ze swojego ogona zrobić górę i usiąść na
niej.

Tak samo On zna te wszystkie małpie sztuczki, jak wy je nazywacie, widzicie, i te wszystkie rzeczy, które ma w sobie, są po to, by
przede wszystkim kontrolować osobę, która jest ekstremalnie prawostronna. On może latać. Tylko, że On nie posiada skrzydeł,
ale po prostu potrafi latać. To znaczy, że może stać się tak duży, że ilość wypartego przez Niego powietrza waży znacznie więcej
niż On sam – tak jak w prawie Archimedesa, jeśli znacie prawo Archimedesa – więc On staje się tak duży, że jego ciało zaczyna
unosić się w powietrzu, jak łódź, tak można to nazwać. I On potrafi latać a latając On może przenosić wiadomości od jednego do
drugiego, przez eter. Więc subtelność eteru, którą mamy, jest we władaniu Shri Hanumany. On jest tym, który kontroluje, lub On
jest Panem eteru, subtelnością eteru lub powiedzmy, przyczynowością eteru i poprzez to następuje komunikacja. Wszystkie
rodzaje komunikacji, które znacie, tak jak mamy w sobie także gruczoły dokrewne używane przez przysadkę mózgową, gruczoły
dokrewne, działają poprzez ruchy Shri Hanumany, ponieważ On może wejść w nirakar, może wejść w stan bez formy. Także
rodzaje komunikacji, używamy tego do komunikowania się, możemy powiedzieć, że jest, że mamy głośnik, ale mamy też
telewizję, mamy radia i te wszystkie rzeczy. Tam, gdzie używamy eteru, to wszystko to są błogosławieństwa Hamumany, i są
dostępne dla prawostronnych ludzi. Tylko prawostronni ludzie odkrywają takie rzeczy związane z przestrzenią, takie jak
bezprzewodowy telefon, mamy także telegrafy tam, gdzie nie używamy żadnych przewodów. Więc bez żadnego połączenia,
przez eter, On tego dokonuje. Zatem te wszystkie połączenia w eterze powstały dzięki temu wspaniałemu inżynierowi, Shri
Hanumanie. I to jest takie perfekcyjne, takie perfekcyjne, że nie możecie podważyć tego i nie możecie znaleźć w tym żadnej
wady. Być może, wasze instrumenty nie działają poprawnie ale jeśli chodzi o jego pracę w eterze, On perfekcyjnie ją wykonuje.
Teraz naukowcy odkryli to i myślą, że to jest w przyrodzie, ale nigdy nie myślą, jak to jest? Mówimy coś w eterze i jak to jest, że
jest to odbierane na drugim końcu? Oni zwyczajnie biorą to za coś oczywistego, że mówimy coś, albo transmitujemy coś w
telewizji i to jest oglądane po drugiej stronie. Ale oni nawet nigdy nie pomyślą lub nie poszukają, jak to działa, w jaki sposób. I
tym właśnie jest praca Shri Hanumany, który stworzył taką piękną sieć i przez tę sieć te wszystkie rzeczy działają. Więc nawet po
prawej stronie, mamy wibracje w molekułach, jak wiecie mamy molekuły, takie jak tlenek siarki, jeśli macie siarkę, ona ma dwa
atomy tlenu i ten tlen pulsuje w ten oto sposób. To są asymetryczne, symetryczne rodzaje wibracji, wszyscy pewnie o tym
wiecie. A te wszystkie rzeczy, symetryczne i asymetryczne wibracje są stworzone przez kogo? Nikt nie chce wiedzieć, nikt nie
chce się dowiedzieć, ponieważ, jakby nie było w atomie lub... Więc wyobraźcie sobie, w molekule, tak głęboko, kto to robi? Robi
to Hanumana, na swoje subtelne sposoby. Więc On ma jeszcze inne wspaniałe, wspaniałe siddhi, które nazywamy anima.
Anima, "anu" oznacza molekułę i to oznacza, że może wejść w molekułę, lub "renu" oznacza atom. Więc może wejść w molekułę
lub w atom. Obecnie, wielu naukowców myśli, że odkryli molekuły we współczesnych czasach. Tak nie jest, ponieważ to było już
w najstarszych pismach, tam jest opis animy, anu i renu, więc to zostało tam już opisane. Teraz, gdziekolwiek zobaczycie
działanie sił elektromagnetycznych, to one działają dzięki błogosławieństwom Hanumany. On jest tym, który tworzy siły
elektromagnetyczne. Więc teraz możemy zobaczyć, że tak jak Ganesha ma w sobie siłę magnetyczną – On jest magnesem, On
jest, On posiada siłę magnetyczną – następnie możemy powiedzieć, że siła elektromagnetyczna, jest tą, którą od strony
materialnej nazywamy siłą Hanumany. Ale On z tej materii wznosi się do mózgu. Zatem On wznosi się od Swadishthanu aż do
mózgu i w mózgu tworzy współzależności między dwoma półkulami naszego mózgu. Więc jak wiele On nam daje. Mam na
myśli, możemy powiedzieć, że jeśli Ganesha daje nam mądrość, to On daje nam siłę do myślenia. On także chroni nas, abyśmy
nie myśleli o złych rzeczach. To znaczy, możemy powiedzieć, że jeśli Ganesha daje nam mądrość, to Shri Hanumana daje nam
sumienie. Mam nadzieję, że rozumiecie różnice między nimi. Mądrość jest wtedy, kiedy tak bardzo nie potrzebujecie sumienia,
ponieważ jesteście mądrzy, wiecie co jest dobre a co złe. Ale sumienie jest potrzebne w osobowości, która ma być kontrolowana
i ta kontrola pochodzi od Shri Hanumany, i to jest sumienie w istocie ludzkiej. Więc to sumienie, którym jest Shri Hanumana, jest
jego subtelną formą, którą nam daje – w Sanskrycie nazwane jako "satasat vivekabuddhi", "sat" oznacza prawdę, "asat" oznacza
nieprawdę, "viveka" oznacza rozróżnienie a "buddhi" oznaczą inteligencję. A więc inteligencja, by rozróżnić pomiędzy prawdą a
nieprawdą, jest dana nam przez Shri Hanumanę. W Sahaja Yodze, jeśli mówimy, że Ganesha jest tym, który nam daje, On jest
adhyaksha, co oznacza, że On jest – Ja nazywam Go rektorem uniwersytetu, On jest tym, który nas ocenia, "Teraz przekroczyłeś
tę czakrę, tamtą czakrę, tę czakrę". I On pomaga nam dowiedzieć się, w jakim jesteśmy stanie. Więc Ganesha daje nam,
powiedzmy, nirvichara samadhi, co możemy nazwać stanem świadomości bez myśli a także nirvikalpa samadhi, On daje to
wszystko, a także daje nam radość. Ale zrozumienie, że to jest dobre, że to jest dla naszego dobra, zrozumienie poprzez umysł,
przychodzi do nas od Shri Hanumany. I jest to szczególnie ważne dla ludzi z Zachodu, ponieważ to musi być poprzez umysł, w
przeciwnym wypadku oni nie zrozumieją. Jeśli to nie jest poprzez umysł, oni nie przejdą do abstrakcji. To musi być poprzez
umysł. A więc mentalne zrozumienie tego, czy to jest dobre czy złe, jest dane nam przez Shri Hanumanę. Bez Niego, nawet jeśli

staniecie się świętymi, będziecie – oczywiście jesteście świętymi i będziecie się cieszyć świętością. Ale to, czy ta świętość jest
w porządku, jeśli żyjecie w Himalajach, czy też jest w porządku, gdy spotykacie się z ludźmi, aby dać im Realizację – całe to
analizowanie, ta vivekabuddhi, całe to analizowanie, całe to rozróżnienie, wszystkie wskazówki, cała ta ochrona jest dana nam
przez Shri Hanumanę. Niemcy są krajem, który jest bardzo, bardzo, powiedziałabym, jest esencją prawej strony; i z powodu tego,
że jest aż taką esencją prawej strony, ważnym jest, aby tutaj czcić obrońcę prawej strony. Ale w tej całej vivekabuddhi, w tym
rozróżnieniu, On wie jedno, że jest całkowicie oddany Shri Ramie. A więc, kim jest Shri Rama? Shri Rama jest dobroczynnym
królem, On pracuje dla dobra.
A sam Shri Rama jest królem głównie z nazwy, możemy to nazwać sankocha – chodzi o to, że nie ma odpowiednich angielskich
słów, aby to wyjaśnić ale Shri Rama jest tym, który nie będzie Siebie wywyższał. On trzyma się z boku. Jest bardzo
zrównoważony, On jest bardzo opanowaną osobą. A więc widzicie, Hanumana, On jest tym, który zawsze pragnie wykonywać
pracę dla Shri Ramy, zawsze. Jeśli Shri Rama powie: "Dobrze, idź i przynieś..." On powiedział mu: "Idź i przynieś..." – sanjeevani,
to jest rodzaj zioła, które było potrzebne, aby przywrócić do życia Lakshmanę – On poszedł i przyniósł ze Sobą całą górę. "Lepiej
to miej". On jest właśnie taką osobą, widzicie, więc On przyniósł – to takie jego dziecięce zachowanie. I rozróżnienie w tym jest
takie, że "jeśli Shri Rama poprosił, o cokolwiek On poprosi, Ja to wykonam". Więc jest to związek, powiedziałabym, jak między
guru a shishya. A nawet bardziej niż to, shishya jest po prostu niczym poddany sługa, całkowicie poddany Bogu, całkowicie
poddany Bogu, a jego główną cechą jest bycie poddanym. Teraz zobaczcie, to samo poddanie pokazuje, że ci wszyscy
prawostronni ludzie są poddani Bogu, nie zaś poddani swoim szefom. W większości, ci wszyscy prawostronni ludzie są bardzo
poddani swoim szefom, poddani swojej pracy, czasami także poddani swoim żonom. Ale oni służą nieodpowiednim ludziom, nie
mają rozwagi. Zawsze odkryjecie, że nie mają rozwagi. Ale jeśli przyjmiecie pomoc Hanumany, wtedy On wam powie, że musicie
być poddani Bogu Wszechmogącemu i nikomu innemu, albo waszemu Guru, takiemu jak Rama. W żadnym wypadku nie możecie
poddawać się komuś innemu. A wtedy jesteście wolnym ptakiem i macie wszystkie dziewięć sił w sobie. Cała istota Hanumany
jest antidotum na waszą nadaktywność, antidotum na wasze nadmierne myślenie, antidotum na wasze ego. To, jak On zwalcza
ludzkie ego zostało pięknie pokazane, kiedy spalił całą Lankę, – stolicę Ravany – i sposób, w jaki zażartował z niego. Ponieważ
widzicie, z każdego, kto jest egoistą trzeba żartować, wtedy on będzie w porządku. Kiedy On najpierw przyszedł, Ravana Go
zobaczył i zapytał: "Kim Ty jesteś?
Kim Ty jesteś, małpą?" A On tylko wyciągną w jego kierunku swój ogon i połaskotał go w nos. Więc On jest tym, który żartuje z
egoistów. Zatem, jeśli ktoś egoistyczny stwarza wam problemy, On taki właśnie jest; On tak sobie z niego zażartuje, że będziecie
zdumieni, jak ten gość skakał, spadł zupełnie jak Humpty-Dumpty i rozbił swoją koronę. A więc widzicie, to jest robota
Hanumany, by chronić was przed egoistycznymi ludźmi. I On także chroni egoistycznych ludzi, poprzez pokazanie im – jak na
przykład Saddamowi. W przypadku Saddama po prostu poprosiłam Hanumanę, by wykonał robotę, ponieważ wiedziałam, że On
to zrobi. A więc, to jak On postawił Saddama w różnych sytuacjach, że ten nie wiedział co robić, nie wiedział jak wybrnąć.
Ponieważ przypuśćmy, on powie: "W porządku, wywołam wojnę" a wtedy cały Irak będzie skończony i on będzie skończony,
Kuwejt będzie skończony, cała ropa się skończy, w porządku. Wszyscy będą w kłopotach. Ale co z nim? – jego też nie będzie.
Ponieważ, jeśli Amerykanie muszą walczyć, to oni udadzą się do niego i będą walczyć. Nie będą walczyć w Ameryce, on nie uda
się do Ameryki, aby z nimi walczyć. Paru Amerykanów może zginąć. Więc teraz w mózgu Saddama, także Hanumana pracuje i
mówi mu: "Teraz zobacz, jeśli tak zrobisz, to stanie się to". On wykonuje pracę w mózgach wszystkich polityków, tych wszystkich
egoistycznych ludzi. A wtedy, wtedy oni czasem bywają skołowani czasami zmieniają swoją politykę, zmieniają zdanie i w ten
sposób sobie radzą. Także kolejną wspaniałą jakością Hanumany jest to, że sprawia, iż ludzie – On jest pewnego rodzaju
rozjemcą – sprawia, że ludzie spotykają się ze sobą. I tych dwoje egoistycznych ludzi, On sprawi, że się spotkają a następnie
stworzy taką sytuację, że się zaprzyjaźnią i staną się łagodni. Więc jego cały charakter w nas powoduje, że zauważamy nasze
ego, rozróżniając: "Och, to moje ego, które działa" a wtedy stajecie się jak dzieci, słodcy, uśmiechnięci i szczęśliwi. On jest
zawsze w nastroju do tańca, On zawsze tańczy a przed Ramą On zawsze się kłania. I zawsze chce spełniać pragnienia Shri
Ramy. A więc, jeśli Ganesha stoi za Mną, to Hanumana stoi przy moich stopach, On tam jest. W taki sam sposób,
powiedziałabym, jeśli Niemcy – jak Philip zapytał mnie, czy Niemcy mogą stać się jak Hanumana – wtedy jakże dynamiczną siłę
będziemy mieć, jeśli oni staną się tak poddani.
I ta poddana natura Hanumany, dochodzi do takiego stopnia; znacie historię Sity, kiedy Ona dała mu naszyjnik a On go nie nosił,
ponieważ w środku nie było Ramy. Pewnego razu Sita poczuła, że On jest cały czas w pobliżu i że to pozbawia Ją prywatności.

Więc powiedziała: "Od teraz możesz tu przebywać wykonując jedną pracę, nie ma takiej potrzeby, abyś wykonywał każdą pracę".
Wcześniej On wykonywał każdą pracę dla Shri Ramy. Ona powiedziała: "Możesz tu być, aby wykonać tylko jedną pracę. Wybierz
dowolną pracę, którą chcesz wykonywać". On odpowiedział: "Widzisz, chciałbym być przy Shri Ramie zawsze, kiedy On kichnie,
to będę mógł zrobić o tak". Widzicie, w Indiach, kiedy kichamy musimy tak zrobić; ponieważ kichanie, widzicie, hamuje, hamuje
wszystkie negatywności przed wydostaniem się. Więc robimy tak, gdy się kichnie. Albo, gdy czujemy się śpiący i ziewamy, wtedy
zazwyczaj też tak robimy. Więc powiedział: "Gdy tylko On będzie ziewał, pozwolisz mi..." – w Indiach nazywamy to "chutki", nie
wiem, jak wy na to mówicie, "chutki" – "pozwolisz mi to zrobić". Sita powiedziała: "To jest bardzo niewielka praca, widzicie, wtedy
On zniknie mi z oczu". Więc On tam stał. Ona zapytała: "Dlaczego tu stoisz?" "Czekam na to, więc jak mogę sobie pójść?" I w ten
sposób – Ona się zgodziła, na początku się zgodziła, "W porządku dałam Ci tę pracę", i teraz już nie może jej odebrać, ponieważ
zgodziła się na tę pracę. Więc On zawsze tam jest, stojąc w ten sposób, aby tylko to zrobić dla Shri Ramy. A więc, mam na myśli,
słodycz tego wszystkiego, jest taka, że zawsze, o każdej porze On jest gotowy służyć, zawsze jest uważny, On tam jest. Także w
Sahaja Yodze jestem z wami w relacjach jako Guru, jako Matka i nie wiem, nieograniczonych. Ale to wciąż te dwie relacje, o
których wiemy, że jestem waszą Matką i waszym Guru. Teraz moją – jako Guru, moją największą troską jest to, abyście nauczyli
się wszystkiego o Sahaja Yodze, powinniście stać się ekspertami Sahaja Yogi, i powinniście stać się swoimi własnymi guru. To
jest jedyna troska, jaką mam. Ale do tego konieczne jest całkowite poddanie. "Islam" oznacza poddanie. Więc musicie się
poddać. Jeśli jesteście poddani tylko wtedy możecie nauczyć się, sposobu, w jaki będziecie sobie radzić w Sahaja Yodze. A
nawet to poddawanie się, robi Shri Hanumana. On jest tym, który uczy was, jak się w danej chwili poddać, lub sprawia, że się
poddajecie, ponieważ egoistyczni ludzie nie poddają się. Wtedy On robi pewnego rodzaju przeszkody, lub pewnego rodzaju cuda
albo sztuczki, dzięki którym uczeń poddaje się Guru. W przeciwnym razie on się nie poddaje, jest mu trudno poddać się, i siła,
która sprawia, że on poddaje się Guru jest także Hanumany. Więc nie jest tak, że jedynie On jest poddany ale także On sprawia,
że inni są poddani. Tylko z powodu – z powodu ego nie możecie się poddać, więc On jest tym, który walczy z waszym ego i je
poskramia oraz sprawia, że jesteście poddani. Więc w jego własnej postawie, powiedziałabym, że pokazał istnienie bardzo
pięknego obszaru prawej strony. Jeśli to ma w pełni dawać radość, to powinniście być całkowicie poddani waszemu Guru, tak
jak byście byli sługą tego Guru. Cokolwiek macie zrobić dla tego Guru, musicie to zrobić.
Oczywiście musicie wiedzieć, że wasz Guru musi dać wam Realizację, to jest minimum, inaczej to nie jest guru. Ale
komukolwiek, kto dał wam Realizację, powinniście być tak poddani, że powinniście być dokładnie tak jak sługa, bez poczucia
wstydu z tego powodu. Tak jak Ja czasami, wiecie, przemieszczam się, powiedzmy lecę samolotem, i czasem nie mogę założyć
moich butów, ponieważ mam tak spuchnięte stopy. Więc zwykle, niosłabym buty w swoich rękach i tak chodziła. Ale widziałam,
że Sahaja yogini podnoszą moje buty, chodzą z nimi, i się tego nie wstydzą. Oni po prostu czują się tak dumni, że niosą moje
buty. Więc nie ma – trzeba być dumnym, że wykonuje się te wszystkie rzeczy, że macie szansę wykonywać te wszystkie rzeczy
dla swojego Guru i że jesteście poddani temu Guru. Jesteście przejęci tylko tym, jak możecie służyć Guru, jak możecie zadowolić
Guru i jak moglibyście być bliżej tego Guru. Tu nie chodzi o fizyczną bliskość ale o rodzaj porozumienia, rodzaj zrozumienia.
Nawet ci, którzy są daleko ode mnie mogą mnie czuć w swoich sercach. I to właśnie dlatego musimy otrzymać tę siłę od Shri
Hanumany. On jest także tym, który strzeże wszystkie bóstwa. Chroni je. Istnieje różnica między Shri Ganeshą a nim. Shri
Ganesha daje energię shakti, ale tym, który ochrania jest Shri Hanumana. Więc zobaczcie, że kiedy Shri Krishna był woźnicą
Arjuny, wtedy na szczycie rydwanu siedział Hanumana a nie Shri Ganesha. Hanumana siedział tam opiekując się nim. Także
poniekąd Shri Rama staje się Shri Vishnu, więc On musi opiekować się nim. On jest aniołem jak wiecie; według chrześcijan a
raczej powinniśmy powiedzieć według Biblii On jest aniołem Gabrielem. Więc Gabriel jest tym, który przyniósł wiadomość Maryi,
ponieważ On zawsze jest posłańcem, i to zadziwiające, że słowa, których użył brzmiały: "Immaculata Salve" – to moje imię. Moje
pierwsze imię to Nirmala, oznacza "Niepokalana" a nazwisko to Salve. Takimi słowami się do Niej zwrócił. I dzisiaj też byłam
zaskoczona, że kiedy przyszło do wręczani Mi prezentu, podarowali Mi zestaw do herbaty i zastawę stołową, które nazywały się
"Maria". Więc Maria przez całe życie miała sporo do czynienia z Hanumaną. To znaczy, że Maria jest Mahalakshmi.
Mahalakshmi w postaci Sity, Sity a potem Radhy, Hanumana musiał tam być, aby jej służyć. I dlatego, widzicie, czasami ludzie
mówią: "Matko, skąd wiedziałaś? Matko, jak się dowiedziałaś? Matko, jak wysłałaś wiadomość? Matko, jak to wypracowałaś?"
Wyobrażacie sobie? To zmartwienie Shri Hanumany, On to robi. Wszystko, co przechodzi przez mój umysł, On po prostu się tym
zajmuje i to jest zrobione.
Ponieważ tak, jak wam mówiłam, cała jego organizacja jest tak dobrze zaplanowana. Te wszystkie wiadomości, skąd oni je
otrzymują? Wielu ludzi mówi: "Matko, tylko pomodliłem się do Ciebie". Był pewien dżentelmen, którego matka była ciężko chora, i

on poszedł się z nią zobaczyć, ona miała umrzeć na raka. On powiedział: "Nie wiedziałem, co robić, więc po prostu pomodliłem
się do Ciebie: "Matko, proszę ocal moją mamę". Tą szczerość tej osoby i głębię tej osoby jako Sahaja yogina zna Hanumana. On
wie, jak ważna jest ta osoba. I natychmiast, będziecie zaskoczeni, że w ciągu trzech dni, kobieta, która miała umrzeć – przeżyła,
polepszyło się jej. Przywiózł ją do Bombaju a lekarz powiedział: "Ona nie ma raka". Wiele rzeczy, które nazywacie cudami są
dziełem Shri Hanumany. On jest tym, który czyni cuda. On czyni cuda, także aby pokazać, jacy jesteście głupi, jacy jesteście
niemądrzy, ponieważ On znajduje się na prawej stronie, zobaczcie, On przechodzi na stronę ego. Więc wraz z ego, istota ludzka
zawsze staje się głupia – tak jest, to nieuniknione. Wraz z ego stają się tak głupi: "Och, cóż w tym złego?" I właśnie dlatego
spotkacie wielu ludzi robiących tak głupie rzeczy, nie możemy zrozumieć, dlaczego oni to robią. Oni mówią: "Cóż w tym złego?"
To w tym złego, że Hanumana tego nie lubi, i wtedy następuje odrzucenie. Kiedy głupio się zachowują, następuje odrzucenie i
wtedy wiedzą, że popełnili tak wielki błąd albo, że to wszystko było głupie. Ale czasami niezwykle, niezwykle trudno może być
zawrócić; tak jak choroby, nazywam to chorobą yuppie, co jest obecnie niemożliwe, ponieważ Hanumana odebrał siłę
elektromagnetyczną tym ludziom i to nie działa, to nie odnosi się do waszego świadomego umysłu. Więc wasz świadomy umysł
nie może działać, po prostu przestaje działać. Tylko ci ludzie, jeśli czczą Hanumanę z tym samym oddaniem, wtedy być może
zostaną uratowani. Ale nie jest łatwą sprawą przekonać tych głupich yuppies, widzicie, do czegokolwiek. Oni mówią: "My nie
wierzymy.
I co z tego?" To z tego, że umrzecie – co jeszcze? To jest jedyne ograniczenie, to jedyne życie wam dane, a wy tak robicie. Jest
tak wiele aspektów Hanumany, o których mogłabym wam opowiedzieć, jak na przykład jego ciało, widzicie, jak Shiva jest pokryty
gheru. Gheru jest to, to pewien rodzaj, wiecie, że gheru to zabarwiony na czerwono kamień, bardzo, bardzo, bardzo gorący. I
załóżmy, kiedy jesteście przeziębieni to dostajecie taką czerwoną wysypkę, więc jeśli nałożycie gheru, to ta wysypka zniknie. Lub
czasami dostajecie z powodu badhy, jakąś chorobę skóry, która zostaje wyleczona dzięki gheru, ponieważ ono jest bardzo
gorące, i to was łagodzi. Shri Ganesha, wręcz przeciwnie jest pokryty tlenkiem ołowiu, czerwonym tlenkiem ołowiu, który jest,
który jest wyjątkowo zimny. Tlenek ołowiu jest bardzo zimny. Jeśli dotkniecie ołowiu to poczujecie, zobaczycie, jak bardzo jest
zimny. Więc tlenek ołowiu został użyty do pokrycia całego jego ciała, aby zrównoważyć żar, jaki On ma, lub skutki gorąca, jakie
On ma. Więc w Sanskrycie nazywamy to sindhura, a także w Marathi i Hindi zwane jest sindhura. Więc oni zawsze muszą
znaleźć kolor tego, na szczęście, dostałam to sari w Wiedniu i bardzo Mi się przydało na tę okazję. Więc On jest zawsze pokryty
tym kolorem, który nazywamy kolorem sindhur. A tlenek ołowiu, chociaż oni mówią, że on powoduje raka, ludzie mówią, że
tlenek ołowiu może spowodować u was raka, ale to jest tlenek ołowiu, który jest bardzo zimny, on może tak bardzo was
schłodzić, że możecie zejść na lewą stronę. A rak jest chorobą psychosomatyczną i dlatego właśnie może to powodować, w taki
nieprawdopodobny sposób, możemy powiedzieć, może spowodować u was raka. Ponieważ on jest zbyt zimny i w ogóle a wtedy
schodzicie na lewą stronę, a na lewej stronie możecie łapać wirusy, poprzez które możecie nabawić się problemów. Ale ten sam
tlenek ołowiu jest bezpieczny dla ludzi, którzy są bardzo prawostronni. Dla nich, jeśli położycie go na ich Agnyę to ich schłodzi,
zostaną schłodzeni. I to jest dla nich bardzo dobre, aby kładli go na swoją Agnyę, dzięki czemu zostają ochłodzeni. Ich złość
opada, ich gniew opada a to jest bardzo dobre. Więc On jest tym, który leczy naszą złość, który leczy naszą porywczość, nasz
pośpiech, naszą agresję. On jest tym, który to robi. On spłatał figla Hitlerowi.
Ale jak? Hitler używał Shri Ganeshy, jako symbolu, więc swastyka została zrobiona zgodnie ze wskazówkami zegara. Hanumana
zrobił mu dowcip. To co On zrobił, to sprawił, że szablon, który oni używali do robienia, jak wy to nazywacie, do robienia swastyki,
On położył to w taki lub inny sposób, wiele – mam na myśli, że sprawił tak, iż oni powiedzieli: "Powinniśmy użyć odwrotnej
strony". Jak tylko użyli drugiej strony – to była sztuczka Hanumany, Ja mu to zasugerowałam, ale to On wykonał sztuczkę –
zaczęli używać Ganeshy w odwrotną stronę. Ten sam Ganesha, o którego Shri Hanumana się martwił, jak On, jak On może być
lepszy od Shri Ganeshy, ponieważ On jest najstarszy i jak można Go przewyższyć? On jest bóstwem, lecz Hanumana jest
aniołem. Więc zaraz po tym, jak sztuczka została wykonana, wtedy obaj, wspólnie powstrzymali Hitlera przed wygrywaniem. W
ten oto sposób sztuczka została wykonana. Więc widzicie, wszystkie te małe, małe sztuczki tam są. Pamiętam, jak pewnego
razu miałam puję w Niemczech, A Niemcy są miejscem, gdzie te sztuczki są bardzo często wykonywane przez Hanumanę, bo
tak, jak wam mówiłam, to oni potrzebują Go najbardziej. A więc w Niemczech była puja i podczas pujy przez pomyłkę
namalowali to odwrotnie – przez pomyłkę. Nie zauważyłam. Ja zazwyczaj, zawsze bardzo uważnie patrzę, ale tego dnia, nie
wiem dlaczego nie zauważyłam, to także musiała być sztuczka Hanumany. I kiedy zauważyłam, powiedziałam: "O Boże, kogo to
teraz zrani? Gdzie to zadziała? W który kraj to uderzy?"

Nie uderzyło to w Niemcy, ale w Anglię. Ponieważ w Anglii, Ja tak ciężko tam pracowałam a oni byli tacy opieszali co do Sahaja
Yogi, tacy letargiczni, że to po prostu tam uderzyło. Więc On jest tym, który porusza się jak ulewa, albo może poruszać się jak
gwałtowna, bardzo gwałtowna burza i niszczyć rzeczy. Więc On wypracowuje te wszystkie rzeczy poprzez swoje siły
elektromagnetyczne. Więc cała materia, cała materia jest pod jego kontrolą. Cała materia jest pod jego kontrolą, i to On tworzy
dla was deszcz, On tworzy dla was słońce, On tworzy dla was powiew. On jest tym, który robi te wszystkie rzeczy tylko po to, aby
mieć odpowiednią puję, aby mieć odpowiednie spotkanie, On wszystko tak pięknie wypracowuje. I nawet nikt nie wie, że to Shri
Hanumana, to zrobił, i ciągle powinniśmy dziękować Shri Hanumanie. Na dziś, mam na myśli, jest – jeśli musiałabym o nim
mówić, spędziłabym wiele godzin. Ale jedną rzecz muszę powiedzieć, to wielkie błogosławieństwo, że mamy w tym miejscu puję
do Shri Hanumany, tak czuję. Ponieważ On zawsze był bardzo majestatycznym bóstwem czy też aniołem, i w tym miejscu, które
jest tak majestatycznie i pięknie przygotowane, wszystko tam jest, to by mu się spodobało. On nie jest typem sanyasi, On nie jest
ascetą. Zazwyczaj prawostronni ludzie są ascetyczni, oni stają się... oni będą tworzyć prawostronnych ludzi, oni będą mieć
wszystko bardzo proste. Gdyby to było możliwe to chcieliby zgolić sobie nosy z twarzy!
A więc widzicie, jest na odwrót, Hanumana tak nie robi, Hanumana lubi piękno, lubi ozdoby, i sprawia, że ludzie nie są ascetyczni,
więc Hanumana daje wam tego rodzaju cechę. Ale wielu ludzi, którzy oddają cześć Shri Hanumanie zawsze powtarza, że kobiety
nigdy nie powinny iść i brać darshan Hanumany, ponieważ Hanumana jest brahmachari. On jest tym, który nie chce, by oglądały
go kobiety, gdyż nie jest całkowicie ubrany – zawsze ma na sobie bardzo mało ubrań dlatego nie chce, aby kobiety go widziały.
Jeśli jednak kobiety pomyślą, że On jest tylko dzieckiem, wtedy to nie ma znaczenia. Ale ludziom chyba nie przychodzi do głowy,
że On jest dzieckiem. A co znaczy dla dziecka czy jest ubrane czy nie jest ubrane? A do tego On jest małpą a małpy nie powinny
nosić ubrań. Więc cokolwiek nosi, to i tak jest całkiem sporo, i to w ogóle nie daje wam nawet odczucia, że jest w jakikolwiek
sposób nagi, ale po prostu widzicie tak słodką jego formę, taką słodką formę. Czasami chciałabym, abyście mieli także jego
fotografię, tak jak macie fotografię Shri Ganeshy. Wtedy naprawdę Go pokochacie, On jest taki słodki. I chociaż On jest taki
ogromny i wielki i chociaż On ma paznokcie, to gdy głaszcze moje stopy zawsze chowa paznokcie. On jest tak delikatny,
wyjątkowo delikatny i bardzo pięknie głaszcze moje stopy. I widziałam Go, jak się ze wszystkim obchodzi, w wyjątkowo delikatny
sposób. Więc tak właśnie czuję, że obecnie Niemcy stają się bardzo delikatni w obchodzeniu się z rzeczami, w obchodzeniu się z
ludźmi. Ta zmiana nadchodzi i myślę, że to jest błogosławieństwo dla nich od Shri Hanumany. Więc niech Bóg was błogosławi.
Dziś nie musimy robić Ganesha Pujy, chociaż... raz możecie umyć moje stopy śpiewając; ponieważ zawsze, przed każdą pują
trzeba zrobić puję do Ganeshy, ale nie musimy być tacy drobiazgowi. Tylko – gdzie jest Barbara? Poproście ją, aby przyniosła
butelkę z ciepłą wodą, ponieważ Ganesha mnie ochładza – a Hanumana ochładza mnie całkowicie. To Hanumana, widzicie,
całkowicie ochładza mnie z tyłu, i po prostu zobaczcie, jak całe miejsce się ochładza, kiedy o Nim mówimy. To jest prezent od
Rosji i tutaj zobaczcie, kolor Hanumany jest dokładnie jak moje sari. A to jest Hanumana – Gabriel, tylko wyobraźcie sobie:
istnieje rosyjska ludowa opowieść, a więc Rosjanie wiedzieli, że On kiedyś nosił ubrania w tym kolorze – wyobraźcie sobie. I On
siedzi na koniu, a także jest powiedziane, że to Gabriel powiedział Mahometowi o siedmiu... On dał konia Mahometowi, aby ten
mógł ujrzeć siedem Niebios, widzicie, On dał. Tak, aby mógł ujrzeć Boga Wszechmogącego w jego wielkości, czyli siedem czakr,
więc Hanumana dał mu go. Tak jest prawidłowo, ponieważ Mahomet był na lewej stronie, On miał Chandra Ma; więc On dał mu
go. Więc jest to piękna rzecz. Powinniście trzymać to tam... Ale to zostało wykonane w Niemczech, wykonane w Niemczech.
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Shri Mahakali Puja: Czystość i Kolektywność, 12.09.1990, Le Raincy, Francja Mieliśmy Bhairava Puję w Belgii i teraz pomyślałam,
aby dzisiaj mieć Puję Mahakali, ponieważ wczorajsze doświadczenie, doświadczenie zeszłej nocy, było dziełem Mahakali. Ona
przez cały czas pełni podwójną rolę, jest w dwóch skrajnościach. Z jednej strony jest pełna radości, jest dawczynią radości i jest
bardzo szczęśliwa, kiedy widzi, że jej uczniowie są radośni. Radość to jej własna jakość, to jej energia, i wczoraj musieliście być
zdumieni widząc tak wiele pań z Francji w średnim wieku uśmiechniętych i śmiejących się. Nigdy nie widziałam ich
uśmiechniętych; to bardzo zaskakujące, że były takie radosne i bardzo szczęśliwe. To jest energia Mahakali, która daje wam całą
tę radość po Realizacji i tę radość, którą cieszycie się między sobą, to wszystko są cechy Mahakali. A kiedy oni będą czytać
imiona Mahakali, dowiecie się, jak Jej moce manifestują się w Sahaja Yodze i jak one pomogły wam wszystkim przeniknąć do
Oceanu Radości. Na początek, muszę wam powiedzieć jedną rzecz, że kiedy celebrujecie Puję do Mahakali, musicie czuć radość
w sobie, i radość innych Sahaja yoginów. Jeśli nie możecie jej poczuć, to znaczy, że jeszcze nie dojrzeliście i jest jakiś problem,
może z waszymi rodzicami, może z waszymi dziećmi, może to jest rodzina, czy wasz kraj, cokolwiek to jest, ale jest to jakieś
uwarunkowanie, które tak działa, że nie daje wam tej radości. A wzrastanie w Sahaja Yodze jest bardzo ważne, czego ludzie nie
rozumieją. Nawet jeśli mieszkają w ashramach, nie rozumieją jednego, że wy musicie być kolektywni. Jeśli nie jesteście
kolektywni, wtedy jesteście stopniowo wyrzucani. Ta Moc Mahakali, można powiedzieć, że ma siedem strun, i te struny są po to,
by wyrzucić was do zbiorowej podświadomości... Podobnie jak w sitarze, widzieliście, że ze względu na rezonans, ma on też
inne struny. Więc kiedy zaczynacie wychodzić z kolektywności, to Mahakali we własnej osobie wybiera was i zaczyna wyrzucać
was powoli, powoli do obszaru podświadomości, gdzie po prostu znikacie. I zaczynają się wszelkiego rodzaju problemy, to
dzieje się w każdym kraju z ludźmi, którzy nie biorą udziału w kolektywnej medytacji. Mam taką samą relację z Francji, i myślę, że
ludzie, którzy nie wzrastają, zostaną usunięci. Jak wiecie, Sahaja Yoga ma podwójne działanie, tak samo jak Mahakali ma
podwójne działanie. Ona jest niezwykle kochająca, pełna radości, pełna szczęścia, ale to Ona jest wyjątkowo okrutna, gniewna,
to Ona jest pogromczynią wszystkich demonów i zła, i takich ludzi, którzy próbują czynić zło. Więc kiedy już będziecie wyrzuceni
na lewą stronę, wtedy możecie sobie wyobrazić, że może się w was rozwinąć każdy rodzaj chorób lewo-stronnych na początek,
choroby od Mooladhary są najgorsze, rozwijają się choroby takie jak cukrzyca, musieliście słyszeć o niepełnosprawności
spowodowanej degeneracją mięśni. Z tego wynikają wszystkie problemy zwyrodnienia mięśni. Więc za wszelką cenę należy
tego unikać. Ale jeśli nie należycie do kolektywu, jeśli nie rozumiecie kolektywności, i jeśli jesteście poza kolektywem, będziecie
zaskoczeni, że negatywne siły połączą się i was wyciągną. Zatem jest to jedna z rzeczy, które się zdarzają, więc bądźcie bardzo
ostrożni i nie unikajcie kolektywnych programów. Kolejnym problemem związanym z Mahakali jest to, że to Ona daje wam
uczucie do waszej żony, do waszego męża, Ona daje. Teraz jest też ten sam problem. Jeśli oboje są w porządku, Ona jest w
porządku, ale jeśli zauważy, że któreś z nich zbłądziło, wyrzuci tę osobę i wyrzuci ją na zewnątrz, a druga osoba, jeśli jest ona
przywiązana do tamtej osoby, również zostanie wyrzucona na zewnątrz. Więc ta sprawa zakochiwania się, ten nonsens, który tu
mamy, że wy wpadacie w sidła miłości, to słowo [wpadać] jest właściwe, ponieważ naprawdę wpadacie w miłość. Ma miejsce
prawdziwy upadek. Więc to, co się dzieje, gdy zaczynacie się zakochiwać jest to pewnego rodzaju mayą [iluzją] Mahakali i po
prostu zostajecie zauroczeni, dogadzacie swojemu ego, czy coś w tym rodzaju, albo macie jakieś koncepcje odnośnie żony, czy
coś a potem myślicie: "Och, to jest ktoś dla mnie". W takich przypadkach mogą się wydarzyć tylko dwie rzeczy; albo możecie
całkowicie się zagubić, z powodu swojej żony lub męża, których wielbicie i podziwiacie - wtedy jesteście skończeni, wasza
osobowość jest skończona. Albo, co jest jeszcze poważniejszą sprawą, całkowicie na zawsze zerwiecie ze sobą i będziecie się
nawzajem nienawidzić. Dlatego mówi się, że istnieje związek pomiędzy miłością i nienawiścią. Jak miłość może być
nienawiścią? Ale staje się nią, z powodu tej cechy Bogini, że Ona jest z jednej strony niezwykle kochająca, niezwykle łaskawa,
niezwykle delikatna, aż dojdzie do pewnego momentu. Potem Ona przerzuca was na drugą stronę i dlatego w tych krajach, gdzie
ludzie zawsze się zakochują, oni nie pobierają się, dopóki się nie zakochają. W tym oni również przekraczają wszystkie maryady
[granice]. Zakochując się będą poślubiać kogoś, kto jest już żonaty, albo będą prowadzać się z kimś, kto nie jest jeszcze
rozwiedziony lub też będą zawierać małżeństwa z osobami z tego samego kręgu rodzinnego, czy coś takiego. Robią różne
rzeczy, stara kobieta poślubia młodego mężczyznę lub młody..., stary człowiek żeni się z młodą dziewczyną, wszystkie takie
bezsensowne rzeczy, bez żadnych maryad. I oni nie pozostają razem, bo nie mają maryad. Poślubić, to stworzyć maryadę,
maryadę waszego zachowania, i to jest ta maryada, przy której, jeśli jej nie zachowacie, to Mahakali się włączy. Więc przede
wszystkim trzeba być kolektywnym. Ci, którzy nie są kolektywni, to ci, którzy nie uczestniczą za każdym razem w kolektywnych

programach. Możecie sugerować, że chcielibyście przyjść z takiego czy innego powodu. Na przykład, już wyjaśniałam, że nie
należy rozmawiać, puśćcie mój wykład, jest tak wiele taśm, których nigdy nie słuchali. Niech posłuchają mojego nagrania, a
potem wejdźcie w medytację, a następnie zróbcie aarti i zakończcie [program]. Ponieważ te taśmy mają być słuchane raz po raz.
Teraz ci, którzy mają jakieś pytania w związku z tymi taśmami, mogą następnym razem przedyskutować to przed rozpoczęciem
wykładu. To bardzo dobra rzecz i to działa. W Indiach nikt nie rozmawia, po prostu puszczają moje wykłady audio lub wideo, a
potem po prostu medytują i robią aarti. Na tym koniec. Po [programie] nikt nic nie mówi. Ale przed jego rozpoczęciem
rozmawiają ze sobą i omawiają problemy lub rozmawiają o tym, co czuli w związku z poprzednim programem. Ponieważ nie
przyszliście tutaj, aby kogoś poślubić lub w kimś się zakochać. Nie przybyliście tu za jakąś kobietą, bo ona jest twoją żoną lub za
jakimś mężczyzną, bo on jest twoim mężem. Mieliście tak wielu mężów i żon w poprzednich żywotach. Ale przyszliście tutaj dla
swojego wzrostu, a jeśli przyszliście tutaj dla swojego rozwoju, to musicie się pilnować. Jak pracuje wasz umysł? Jeżeli mówię,
że powinniście mieć dobre życie małżeńskie, to oczywiście powinniście mieć dobre życie małżeńskie, ale nie kosztem
zahamowania swojego wzrostu. Stało się to z ludźmi, straciliśmy ich tylu, jak to całe miasto. Pojawiła się taka głupota, taka
głupota dosięgła ludzi. Zatem uważajcie, aby się nie zagubić. Nie przyszliście tutaj tylko po to, żeby mieć szczęśliwe życie
małżeńskie, ale szczęśliwe życie małżeńskie to tylko jeden krok. Ale jeśli ten krok odsuwa was od prawdziwej ścieżki wzrostu, to
lepiej uważajcie. Musimy także zrozumieć, że niewinność, oznacza czystość, czystość myśli. Jak wyjaśniłam to wczoraj, mam
nadzieję, że zrozumieliście znaczenie czystości. Czystość musi być zrozumiana dużo bardziej przez Europejczyków. To bardzo
ważne. Szczególnie dla Francuzów. Ponieważ całe społeczeństwo cierpi. Społeczeństwo może być czyste tylko wtedy, gdy życie
rodzinne jest czyste. Nie tylko to, ale także relacje pomiędzy wami muszą być czyste. Powiedziano Mi, że ktoś zakochał się w
Ganapatipule. Mam na myśli podróż na pielgrzymkę. To jest tak, jakbyście musieli iść kupić sari a skończyli z mydłem do golenia
w sztyfcie. To jest takie głupie. Przyjeżdżacie do Ganapatipule po... po co? Przyjeżdżacie tam, aby się wznieść, to pielgrzymka. A
nie słyszałam, żeby na pielgrzymce ktokolwiek się w kimś zakochiwał i poszedł się pobrać. Więc ten buc zakochiwania się musi
zostać odrzucony w Sahaja Yodze, bo jest to jedno z największych obciążeń, i trzeba zrozumieć, że czystość oznacza
niewinność. Niewinność oznacza czystość, nie tylko fizyczną, ale także czystość psychiczną. Musicie mieć czystość w umyśle,
jeśli nie macie czystości psychicznej, nie możecie wzrastać. Właściwie, na Zachodzie jest ona bardziej psychiczna niż fizyczna,
to fakt. I dlatego ich mózgi... odleciały. I oni stają się po prostu jak kartofle. Bo jeśli kontynuujecie mentalnie wyobrażenia i
marnujecie czas działając w ten sposób, to będzie absolutnie niebezpieczne, bo to wszystko jest wyobraźnią, nie ma to nic
wspólnego z rzeczywistością. Im bardziej wchodzicie w tego rodzaju nonsens, tym bardziej oddalacie się od rzeczywistości. Ale
to wcale nie oznacza, że powinniście być oschli, to wcale nie oznacza, że macie zaniedbywać swoje obowiązki, tego to nie
oznacza. Jak powiedziałam, [Shri Mataji mówi w Hindi]. Już mówiłam, że sok w drzewie wznosi się, prawda? Wtedy on
oczyszcza, odżywia każdą część rośliny oddzielnie, w inny sposób. Tak jak matka jest matką; ojciec jest ojcem; siostra jest
siostrą; brat jest bratem. Relacje brat-siostra nie mogą stać się relacjami mąż-żona. Jak to możliwe, żeby tak było? Więc to, co
dzieje się naprawdę, takie zamieszanie w umyśle, stworzyło nam ogromne problemy. Zatem sok odżywia wszystkie te części i
wraca. Nie przywiązuje się do czegoś: "Och, ona jest moją żoną, więc na pierwszym miejscu jest moja żona". Ponieważ
powiedziałam oczywiście, że życie rodzinne musi być w porządku, musicie dbać o swoje życie rodzinne. Ale to nie znaczy, iż
sprawiacie, że wszyscy cierpią, to nie oznacza, że was rozwój ma być zakończony. Tak nie może być. Nie jesteście jak zwykli
ludzie, jesteście świętymi, a dla świętych najważniejszy jest ich rozwój, a nie ich życie rodzinne, nie ich dobra materialne ani nic
takiego, ani ich dzieci, ale ich rozwój. Gdy już wzrosną, wszystko wzrośnie wraz z nimi. Teraz powinno zaistnieć zrozumienie
czystości. To może przyjść do was bardzo łatwo, jeśli wzrośniecie, to jest takie błędne koło. To jest takie błędne koło. Teraz
przede wszystkim dostajecie swoją Realizację. Musicie wiedzieć, że sama Kundalini jest Mahakali shakti, ponieważ jest
pierwotna. Mahakali shakti jest pierwotną shakti w nas. A Kundalini jest tą Mahakali shakti. I pozostaje w was dziewicą. To
znaczy, że Ona jest czysta, ma moc oczyszczania. Wszystko to dzieje się, gdy osiągniecie swoją Realizację. Ona zaczyna
przejawiać w was wszystkie swoje piękne aspekty. Teraz tym, który tam siedzi, jest Shri Ganesh. Obecnie, ludzie nie rozumieją
czym jest niewinność. Shri Ganesha siedzi tam i On jest tym, który rezyduje w Mooladharze, nawet nad swoją Matką, ponieważ
jest jak strażnik, i to On mówi, czy Ona może się wznieść czy nie. Dopóki On nie da pozwolenia, Ona nie może się wznieść. Więc
Shri Ganesha daje rodzaj pozwolenia na Jej uniesienie się. I On wstrzymuje całą swoją pracę. Widzieliście Mnie, jak siedziałam
godzinami. Nie muszę iść nawet do łazienki lub gdziekolwiek, bo Shri Ganesha wstrzymuje całą swoją pracę. Teraz troszczy się
tylko o wzrost i w każdej czakrze On sprawdza waszą czystość, a następnie stosownie do oceny, Kundalini stara się oczyścić
[daną czakrę]. Ale kiedy dotrze na poziom mentalny, to na poziomie mentalnym ma wszystkie te dziwne pomysły na romans,
różne takie bzdury. Pewnego dnia byłam zaskoczona; była dziewczyna, która po ślubie miała problem z okazywaniem miłości
swojemu mężowi, przed ślubem była w porządku. Powiedziałam jej więc: "Przeczytaj jakąś książkę, w której opisano romans

między mężem i żoną". Odpowiedziała: "Nie znam takiej książki". Potem poprosiłam pewnego profesora, aby poszukał. On
powiedział, że nie ma takiej książki. W Sahaja Yodze romans zaczyna się po ślubie. Ale także z maryadami, nie kosztem Sahaja
Yogi ani nie kosztem waszego wzrostu. Więc ze wszystkimi tymi pomysłami, które ludzie mają na Zachodzie, wiem, że jesteście
bardzo uwarunkowani w tej spawie. Więc mówicie teraz, zobaczmy, to jest w końcu jakieś..., przede wszystkim musimy dać im
całe dobrodziejstwo. Teraz wybieramy ludzi, robimy wszystko. To jest cała praca Mahakali, ponieważ musicie pracować na
wibracjach, to wszystko jest dziełem Mahakali. Ale po ślubach także niektóre małżeństwa zawodzą. Powodem jest to, że oni nie
wiedzą, jaki jest cel ich małżeństwa. Więc pierwszą i najważniejszą sprawą Mahakali jest to, że Ona jest czystością. Absolutną
czystością. Jeśli nie możemy sobie przyswoić tej czystości, to nie możemy być Sahaja yoginami. Teraz ten umysł jest tak bardzo
uwarunkowany, wiem o tym. Nasze dzieci będą o wiele lepsze niż my. Ponadto nie będą miały takich uwarunkowań jak my. I tak
wiele problemów można będzie po prostu uniknąć, jeśli naprawdę staniecie się czystymi ludźmi. Widzę, w innym
społeczeństwie, w którym się poruszam, że nikt nie wydaje się być bezpieczny. Czyjaś żona ugania się za czyimś mężem, czyjaś
córka lata za czyimś ojcem, chłopiec ugania się za czyjąś matką. Następnego dnia znajdujecie ich jako męża i żonę. A czasem
jest to tak dziwne, że nie możecie w to uwierzyć, jak to jest możliwe? I wszyscy są zagrożeni. Mężczyzna idzie do domu i
odkrywa, że jego żona uciekła z innym mężczyzną. Albo mężczyzna wychodzi do pracy i ucieka z inną kobietą. Więc Ona, Ona
jest tą, która daje wam stan stithi. Stithi oznacza wzmocnienie. Bez odpowiedniego umocnienia w czystości, nie zaś w swoim
romantycznym życiu, nie możecie wzrastać. Tak jak wtedy, gdy tworzymy samolot, najpierw musimy go wzmocnić. Odpowiednio
go przygotować, opracować go tak, żeby wszystkie jego części nie odleciały razem z pasażerami, gdy poleci w powietrze. W ten
sam sposób, kiedy wzrastamy, robi to Shri Ganesha, po prostu całkowicie zatrzymuje akcję wydalania i rozpoczyna się wzrost.
Oni [Bóstwa] dobrze wykonują swoją pracę, mimo że zostali obrażeni, byli zaniedbywani, my źle się zachowywaliśmy, cokolwiek
byśmy nie zrobili, Oni dobrze wykonują swoją pracę. Możemy zobaczyć, jak wielu ludzi dostaje swoją Realizację. A co my robimy
w związku z tym? Nie możemy nawet być kolektywni, nie możemy uczestniczyć w sprawach kolektywu. I spójrzcie na nich, jacy
są hojni, są niezwykle kolektywni, są niezwykle kolektywni, do tego stopnia, że jeśli ktoś np. czci Shri Krishnę, jego serce się
zablokuje. Dlaczego? Dlatego, że musicie również czcić Shivę. Są tak kolektywni i tak dobrze połączeni ze Mną. Więc Oni
wszyscy są kolektywni. Tak samo jak wy jesteście Devami, wy również powinniście być kolektywni. Jak tylko staniecie się
kolektywni, wszystkie te bezsensowne rzeczy odpadną. Wszystkie te pomysły odpadną. Nie staliście się kolektywni, ponieważ
nie porzuciliście wszystkich tych rzeczy, albo boicie się porzucenia ich. Więc co jest naszym celem? Naszym celem jest
wzrastanie. I co robi dla nas ta moc Mahakali. Ona poprzez Kundalini daje wam wzrost. Ona oczyszcza; Ona daje wam wszystkie
moce. Ona was ochrania przez cały czas, Ona daje wam radość. A co my robimy dla niej? Jej jedynym pragnieniem jest to, żeby
moje dzieci stały się święte, żeby posiadały piękne cechy świętego. Żeby one nie zakochiwały się w każdej kobiecie, w każdym
mężczyźnie. To nie jest takie tanie. A szczególnie w sferze psychiki, jeśli Sahasrara jest zniszczona, to jak Sahaja Yoga może
działać? Cała gra jest o Sahastrarę? I ta czystość powinna się przejawić. Zamierzamy zmienić świat poprzez was, a nie przez
kogoś innego. Przez tych Sahaja yoginów, którzy zamierzają zmienić świat. Teraz spójrzcie na hojność, kiedy moje ciało jest tak
hojne. Wczoraj przyszła pewna pani, która miała bardzo złą wątrobę. Zeszła na dół, a moja wątroba zaczęła pompować wibracje,
okropne. Miała bardzo złą wątrobę; ona brała narkotyki, przypuszczam, że brała narkotyki i całe to cierpienie przeszło na Mnie,
przez tę moją wątrobę. Ona nie myślała: "Och, Matko, ona przebyła kawał drogi cierpiąc", zaczęła po prostu pompować dla tej
kobiety. Ona jest taka hojna. I Oni sami są tak hojni w sposobie, w jaki obdarzają błogosławieństwami. Jak Oni ciężko pracują,
jak Oni biegają. A co my im dajemy? Oni dają nam radość, opiekują się nami, Oni opiekują się naszymi dziećmi, zajmują się
wszystkim, zarządzają wszystkim. A teraz co my dla nich robimy? Słyszałam też, że ludzie nie pomagają, kiedy oni mają
plakatować, muszą to robić, bardzo niewiele osób przychodzi. To jest wobec nich niewdzięczne, bardzo niewdzięczne.
Wszystkie bóstwa są obecne, kiedy macie kolektywne programy. I co zaskakujące starzy Sahaja yogini są trudniejsi niż nowi.
Mam na myśli to, że po prostu to jest zaskakujące. Czy oni stają się teraz niedzisiejsi? Chrystus powiedział: "Pierwsi będą
ostatnimi". Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Pewność siebie, którą rozwijają, "och, jesteśmy starymi Sahaja yoginami". W
Londynie mieliśmy straszne skutki tej świadomości, że "jesteśmy starzy, będziemy robić, co nam się podoba. Możemy
uczestniczyć w kolektywie lub nie". Jakiś rodzaj ego. Proszę bądźcie ostrożni. Chrystus powiedział jasno: "Pierwsi będą
ostatnimi". I widziałam tak wielu z nich, tak po prostu odchodzą, nawet Ja nie wiem, kiedy odchodzą. W taki głupi sposób
niewyobrażalny dla nikogo. Jak pewien dżentelmen we Włoszech, stary Sahaja yogin, po prostu wstał i powiedział: "Jestem
Maha Mataji". Wszyscy zaczęli na niego patrzeć. Co masz na myśli? "Ja jestem Maha Mataji i będę robił to wszystko sam". Więc
oni powiedzieli: "W porządku, więc opuszczamy ashram". "Nie, nie, nie, nie mogę zarządzać ashramem, odchodzę." Odszedł i
został z kimś, z tą panią, która słuchała przeciwko Mnie, dostał raka i umarł. W kolektywności, wy macie jeden problem, ktoś ma
inny problem. Ona po prostu działa, równoważy. Jak jeden palec, który jest odcięty - on jest bezużyteczny, lub paznokieć, który

jest odcięty, jest bezużyteczny. On umiera. W ten sposób organizujemy naszą duchową śmierć i ostatecznie nie wiem, co
jeszcze. I potem wracają, mówiąc: "Matko, mam teraz takie kłopoty, więc wróciłem. Przez trzy lata byłem poza Sahaja Yogą".
Mówię: "Co masz na myśli, mówiąc poza Sahaja Yogą?" "Nie byłem na żadnym kolektywnym programie". Myślę o kolektywności
całego świata, taka jest moja wizja i jeśli Sahaja yogini nie mogą być kolektywni, to kto będzie kolektywny? Kto urzeczywistni
moją wizję? Tak więc wszyscy ci, którzy nazywają siebie Sahaja yoginami muszą uczestniczyć w programie. I po drugie, był mały
problem z hojnością ludzi. Oczywiście, to jest także cecha Mahalakshmi, Ona jest bardzo hojna. A kiedy jesteście hojni dając
wibracje i opiekując się ludźmi, wtedy zasada Mahalakshmi działa. Ale Mahalakshmi nie daje pieniędzy ludziom, którzy są skąpi,
nigdy nie da. Mogą mieć pieniądze w banku, ale nigdy nie mogą się [nimi] cieszyć. Więc jeśli jest taka potrzeba, ludzie muszą
dawać pieniądze na Sahaja Yogę. Dostarczałam mnóstwo pieniędzy, jak wiecie, od samego początku. Ci, którzy są pierwszymi
Sahaja yoginami będą wiedzieć, jak wiele byłam w stanie zapłacić. Ale teraz rośniemy i każdy powinien wiedzieć, że musimy się
dokładać. Jest to przede wszystkim nasza odpowiedzialność. Na co zamierzamy wydać nasze pieniądze? Moja rodzina uważa,
że każde pieniądze, które wydaję na Sahaja Yogę, są wydane najlepiej. Dostają punyas [kredyt zasług], a to jest najlepsze co
można otrzymać. Tylko z punyas zyskujecie więcej bogactwa, zdrowia i dobrobytu. Jeśli nie macie punyas nie możecie ich
dostać. One przyjdą i odejdą. Rozpłyną się w powietrzu. Byłam więc zaskoczona, że ludzie nie są hojni. Musimy wiedzieć, że
jesteśmy o wiele lepsi od ludzi, od wielu innych. Podobnie jak teraz ludzie z Bloku Wschodniego, ich finanse nie są zbyt dobre.
Nie mówię, że musimy im pomagać, ale musimy o tym myśleć i wysłać im coś jako prezenty. Czy możemy coś dla nich zrobić?
Materia ma wartość, co również jest mocą Mahakali. To jest moc Mahakali, że ta materia niesie miłość. Wyraża [miłość]. Tak
wiele razy to widziałam, gdy w słodki sposób coś Mi dawali. Tak naprawdę Ja niczego nie biorę i niczego nie potrzebuję poza
pewnymi rzeczami, które pokazują taką troskę, takie zrozumienie, taką miłość. Jak wyrazicie swoją miłość do tych, którzy są tak
daleko? Po prostu próbujcie, próbujcie dawać, starajcie się też dawać na Sahaja Yogę, a będziecie zaskoczeni, jak to będzie
działało. Jeśli chodzi o kolektyw, musimy wiedzieć, że Shri Bhairavanath i Shri Hanumana i Shri Ganesha, te trzy zasady, które w
nas działają, wszyscy Oni mają do wykonania równoległą pracę, oni nie przeszkadzają sobie nawzajem. Ale jeśli chodzi o
pomoc, robią wszystko, bez kłótni. Nie ma żadnej kłótni pomiędzy nimi. Jeśli Hanuman potrzebuje Bhairavy, ten tam jest, jeśli
Bhairava potrzebuje Hanumany, On tam jest razem z nim. Zatem ta kolektywność, przychodzi tylko poprzez zrozumienie tego jaką wspaniałą pracę dzisiaj wykonujemy, ludzie nie są tego świadomi, oni podejmują się jej jedynie przy okazji. Widzieliście, jak
ludzie walczą na wojnie, nawet jeśli boją się śmierci. Wcześniej w wojsku nikomu nie płacono, a oni szli i walczyli, być może dla
swojego kraju, za cokolwiek. I oni po prostu zbierali się razem by walczyć, dawali się zabić, pomagali sobie nawzajem, robili to, te
wszystkie cechy istnieją, kiedy chcemy kogoś nienawidzić. Ale kiedy chcemy kogoś kochać, czemu nie mielibyśmy pomagać, te
cechy pojawiają się w nas. To są cechy Mahakali, ponieważ Ona jest ekspertem od spraw wojennych. Ona jest Tą, która sprawia,
że ludzie pracują, i Ona jest Tą, która zmusza ich do walki, ponieważ jest pragnieniem. Nie mają tam niczego, tylko pragnienie,
aby coś zrobić, a potem łączą się razem, a wtedy Mahasaraswati pomaga im działać, ale najpierw pragnienie jest tak silne. Teraz
musi być w nas bardzo, bardzo silne pragnienie, abyśmy byli dla wyzwolenia całego świata, jesteśmy ludźmi, jesteśmy
wyjątkowymi ludźmi, mamy misję. Nic innego nie jest ważniejsze niż nasza własna osobowość bycia całkowicie oddanym
Sahaja Yodze. To pragnienie musi być niezwykle silne i bardzo czyste. Ci, którzy naprawdę tego pragną, prawdziwie, uzyskają
swoją Realizację, oni osiągają głębię i cieszą się z wykonywania pracy Sahaja, oni cały czas cieszą się tym, dla nich nie ma nic
ważniejszego. Jest takie powiedzenie, że jeśli macie do picia wodę z Gangesu, to po co brać wodę z brudnych rzek? Więc cała
uwaga jest skierowana na tę stronę, całą radość, jaką czerpiecie z tego romansu i tej miłości staje się zerem wobec Niranandy samej radości. W małżeństwie widzicie, że żona mówi w taki czy inny sposób, ale wszystko to jest tak bardzo uwarunkowane.
Macie radość. Macie różne radości w różnych centrach, wszystkie one dane są przez Mahakali, ale największa ze wszystkiego,
co otrzymaliście po Realizacji jest Nirananda, ten stan, do którego musicie dotrzeć to stan Nirananda. Jeśli jesteście w tym
stanie Niranandy, wtedy wszystkie inne przyjemności i radości są równe zeru. Tak wielu ludzi, którzy powiedzieli Mi, że bardzo
lubią krykieta w Indiach, powiedziało: "Matko, nie widzimy obecnie krykieta". Zapytałam: "Dlaczego?" Teraz nie ma radości, jest
to pewien rodzaj utraconej przyjemności". Swoją drogą, Hindusi szleją na punkcie krykieta. Zobaczcie, że nawet jeśli pójdziecie
do lasu, będą słuchać o krykiecie. To gra, w którą grają Anglicy, ale oni nie są nią tak bardzo zainteresowani, za to Hindusi są. I
teraz, jeśli ich zapytacie, powiedzą: "Nie, nie jesteśmy zainteresowani". Tak wielu ludzi, którzy czytali po siedem-osiem gazet
mówi: "Nigdy nie czytamy gazet, bo nigdy nie ma dobrych wieści". I nadal sobie radzą, ponieważ cała uwaga skupiona jest teraz
na Sahaja Yodze, bo cieszycie się tylko Sahaja Yogą. Lubicie spotykać się z Sahaja yoginiami, musicie być z Sahaja yoginami.
Mieliśmy puję w Anglii, padał deszcz i była całkowicie wibracyjna puja do Shri Ganeshy. Ale nikt się nie przejmował. Namiot,
który postawili zaczął przeciekać, nikt się nie przejmował. W porządku, pojawiła się woda, pozwólmy wodzie tędy płynąć,
usiądziemy z tamtej strony. Wszyscy po prostu to zrobili, bo radość była najważniejsza. Za żadną cenę nie chcieli zrezygnować z

przyjemności. I kontynuowaliśmy przez całą noc. Jeden [z nich] był zmartwiony, ponieważ ktoś zagroził, że przyjdzie policja.
Sprawiłam, że policja spała, i człowiek, który ich wezwał również spał. A więc całą noc radowaliśmy się sobą. Ta radość nie
może się u was pojawić, jeśli nie macie czystości umysłu. Nirananda. Możecie mieć inne radości z innych rzeczy. Z innych,
innych czakr. Jak uzyskać czystość. Po prostu rozwijając stan świadomości bez myśli i patrząc na rzeczy bez myślenia. W tym
celu musicie być kolektywni. Jeśli jesteście kolektywni, Ja jestem tam, gdziekolwiek jesteście kolektywni, gdziekolwiek się
zbieracie, Ja tam jestem i nic Mi nie daje większej przyjemności, niż słyszeć, że wszyscy bierzecie udział w tym programie.
Będziecie zdziwieni, że mamy w Australii tak wiele ośrodków w każdym mieście, ale oni wszyscy uczestniczą w programach
kolektywu, ponieważ wiedzą, że kolektyw to ocean pożywienia. To jest najprostsze, co musimy zrobić, ale buce są dużo bardziej
kolektywne. O wiele bardziej kolektywne. Buce mogą dojść do takiego rozmiaru braterstwa, że bylibyście zdumieni. We Francji
była pewna pani. Była starszą panią a jej córka była w Sahaja Yodze. Stała się całkowicie szalona, całkowicie opętana, więc
umieściła ją w domu starców. A w domu starców ona wiedziała tylko jak chodzić do kościoła. W niedzielę ubierała się i szła do
kościoła, to jedyna świadoma rzecz, którą robiła. Więc umieściła ją tam i był tam kościół, i ona Mi to powiedziała, jej córka
powiedziała Mi, że to zdumiewające, że wszyscy wstają rano, ładnie się ubierają i idą do kościoła, a wewnątrz kościoła są groby
ludzi, którzy umarli, pośród tych na wpół-szalonych lub całkowicie szalonych starych ludzi. W innych wypadkach nie wiedzieli
nawet jak się ubierać, nie umieli jeść, nie wiedzieli niczego, ale w kwestii chodzenia do kościoła, do tego zabucowanego miejsca,
gdzie były wszystkie buce, wszyscy wstawali rano, odpowiednio się ubierali i szli do kościoła, siadali, śpiewali hymny i wracali.
Jak opętani. Takie braterstwo buców tam było. Jak tylko pojawia się jeden buc, jeden buc przybył niedawno z Australii. Teraz on
zbiera tutaj wszystkie buce. Nawet w Pune zebrał wszystkie buce, natychmiast. Potem przyszedł tutaj i teraz zbiera te buce.
Ludzie się z nim zaprzyjaźniają. Kto dokładnie jest bucem, możecie to rozróżnić, po prostu widząc buca siedzącego tam i kto
siedzi obok tej osoby. Są tak przyciągane jak magnes, cóż, magnes jest cechą Mahakali. Buce znają Mnie lepiej niż ktokolwiek
inny może Mnie znać, ponieważ znają moją przeszłość, oni są w przeszłości. Wiedzą, kto ma buce, i jak się wzajemnie
przyciągają, i jak oni oddziaływują na zabucowaną osobę. Dlatego właśnie musi istnieć pozytywna kolektywność. Ale jeśli chodzi
o pozytywność, to nie tworzą wokół niej kolektywu. Wszyscy, którzy nie są kolektywni, stopniowo wejdą do bractwa buców,
ponieważ dzisiaj mamy do czynienia z Mahakali. Ona jest tą, która wie wszystko o tych bucowych sprawach, Ona zarządza. Jest
panem wszystkich tych buców, Ona je zna i opiekuje się nimi, zarządza nimi. Ale gdzie jest..., chcecie wejść do tego królestwa, to
co Ona ma robić? Zamknęła je z jednej strony, ale Sahaja yogini chcą tam iść, po prostu wejść przez tylne drzwi do tego obszaru,
co możecie zrobić? Oczywiście Ona chroni, nie chce, żeby ktokolwiek tam szedł, po prostu ich zatrzymała na zewnątrz i
powiedziała bucom, żeby nie przechodziły z tej strony, ale Sahaja yogini tylko tam chodzą. Powiedziano o tym. W takich
okolicznościach Sahaja Yoga zaszła tak bardzo daleko, tak bardzo, w tak wielu innych krajach. We Francji widzieliście wczoraj,
jak ta ananda shakti Matki działała na ludzi. Cudownie było to zobaczyć, wszyscy do Mnie przychodzili i byli pełni uśmiechu,
nigdy nie widziałam żadnej uśmiechniętej Francuzki w tym wieku, nigdy, bez wątpienia, nawet jeśli je łaskotaliście, nawet jeśli
zaświadczycie, że to żart, nie będą się tak uśmiechać. Nigdy nie widziałam ich zębów. Wczoraj cała twarz była rozświetlona u
tak wielu, to było tak cudowne. To anandini shakti Mahakali działała wczoraj tak pięknie, a wy jesteście ludźmi, którzy będą teraz
ich prowadzić lub wprowadzać ich w błąd. Jeśli staniecie się, wszyscy staniecie się wyższymi osobowościami, jeśli staniecie się
wszyscy kolektywni i jeśli staniecie się hojni, i jeśli staniecie się absolutnie czyści, powiedzą: "Spójrzcie teraz na tych ludzi, jak
pięknie wyglądają". Wy już wyglądacie bardzo pięknie, wasze twarze błyszczą, ale to wszystko zniknie, a skutki znikania, nie są
bardzo proste. Więc uważajcie, oczywiście błogosławię was wszystkimi cechami Bhairavy, ponieważ jest On najwspanialszym
uczniem Mahakali, i On jest Tym, który biega w górę i w dół, od rana do wieczora, a szczególnie nocą On tak ciężko pracuje
zabijając te okropne rakszasy, i osiąga takie rezultaty. My wszyscy musimy do Niego dołączyć i wypracować to. Niech was Bóg
błogosławi.
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Według kalendarza, w tym roku nie ma dziewięciu a jest dziesięć dni Navaratri.
Dziewięć jest dni, a w nocy, Bogini musiała walczyć z demonami, żeby ocalić Jej dzieci od wpływu negatywności. Z jednej strony,
Ona była oceanem miłości i współczucia, zaś z drugiej strony broniła ich jak tygrysica. Ponieważ były to czasy, gdy nikt nie mógł
medytować, nikt nie mógł wzywać imienia Boga, nikt nie mógł nawet pomyśleć o Samorealizacji. Ale wy, którzy dzisiaj tu
siedzicie, w tamtych czasach też tam byliście i wszyscy zostaliście ocaleni dla dzisiejszego, obecnego dnia, po to, abyście mogli
uzyskać waszą Samorealizację. W tamtych czasach formą Bogini nie była Maya Swarupi. Ona była w Swojej prawdziwej formie i
to budziło wielka grozę, nawet wśród wyznawców. Więc kwestia dawania im Samorealizacji nie istniała. Przede wszystkim,
musieli zostać ocaleni. Więc tak jak matka musi nosić dziecko w swym łonie, przez tych dziewięć miesięcy, albo można
powiedzieć przez dziewięć yugas, dziewięć razy, wy wszyscy zostaliście całkowicie ocaleni i w dziesiątym miesiącu narodziliście
się. I te narodziny są zawsze po siedmiu dniach dziewięciu miesięcy.
Więc musieliśmy trochę poczekać zanim to dojrzeje. Dzisiejsze dziesiąte Navaratri jest po to, aby faktycznie czcić Adi Shakti.
Więc dzisiaj rzeczywiście będziemy czcić Adi Shakti. Po jednej stronie Adi Shakti jest Mahakali, po drugiej stronie, Ona jest
Mahasaraswati, pośrodku Ona jest Mahalakshmi i Ona również jest Ambą, Tą, która jest Kundalini. Ale Ona jest również ponad
tym. Ona jest parashakti, Ona jest ponad wszelkimi mocami. Ponieważ Ona jest sprawczynią mocy. A więc Ona musi być ponad
tym wszystkim. Kiedy Ją dzisiaj czcimy, musimy Ją czcić w tych wszystkich formach. Więc zrozumcie, że dziesiąty dzień, w
którym mamy Navaratri pojawia się po raz pierwszy w kalendarzu, ponieważ dzisiaj jest dzień, w którym czcimy Adi Shakti.
Adi Shakti nigdy przedtem nie była czczona, nigdy. Ale tym razem, gdy pojechałam do Kalkuty, powiedziałam im: "Byłoby lepiej
gdybyście dzisiaj czcili Adi Shakti". A oni byli zaskoczeni: "Dlaczego dzisiaj Matka mówi, żebyśmy czcili Adi Shakti?" Więc kiedy
wróciłam do Puny, oni powiedzieli Mi, że Adi Shakti, jak wiecie jest Saptashringi, co oznacza: Ta z siedmioma szczytami. Ona
spoczywa na siedmiu szczytach, to znaczy na Sahasrarze, na siedmiu, siedmiu czakrach. Ona włada wszystkimi siedmioma
czakrami. Powiedzieli Mi, że w tym samym czasie, kiedy mamy puję w Kalkucie, to jest jedyny raz, gdy ci, którzy wyznają
Saptashringi, a jest ich bardzo niewielu, oni wszyscy tam przybywają. Przede wszystkim przybywają ludzie, którzy są od strony
Jej matki. Więc po stronie matki Adi Shakti są ci, których uważa się za Vaishnavites, tych co wyznają Vishnu. Więc oni
przybywają tutaj pierwsi, żeby Ją czcić, a potem przybywają ci, którzy są po stronie jej teścia, czyli po stronie Shivy, po stronie
Sadashivy.
Dokładnie w tym czasie mieliśmy Puję. Tam są razem te dwie grupy wyznawców. Więc mamy wśród nas dwa typy ludzi. Jedni,
można powiedzieć to ci, którzy czczą Brahmadevę po prawej stronie a drudzy to ci, którzy czczą Shivę po lewej stronie. Obie
strony muszą się spotkać w pewnym momencie i ten moment właśnie nadszedł, abyśmy czcili całkowicie zintegrowaną formę
tych wszystkich sił, które manifestują się wewnątrz nas. Mówią, że jest tylko jeden Bóg, no dobrze, jest jeden Bóg. Ale jeden Bóg
ma głowę, On ma Swoją wątrobę, On ma Swój żołądek, On ma Swój nos. On ma wszystko. Tak samo jak mają istoty ludzkie.
Ponieważ oni tak powiedzieli, że Bóg stworzył istoty ludzkie na swoje własne podobieństwo.
Tak więc, On ma różne części ciała i musi nimi zarządzać. I dla tych różnych części On musi mieć Bóstwa, i te Bóstwa należy
zrozumieć. Dopóki nie będziecie rozumieć i czcić tych Bóstw, dopóty nie będziecie mogli tych Bóstw w sobie obudzić. Ale one
wszystkie są nieodłączną częścią Adi Shakti. One są pod całkowitą kontrolą Adi Shakti. Wczoraj usłyszeliście o mocach Adi
Shakti. To jest tak jakby żółw wciągnął całe swoje ciało do skorupy. W ten sam sposób Ja zamknęłam wewnątrz Siebie te
wszystkie siły. Chodzi mi o to, że nie możecie ich łatwo odkryć. Nie możecie ich łatwo odnaleźć.
Za wyjątkiem tych nowoczesnych aparatów fotograficznych, które próbują nas oszukiwać. To one ujawniają wam Moje formy i
inne rzeczy. Ponieważ w tych wibracjach jest światło i kiedy te wibracje są emitowane, zaczynacie je widzieć poprzez aparaty

fotograficzne, nawet jeśli aparaty nie są bardzo wrażliwe, ale w jakiś sposób ludziom udaje się to uchwycić. Jak wiecie zrobiono
tak wiele cudownych zdjęć. Musieliście widzieć to zdjęcie, gdzie Sam Shri Ganesha stoi za Mną. W tym momencie nie widzicie
nikogo, kto tutaj stoi. Ale wy nie wiecie co się dzieje. I to jest to, co trzeba zrozumieć, że weszliśmy do nowego królestwa magii
Boga. A Jego magia działa na tak wiele sposobów. Oczywiście, czasami wy także błądzicie.
Jesteście ściągani w dół z powodu waszych poprzednich problemów. Jesteście kuszeni. Czasami zostajecie zdominowani
przez negatywne siły i upadacie. I to bardzo smutne, kiedy przydarza się to jakiemuś Sahaja yoginowi. Może dzieje się tak,
dlatego że nie znacie swojej przeszłości, nie wiecie jak bardzo się zmagaliście, jak ciężko pracowaliście, aby dojść do tego
poziomu. A po osiągnięciu tego poziomu, jeżeli nie będziecie starać się iść wyżej, wtedy albo utkniecie w tym samym miejscu,
albo możecie być zrzuceni niżej. Więc musisz wiedzieć, że jesteś Sahaja yoginem, nie jesteś żoną, mężem, matką, ojcem,
jesteście Sahaja yoginem. Tak jak Ja jestem Adi Shakti, tak wy jesteście Sahaja yoginami. Więc Moim głównym zadaniem jest
dawanie innym realizacji. I ponieważ wszystkie Moje relacje są już właściwie ustalone, nie muszę się martwić o żadne Bóstwo,
żadnego Boga, Każdy z nich wszystko wypracowuje bardzo skutecznie.
Wczoraj czytaliście opis Bogini, o tym jak Jej ręce wyrzucały strzały z taką szybkością, że czuło się jakby tańczyła. To fakt, bez
wątpienia, ale wy tego nie widzicie. Nie możecie zobaczyć, że każdy Mój włos jest jak strzała. I to działa tak przerażająco. Ale dla
was siedzę sobie tutaj cichutko, tak jak wy tutaj sobie siedzicie. Ale tak nie jest. To jest coś znacznie większego. I kiedy pokazują
lwa albo tygrysa jako Mojego vahana, to musicie zrozumieć, że one pokazane są tak jakie rzeczywiście są. Jakie rzeczywiście
są. To nie jest symboliczne, one rzeczywiście istnieją.
Jaką godność ma tygrys, mówiłam wam wiele razy, jaki jest dostojny. Jest taki dostojny, ponieważ Ja na nim siedzę. Jeśli on
musi zjeść mięso, zabije jedną krowę albo coś innego, zje trochę mięsa i zostawi dla innych. To jest tak pełne godności. On je raz
w miesiącu. Więc nawet, aby mieć tego rodzaju vahana, to musiało ewoluować od etapu ameby do tej postaci. W przeciwnym
wypadku, nie byłoby go tutaj. I w taki sam sposób wy się rozwinęliście, również w was są te wszystkie vahanas. One bardzo
szybko wypracowują to wszystko, co chcecie. Jak tylko czegoś zapragniecie, będziecie zaskoczeni, natychmiast odkryjecie, że
to działa.
Prosicie o coś, natychmiast to się wypracowuje. Ale musi istnieć całkowite oddanie dla Sahaja Yogi. Kiedy mówię Sahaja Yoga,
wiecie, że to jest yoga waszej uwagi u Moich Stóp. Tak właśnie jest. Ale jeśli wciąż podążacie za swoim ego i wciąż myślicie w
ten sposób, że "jesteśmy kimś i możemy rozpocząć naszą własną Sahaja Yogę, może się to nam udać w ten lub inny sposób" lub
"moja żona jest taka, moje dziecko jest takie, mój mąż jest taki". Musicie odsunąć te problemy na bok. W przeciwnym wypadku
nie będziecie wzrastać. Nie było Mi trudno dać wam Realizację, ponieważ byliście już na to gotowi. Ale aby utrzymać światło,
musicie ciężko pracować. Więc tygrys pozostaje na swoim stanowisku.
On się nie zmienia. Lew pozostaje na swoim stanowisku. Oni wszyscy są dostępni, przez cały czas, na swoich stanowiskach.
Wszystkie Boskie Istoty i Bogowie są na Swoich stanowiskach, ze Swoimi własnymi cechami. Oni tam są. Nigdzie, żaden z tych
Bogów nie napisał, że da wam mokszę. Za wyjątkiem Bogini. Ona jest Jedyną, która daje wam Realizację. Ponieważ Ona włada
wszystkimi siedmioma czakrami. Ona trzyma te wszystkie siedem czakr i na tych siedmiu czakrach Ona może to
wypracowywać.
Więc jest to wielka sprawa, ewolucja tych wszystkich rzeczy nawet w ciele Viraty i również w was ludzie. Więc musicie temu
sprostać. Jeśli temu nie możecie sprostać, wtedy to się nie wypracuje. Jak wiecie, problemy jakie mamy na Zachodzie są
głupimi problemami, które nie przystają żadnemu Sahaja yoginowi. Przywiązanie. Najpierw w ogóle nie byli przywiązani do
swoich żon ani do swoich dzieci, a teraz są jak przyklejeni. Nie mówię, żebyście opuścili wasze dzieci lub żony ale wasze
przywiązanie powinno być do Sahaja Yogi. Gdy tylko błogosławieństwa Sahaja Yogi przyjdą do was, one spłyną na wasze dzieci,
na wasze żony, na każdego, na wasz kraj, na cały świat. Przypuśćmy, że jest to przewód, bardzo prosta elektryczna rzecz. Jeśli
ten przewód nie jest podłączony do gniazdka, albo gdzieś indziej, to jaki jest z niego pożytek?
Nie może dawać elektryczności nikomu innemu. To prosta logika, że najpierw powinniście być podłączeni do źródła energii.
Prosta logika. I wtedy ta energia może płynąć do innych. Jeśli wy sami nie jesteście podłączeni do tego źródła energii, to jak ta

moc może gdziekolwiek popłynąć? To jest prosta rzecz, której nie rozumiemy w Sahaja Yodze. Nasze połączenia zaczynają
rdzewieć i my nie rozumiemy co się nam wydarzyło. Nie jesteście podłączeni do głównego źródła! A to jest jedyne podłączenie,
jakiego potrzebujecie. I wtedy wszystko popłynie na drugi koniec.
Tak więc mamy tego rodzaju przywiązania. Jesteśmy przywiązani do tak wielu żałosnych rzeczy, które lubimy, które sprawiają,
że jesteśmy żałośni. Na przykład, jesteśmy przywiązani powiedzmy, do pewnego rodzaju głupiej markowej mody. Jesteśmy do
tego przywiązani. Czy to jest w kulturze Sahaj czy nie, jesteśmy do tego przywiązani. Wszystko to nie są przywiązania do źródła,
do źródła radości, do źródła wiedzy, do źródła energii, która was wznosi. To powód, dla którego nasza sytuacja kolektywnego
wzrostu jest słaba. Więc pracą Adi Shakti jest najpierw dać wam Realizację, później dać wam życie, przynieść ulgę. Jeśli macie
problemy fizyczne, Ona się o was zatroszczy. Ona da z siebie wszystko.
Jeśli macie problem mentalny, Ona spróbuje go rozwiązać. Więc Ona jest pocieszycielką, Ona daje wam komfort. W tym samym
czasie, Ona was ochrania. Widywałam wielu ludzi, nawet teraz, którzy z byle powodu zaczynają się bać. Dlaczego mielibyście się
bać? Przecież stoi tutaj tygrys. Nie możecie go zobaczyć, może dzisiaj ukaże się na zdjęciu. A wasza Matka jest tak potężna.
Musicie zrozumieć, jaka Ona jest potężna. Chodzi o to, że to zrozumienie nie jest w waszych głowach.
Czasami wasze żony są potężniejsze albo wasze dzieci są potężniejsze. Kiedy wiecie, że wasza Matka jest tak potężna - Ona
jest waszą Matką. Wtedy powinniście być absolutnie bezpieczni. A wtedy rzeczy się wypracują. Dam wam przykład pana,
którego pewnego razu spotkałam w Madrasie, niedawno, dwa, może trzy lata temu. On był takim poszukiwaczem, że od razu
Mnie rozpoznał. Potem pojechał do Bombaju, gdzie miał pracę i dostał list, że jego matka jest na łożu śmierci. Od razu pojechał.
Lekarz powiedział: "Ona ma postępującego raka i może umrzeć w każdej chwili". On wiedział "moją Matką jest Adi Shakti".
Po prostu wziął Moją fotografię, usiadł przede Mną i powiedział: "Matko, nie mam nic do powiedzenia, cokolwiek uważasz, że
jest właściwe dla mojej matki, proszę uczyń to". Tylko to powiedział. On został połączony. Oni powiedzieli po trzech dniach: "Ona
umrze". A po trzech dniach, ona wyszła ze szpitala. Zawiózł ją do Bombaju, do szpitala, do szpitala onkologicznego. Oni
powiedzieli: "Ona nie ma raka, nic, ona jest zupełnie wyleczona". Jeżeli energii nie pozwoli się płynąć, wciąż martwicie się o
swoją żonę, martwicie się o swój dom, martwicie się o swoje dzieci, martwicie się o to, o "moje dzieci, mój dom, moją żonę" kiedy
odpadnie to "moje", wtedy Ja mogę pracować. Ale nie powinniście tego tak odebrać, że Ja mówię wam abyście zostali ascetami,
w żadnym wypadku. Żadni święci nie byli ascetami, oni wszyscy mieli żony, oni wszyscy mieli dzieci.
Ale cała ich uwaga była na Lotosowych Stopach Matki. Tak jak Guru Nanak powiedział, że mały chłopiec puszcza latawiec,
latawiec krąży w różne strony a chłopiec rozmawia z przyjaciółmi, żartuje ale jego uwaga jest na latawcu. Albo kobieta sprząta
swój dom nosząc małe dziecko na biodrze, ona sprząta i czyści dom. Ona robi to wszystko, ale jej uwaga jest na dziecku. Jak
wiecie, są w Indiach kobiety, które noszą trzy, cztery dzbany wypełnione wodą i chodzą z rękami w ten oto sposób. One wiedzą
jak mają to zrównoważyć. Rozmawiają ze sobą, śmieją się, żartują, wygłupiają się. Ale uwaga jest na dzbanach. Moja uwaga jest
zawsze na waszej Kundalini. Wierzcie Mi, nie możecie oszukiwać w Sahaja Yodze.
Każdy, kto będzie próbował oszukiwać, zostanie bardzo surowo ukarany. Więc bardzo, bardzo proszę uważajcie, abyście nie byli
nieuczciwi i nie oszukiwali w Sahaja Yodze. Ja nic nie zrobię, ale oni tutaj są! Już widzicie, z jego wszystkimi zębami. Oni są w
ustalonych ilościach. Powiedziałam im. Są ich ustalone ilości. Oni wiedzą, co mają robić i zrobią to. Więc nie ma po co
oszukiwać w Sahaja Yodze. To jest jeden z błędów Sahaja yoginów, że oni myślą, że mogą oszukać Mnie albo Sahaja Yogę.
Kiedy te rzeczy przychodzą wam do głowy, powiedziałabym, że są to demoniczne pomysły, ponieważ one zupełnie was
zniszczą. Z jednej strony Sahaja Yoga jest błogosławieństwem, całkowitym błogosławieństwem, że możecie tak się wznosić.
Wznosicie się wysoko, ale musicie też wiedzieć, że po osiągnięciu wysokości należy być tam bardzo ostrożnym. Ponieważ gdy
raz spadniecie z tej wysokości, to jak nisko upadniecie? To znowu jest logiczne, zobaczycie, że upadniecie bardzo nisko. Więc
tutaj macie wszystkie błogosławieństwa, to całe piękno, całą miłość, całą radość, całą wiedzę, wszystkich przyjaciół, pełną
opiekę. Ale jeśli nie chcecie być tutaj, a tylko jesteście i sobie kpicie, albo chcecie tu być i oszukiwać, to jest niemożliwe. To nie
zadziała, od razu zostajecie wyrzuceni i gdy tylko zostajecie wyrzuceni, Bóg jeden wie dokąd pójdziecie. To nie nasze
zmartwienie. Ale zostajecie wyrzuceni przez nich.

Więc trzeba wiedzieć, że Bóstwa są niesłychanie czujne. I One obserwują was wszystkich. Ponieważ One muszą was strzec, One
muszą się wami opiekować, One muszą wam pomagać i robić dla was wszystko. One muszą wszystko wypracować dla was. To
One tworzą dla was kwiaty i robią dla was wszelkiego rodzaju dobre rzeczy. Ale jednocześnie, One wszystkie są przywiązane
tylko do Mnie, wszystkie z Nich, a nie do was. Opiekują się wami, ponieważ jesteście Moimi dziećmi. Jak tylko spróbujecie
zachowywać się źle, koniec z wami, spadacie w dół. Ale współczucie waszej Matki jest tak wielkie, że Ona zawsze próbuje
wybaczać, dawać szansę i mówi tym Bóstwom, aby zachowały spokój. Oczywiście One są posłuszne - do pewnego momentu.
Ale jeśli chcecie być złośliwi, jeśli chcecie być okrutni, jeśli chcecie być grzeszni i wciąż być w Sahaja Yodze, to nie możecie. To
nie jest tak, jak w jakiejś religii, jak wczoraj widzieliście, że popełniacie jakiekolwiek błędy, robicie co chcecie, zabijacie kogoś,
oszukujecie kogoś i wciąż tam jesteście. To nie jest tak. Tutaj musicie być Sahaja yoginami w prawdziwym tego słowa
znaczeniu. I dlatego trzeba to zrozumieć. Przyszło kilku Sahaja yoginów i nie mogą wejść. Myślę, że drzwi są zamknięte. Więc ta
ogromna Siła, jest tak czujna, tak kochająca, tak delikatna. I Matka, która jest waszą nauczycielką. Matka uczy dzieci z miłością.
Nie tylko to, ale nigdy nawet nie poczuliście, jak was uczyłam Sahaja Yogi. Nauczyliście się ot tak. To było dla was dziecinnie
proste. To jest tak trudny i subtelny temat, pojęliście go, bez żadnych trudności. To zostało zrobione tak zręcznie, zrobione tak
pięknie, wbudowane w was i teraz wiecie, co jest Sahaja Yogą, a co Sahaja Yogą nie jest. Cała ta wiedza przyszła do was w tak
słodki sposób. W sposób, w jaki śpiewacie hinduską muzykę, widzicie, nawet Hindusi są tym zaskoczeni i czasami oni nie
potrafią śpiewać tak jak wy. Ci, którzy przyszli na Mój program, widzieli was. Niektórzy muzycy powiedzieli: "Było nam naprawdę
wstyd. Jak ci ludzie mogli tak dobrze śpiewać?
I tak dobrze wymawiać słowa?" Musicie w pełni zaufać tej Mocy! W tamtych czasach, kiedy ludzie mieli trudności, byli zawsze
atakowani i nie otrzymali Samorealizacji, musieli pokładać zaufanie w Boskiej Mocy. Musieli zaufać. Ale teraz, kiedy macie
Realizację, macie swoją wolność. Nigdy nie powinniście zapomnieć, że musicie zaufać tej Boskiej Mocy. Przez cały czas Ona
będzie się wami opiekowała. A więc, jak oszukujemy w Sahaja Yodze? Przyszło do Sahaja Yogi trochę obiboków. To absolutne
nieroby, muszą chyba być lewostronni lub coś takiego.
I jeśli im powiesz: "Lepiej wykonaj tę pracę". "Nie Matko, nie wykonam jej, ponieważ moja prawa strona się podniesie". Bardzo
częsty trik. To bardzo częsty trik: "Nie mogę wykonać tej pracy!" Jeśli chodzi o pracę, oni po prostu uciekają. Ilu ludzi pracuje?
Bardzo niewielu. Pewnego dnia poszłam do kuchni i zapytałam hinduskie dziewczęta, co się dzieje, odpowiedziały: "Oni wszyscy
uciekają. Nie ma nikogo, aby nam pomóc". Nikt nie chce wziąć odpowiedzialności.
Ale to jest taki trik, żeby zganiać to na Sahaja Yogę, że "jak to zrobię, stanę się prawostronny". Ale jeśli staniecie się lewostronni,
ten oto tutaj czeka. To bardzo miłe, że postawiliście go tutaj, bardzo się cieszę. Tak więc wszyscy letargiczni ludzie, wałkonie,
zawsze tak robią. Kiedy komuś się powie: "Musisz rano wstać". Oni czują się okropnie z tego powodu: "O! Jak mam wstać?" Ale
jeśli cofniecie się do swojej przeszłości, zobaczycie, że braliście prochy, piliście alkohol, braliście te wszystkie lewostronne
rzeczy, dlatego nie możecie rano wstawać! Więc jak zamierzacie skończyć albo zneutralizować te złe nawyki, które posiadacie?
Jak tego dokonacie?
Jeśli zaczniecie wstawać wcześnie rano, powoli uformuje się nowy nawyk i będziecie mogli się tego pozbyć. Tylko stańcie się
osiągalni, gdy nadchodzi poranne słońce. Alkohol sam w sobie jest tak lewostronnym nonsensem. Do tego stopnia, że kiedyś
Bogini wypiła wszystkie alkohole na świecie. Nie uwierzycie, wszystkie alkohole! Tacy święci jak Sainath wypalili cały tytoń
Maharastry, ale ludzie ciągle palą. Tak jak Shiva wypił całą truciznę, ponieważ On jest dawcą życia. Oni wszyscy tak ciężko
pracowali, z takim oddaniem, gorliwie z całkowitym skupieniem. Widzicie Mnie pracującą w ten sposób, ale Oni też w ten sposób
pracowali. Więc nie bierzcie rzeczy za oczywiste!
Wielu z was mówiłam, żebyście zapisywali, co dzisiaj zrobiłem dla Sahaja Yogi? Dla siebie zrobię wszystko, pomaluję mój dom,
pomaluję moją kuchnię, wszystko, przygotuje ładne sari, ładną bluzkę. Dla siebie. Co zrobiłem dla Sahaja Yogi? Ile prezentów
dałem innym? Ile listów napisałem do innych? Jakie zapisałem doświadczenia? A ponad wszystko, ile razy poczułem miłość

mojej Matki w moim sercu? Powiem wam, jaka jest przyczyna wielkiego problemu na Zachodzie, teraz to odkryłam. Tak jak
odkryłam Sahaja Yogę, również odkryłam tajemnicę, o której wam dzisiaj mówię.
To jest również Shakti przenikania, taka, że każdy może rozpoznać demony, jak one działają w naszych umysłach, jak one
prosperują. Myślę, że powiedziałam to niektórym ludziom, ale powiem to wam wszystkim. Kiedy jesteśmy dziećmi, do wieku
pięciu lat, jesteśmy zorientowani na ego w tym sensie, że troszczymy się tylko o siebie. Dasz dziesięciorgu dzieciom dziesięć
zabawek, one wezmą swoje zabawki i pójdą się ze sobą bawić, nie będą z nikim rozmawiać, po prostu pójdą się bawić. Nie będą
sobie nawzajem przeszkadzać, to jest w pełni równolegle życie. Nie będą przeszkadzać. Jeśli będą przeszkadzać, mogą bić,
mogą jeszcze robić coś innego niedorzecznego. To może być spowodowane jakimś bucem w nich samych. Ale kiedy mają pięć
lat, na przykład teraz, zapytacie kogoś, jakieś dziecko stąd: "Popatrz, co teraz widzisz?" Ono odpowie: "Widzę tu tygrysa i te
kwiaty, to, to, wszystko to widzę".
Ale jeśli sprawicie, żeby stanął tam, przypuśćmy, że ktoś stoi z tej strony, to co ono zobaczy? Znowu odpowie, że widzi tygrysa,
kwiaty, to i tamto. Spróbujcie. Ono nie będzie mogło spojrzeć z punktu widzenia innej osoby. Ono jest po prostu zajęte własnym
ego. Więc odkryłam, że cała kultura na Zachodzie, nie wiem, kiedyś tak nie było, rodzice mieli duży wpływ na swoje dzieci, czuli
się odpowiedzialni za dzieci, dobrze się zachowywali, tak aby dzieci były w porządku. Nie kłócili się ze sobą przy dzieciach.
Myślę, że musieli się trochę kłócić, ale robili to w sypialniach. Ponieważ kiedy byłam młoda, nie widziałam filmów, w których mąż
i żona ciągle kłócili się ze sobą lub się rozwodzili. W ogóle nie ma żadnego porozumienia pomiędzy mężem i żoną, ale kiedy jest
inna kobieta albo inny mężczyzna, ich twarz robi się taka.
Jeśli widzisz na ulicy dwoje ludzi, którzy idą ze sobą w ten sposób, to wiesz, że tych dwoje nie jest mężem i żoną. Taki jest
współczesny świat. Takie są współczesne czasy. A Zachód jest najgorszy. Więc co się dzieje takiego, że rodzice także nie
dorośli, nie są dojrzali, nie mają poczucia odpowiedzialności, mają dzieci, więc jak powinny zachowywać się wobec męża.
Szczególnie kobiety tutaj są wyjątkowo, wyjątkowo dominujące i głupie. Muszę powiedzieć. Nie wiedzą nic o gotowaniu, nie
wiedzą nic o niczym. Są tylko dziewczynami nastawionymi na karierę, pójdą do banku, siedzą i coś tam wypisują. Są wyjątkowo
głupie, nie wiedzą jak radzić sobie z mężem, nie wiedzą jak radzić sobie ze swoimi dziećmi.
Nikt ich nie nauczył. Ich matki nie poświęcały im uwagi. W ogóle nie było dyscypliny. Więc egoistycznie nastawione dziecko jest
ciągle egoistycznie nastawione. Żadnej miłości, żadnego uczucia. Powiedzielibyśmy, że Moja Matka była bardzo zasadniczą
osobą. Wyjątkowo zasadniczą. Ale była również wyjątkowo kochającą, wyjątkowo kochającą, wyjątkowo zasadniczą, tak samo
jak Jagadamba. Mam na myśli, że kazała nam gotować jedzenie, nawet pokazywała jak trzymać uchwyt. Mówiła nam: "Nie pod
tym kątem, nie w ten sposób, rób to w ten sposób!
Dlaczego tak stoisz? Gdzie jest twoja uwaga?" I nie zadawało się żadnych pytań. Całe to dyscyplinowanie i wszystkie te rzeczy,
które otrzymaliśmy w dzieciństwie są dzisiaj dla nas pomocne. Oni byli pełni miłości. Oni byli dla naszego dobra, cokolwiek robili,
było to dla naszego dobra. Ale myślę, że szczególnie w Szwajcarii zawsze czułam, że matki są niewykształcone i również
skrajnie zazdrosne o swoje córki. Nasze matki, Moja matka była bardzo dobrze wykształcona, ale jej matka nie była. Ale ona była
mądrą kobietą. Miała swoje poczucie odpowiedzialności, wiedziała, że jest matką i musi się odpowiednio zachowywać.
Nie może być dziecinna i głupia. Więc dlatego, że te panie nie otrzymały miłości, one ciągle są egoistycznie nastawione. One
wciąż są dziećmi. One jeszcze nie dorosły. Ciągle nie mogą zobaczyć punktu widzenia innej osoby i stają się wyjątkowo
zawzięte: "Nie, to jest prawda!" Więc przyznajmy, dzisiaj mieliście Puję do Adi Shakti, Ona jest niebezpieczna, ponieważ jest jak
lustro, w którym musicie wyraźnie siebie zobaczyć, spójrzcie sobie w twarz. Dominowanie swojego męża to kompletna bzdura.
Ponieważ nie wiecie jak poradzić sobie z mężem, oto dlaczego. Powiedziałabym, że Hinduski dominują swoich mężów, w
pewien sposób. Ich mężowie są bez nich bezradni, są bezradni bez swoich żon.
Nie wiedzą nawet jak się spakować, nawet nie wiedzą jak zrobić herbatę, nie widzą jak ugotować jajko, oni nic nie wiedzą. Nawet
nie wiedzą jak zamknąć dom albo jak otworzyć szafę, jak pościelić łóżko. Oni w ogóle nie wiedzą niczego, co jest praktyczne.
Chodzi mi o to, że mój mąż zawsze przychodził i pytał Mnie: "Czy ten krawat jest w porządku?" Tak było od dawna, teraz on wie,
że jestem Adi Shakti, ale przedtem także przychodził i pytał: "Czy tak jest dobrze?" "Nie, tak nie jest dobrze". W porządku, on to

zmieniał. Ale dlatego, że nie dorosłyście, nie dojrzałyście, nie wiecie jak radzić sobie z waszymi mężami. Próbujecie dominować.
I wtedy dzieci uczą się od was i też próbują was dominować.
Najwidoczniej, musicie zrozumieć, że to autorytet, który przychodzi z góry. Tak jak Ja zawsze mówię: "Ja nie jestem Bogiem,
Sadashiva jest Bogiem". Gregoire był nieźle zaszokowany, gdy pierwszy raz mu to powiedziałam. Ale Ja również jestem Bogiem.
Beze mnie kim On jest? Jestem Jego Siłą. On jest bezsilny. Ale dobrze, niech będzie Bogiem. Ponieważ jeśli macie kogoś
obwiniać, obwiniacie Jego, On jest Bogiem. Ale Ja muszę ciężko pracować, aby był zadowolony.
W przeciwnym wypadku, wiecie, On nie dba o nikogo. On tylko niszczy, to wszystko co umie. Zniszczy was, każdego, kto
spróbuje Mnie oszukać, On was zniszczy tak dotkliwie, że przez wiele żyć nie będziecie mogli, nie będziecie mogli stać się
istotami ludzkimi. On taki jest, straszny gość. Wiecie, On jest tym, który zrobił te wszystkie rzeczy. Więc musimy wzrastać.
Musimy wzrastać jako mądre kobiety, jako kobiety, które są jak Matka Ziemia, tak jak wam mówiłam. I kiedy Mnie pytacie:
"Matko, tak ciężko pracujesz a wyglądasz tak świeżo". Ponieważ to Mnie cieszy. To jest dla Mnie jak muzyka.
Wykonywanie pracy jest dla Mnie muzyką. Gotowanie jest dla Mnie muzyką. Wszystko jest dla Mnie muzyką. Czy męczy was
muzyka? Wręcz przeciwnie, czujecie się świeżo. A kiedy zabijam demony, tak jak tam na pewno widzieliście, staję się bardziej
oświecona, więcej światła wchodzi we Mnie. To jest na odwrót. Więc muszę sprawić, abyście to zrozumieli, dzisiaj proszę
miejcie pełną introspekcję, rewizję duszy. Dowiedzmy się, co jest z nami nie tak. Nie rozpieszczajcie swojego ego, ponieważ ego
czyni z was idiotów, musieliście to widzieć.
Mamy trochę ludzi w Sahaja Yodze, którzy tacy są, idioci. Ale oni mają o sobie wysokie mniemanie. Wszyscy to wiemy. W cyrku
musimy mieć także kilku błaznów. Ale musimy mieć też lwy i tygrysy. To co imponuje ludziom to lwy i tygrysy a nie błazny. Więc
jest to ważne, zróbmy introspekcję i zobaczmy dla siebie samych, czy wiele zrobiliśmy dla Sahaja Yogi. Oczywiście muszę wam
pogratulować jednej rzeczy. Ponieważ wiecie, taka jestem. Nic nie zrobiłam, aby taką być, Ja po prostu taka jestem, Ja jestem.
Więc Ja jestem Mocą! Jeśli mam Moc, ponieważ jestem Mocą, to czym się tu ekscytować? Wcale się w ten sposób nie czuję.
Ale jeżeli nie używam Mojej Mocy, wtedy staję się jak istota ludzka. Dlaczego jestem Boginią? Ponieważ używam każdej cząstki
Mojej Mocy. I jeśli wy ludzie nie używacie swojej mocy, z powodu jakiś absurdów, jakiegoś strachu, który macie. Możecie mieć
jakiś rodzaj pokusy lub ograniczenie, cokolwiek. Jeśli nie dajecie z siebie wszystkiego, używając swojej mocy miłości, wtedy nie
możecie wzrosnąć. Więc cała ta rzecz, jak wyraźnie widzicie, cała Moc waszej Matki jest z miłości.
Cokolwiek Ona robi, robi to z miłości dla Jej stworzenia. I rozpoczyna się introspekcja, ale to nie powinno być późno. Od dawna
mówiłam o tym, w jaki sposób eksploatujemy Matkę Ziemię, produkując tyle rzeczy. Musieliście słyszeć jak to mówiłam, mówię
to od osiemnastu lat. Teraz ekologiczne problemy stoją przed wami jak rakshas. To co z nim zrobicie? Zatem stawcie czoła.
Musicie automatycznie stawić czoła sobie, swojej destrukcji. Jeśli nie zrobicie introspekcji teraz, będziecie musieli ją zrobić,
kiedy będzie bardzo późno. Więc nie bądźcie z siebie po prostu zadowoleni, że teraz już jesteście Sahaja yoginami, więc to
wystarcza.
Oczywiście, jeśli przyszliście na Moją Puję to tak jakbyście wpadli do morza, morze ma moc, aby was wchłonąć. Ale ma też moc,
aby wyrzucić was z powrotem na brzeg. To działa w obie strony. Więc dlaczego nie mogę wejść głęboko w Sahaja Yogę? Istnieją
także wymówki: "Nie mam czasu, jestem bardzo zajęty, pracuję w biurze, coś robię". W takim razie nie jesteś Sahaja yoginem.
Cały twój czas jest dla Sahaja Yogi. Ale z tego powodu, Sahaja Yoga daje ci wystarczająco dużo czasu na zrobienie wszystkiego.
Znam takich ludzi, których nagle spotykam na Pujach, czasami w Vancouver, czasami w San Diego, czasami tutaj. Mówię: "Jak
to się stało, że jesteś tutaj, co z twoim biznesem?"
On mówi: "To biznes mnie tu przyprowadził, dokładnie w tym dniu". Kiedy uświadomicie sobie, że ta Moc jest tak wspaniała,
kiedy dowiecie się, jak jest wspaniała, wtedy wszystko pozostawicie tej Mocy. Ona wszystko dla was wypracowuje. Więc dzisiaj
mówimy o Shakti, o Mocach Bogini, które są w dużej części nieodkryte i zbyt złożone, bardzo dobrze zrównoważone i wyjątkowo
skuteczne. Ale jakąkolwiek pracę wykonały wewnątrz was, proszę starajcie się te Moce respektować. Proszę starajcie się je
przyswoić i pozwolić waszej istocie wzrastać. Nie mówcie, że "teraz wyszłam za mąż" albo, że "jestem w ciąży", że "mam dzieci,

mam pracę", nic z tych rzeczy. Wszystko staje się doskonałe, jak tylko udoskonalicie siebie. Wszystko jest powiązane z waszą
doskonałością. Wtedy nie będziecie zadawać Mi pytania: "Matko jaką mam wykonywać pracę, co mam osiągnąć?"
Nic. Tylko patrzcie na swoją drogę i wszystko się wypracuje. Więc wszystkie demony, które zostały zabite, ponownie wróciły na
swoje miejsca. Najgorszą rzeczą jest to, że weszły do głów poszukiwaczy, ponieważ teraz przybyły jako guru. Przybyły jako
kościół katolicki, jako kościół protestancki, jako wszelkiego rodzaju świątynie i wszelkiego rodzaju fundamentaliści i temu
podobni. Oni wszyscy także wyglądają jak rakshasy, jeśli im się przyjrzycie. A kiedy one mają na was wpływ, to wchodzą do
waszych głów. Ale po przyjściu do Sahaja Yogi, nawet te głowy zostają oczyszczone i jest z wami wszystko w porządku,
jesteście wolni od tego. Ale co potem z tym zrobić, z wykonywaniem tej całej pracy, oczyszczaniem i dawaniem radości, i z tym
wszystkim, cóż więc zrobić? Musicie dawać to innym!
To jest wasza odpowiedzialność. Więc przede wszystkim wasz charakter, wasze zachowanie, wasze relacje powinny być tak
czyste, że same z siebie będą emitować światło. To tak, jakbyście mieli bardzo czyste szkło, przez które może przejść światło.
Ale również Kundalini jest czystym pragnieniem, musicie mieć bardzo żarliwe i nader tryskające, można powiedzieć, aż
wylewające się pragnienie, komu dać wibracje, komu dać teraz Realizację. Dajecie to drzewom, dajecie psom, dajcie to
komukolwiek i gdy znajdziecie istoty ludzkie, dajecie także im. To raczej trudne. Więc to musi zostać wykonane. Ale cokolwiek
robicie, utrzymujcie uwagę na waszym połączeniu. Tutaj oni robią Sahaja Yogę ale tam wasze połączenie jest słabe, wtedy co
dajecie? Sahaja Yogę czy co?
Dajecie ciemność? Dajecie ignorancję. Dajecie szaleństwo. Więc musicie przez cały czas utrzymywać połączenie z tą potężną
Shakti i sprawiać by była zadowolona. Tak samo jak protokół jest bardzo ważny, ponieważ z tego wszystkiego, widzicie. Oni
mają wyczucie protokołu, ponieważ Oni są niezmienni. Wy także powinniście odpowiednio ustalić swój protokół. To jest raczej
trudne albo żenujące dla Mnie, że jako istota ludzka mówię wam, jaki powinien być protokół wobec Bogini. Naprawdę. Ale muszę
wam powiedzieć, ponieważ nie chcę, aby stała się wam krzywda.
Ale protokół musi być przestrzegany i mógłby być bardzo dobrze zrozumiany. Oczywiście, teraz jest dużo lepiej. Za pierwszym
razem, kiedy robili Moją Puję, w Delhi, zrobili Moje aarti z plastikowym talerzem, a kum-kum było trzymane w plastikowych
pudełkach i tak bardzo się martwiłam o tych ludzi, że całe Moje ciało się skurczyło w ten sposób, kontrolując Ich, "Nic teraz nie
róbcie!" Jeśli zobaczycie Moje zdjęcie, ujrzycie, że bardzo się różnię. Byłam tak zaskoczona tym, że nie wiedzieli co mają robić.
W porządku, teraz proszę abyście także zwracajcie uwagę na wasz protokół. Na przykład, ludzie chodzą od samego rana w
piżamach, to nie jest właściwe. Musicie się odpowiednio ubierać. Tak chodzicie, wy nie wiecie kim jest Adi Shakti. Czy też
wiecie?
Jeśli wiecie, to staniecie przed Adi Shakti. Protokół musi być zrozumiany. Na szczęście, jeśli o to chodzi, to ludzie w Indiach
mają dużo wyczucia, ale czasami też się w tym gubią. Więc protokół jest bardzo ważny, ponieważ Oni będą naprawdę wściekli,
jeśli nie zachowacie protokołu. To jest niesłychanie ważne. Dlatego też Chrystus powiedział, że będzie tolerował cokolwiek
przeciwko Sobie, ale nic przeciwko Duchowi Świętemu. I również powiedział: "Strzeżcie się szemrających dusz", ponieważ jeśli
szemracie za Moimi plecami, Ja wszystko słyszę. Oni przez cały czas o wszystkim Mnie informują. Jeśli robicie coś za Moimi
plecami, Ja wiem co się dzieje. Daję czas.
Ale potem to działa. To jest dla was, dla waszego dobra, dla waszego wzrostu, o który walczyliście przez wieki! Musicie
szanować siebie, za to, że jesteście poszukiwaczami i teraz odnaleźliście prawdę. Więc zróbcie z tego koronę i włóżcie sobie ją
na głowę. Teraz jesteście jak lordowie. Dopóki nie będziecie wiedzieli, jakie macie moce i jak je otrzymaliście i nie będziecie o
tym pamiętali, i również dopóki ta prawda nie stanie się nieodłączną częścią was, dopóty wasz wzrost będzie trudny. Nie
będziecie ani tu, ani tam, będziecie wisieli w powietrzu jak wahadło chodzące w tę i z powrotem, od lewej do prawej, od prawej
do lewej. A Sahaja yoginka powinna się wstydzić mówiąc: "Pójdę na lewo, albo pójdę na prawo". Jak możesz być tak
nieodporna? Ponieważ nie wzrosłaś.
Musicie być jak Skała Gibraltarska. Jak możecie łapać negatywności? W porządku, jeśli myślicie, że ktoś jest szczególnie
negatywny, nie podchodźcie blisko do tej osoby. Ale nie możecie stać się wątłymi kwiatuszkami. Moje dzieci są viras, rycerskie.

One muszą być. Jesteście Moimi dziećmi. Już nie jesteście Chrześcijanami, Hindusami, Muzułmanami, już nie jesteście tymi
okropnymi demonicznymi ludźmi, ale jesteście Moimi dziećmi i musicie być odważni, musicie być prawi, musicie być dobrzy,
musicie być współczujący, musicie być dynamiczni. To jest minimum. Mam nadzieję, że po tej Pujy usiądziecie, pomedytujecie i
zrobicie introspekcję, i dowiecie się: "Dlaczego to robię?
Jaki jest problem?" Powiedzmy, wczoraj niektórzy ludzie zapadali w drzemkę, widziałam ich. To z powodu lewego Nabhi. Więc
skorygujcie swoje lewe Nabhi. Ale kiedy jesteście naprawdę połączeni z tą Boską Siłą, możecie nie spać przez trzy dni i trzy
noce, i nie będziecie zmęczeni. Czasami to wam się zdarzało. Ale uwaga powinna być na Mocy, uwaga powinna być na
połączeniu, które mamy z tą Mocą. Tylko na tym. W przeciwnym wypadku będziecie wyczerpani, to naturalne. Wszystko jest tak
logiczne, tak logiczne to jest.
Podziękujcie Bogu i podziękujcie sobie, podziękujcie swojemu szczęściu, że jesteście bardzo nielicznymi, którzy osiągnęli to
połączenie i że wciągacie w siebie tę Moc, z taką łatwością. A kim wy jesteście, dlaczego zachowujecie się jak ci zwyczajni
przechodnie, ze swoimi głupimi pytaniami? Będziecie zaskoczeni, że Bogini, w poprzednich życiach, nigdy nie mówiła tak dużo,
jak Ja mówiłam. Jedno czy dwa słowa były wystarczające, jak Ona powiedziała: "Hoo!" i zabiła to, "Ha!" skończyła z tym.
Wszystkich tych rzeczy dokonała tylko poprzez mówienie "Hoo, Ha, Hee, Hey". Ale Oni nigdy nie dali nikomu Realizacji, żadna z
Inkarnacji. Mówili: "Nie, nie, nie, nie, nie, nie Ja. Nie Ja, przykro mi, nie zamierzam tego zrobić".
Musieli widzieć jak głupie są istoty ludzkie. "O Boże, nic z tych rzeczy. Jestem w porządku. Mogę iść do dżungli na czternaście
lat, mogę zatrudnić się u Arjuny jako woźnica, albo dać się ukrzyżować, albo mogę wziąć truciznę, ale nie karz Mi mieć do
czynienia z istotami ludzkimi! Nie, nie, nie, nie. Lepiej już iść do zoo niż iść do nich". I to dlatego żadne z Nich, żadne z Nich, a
niektóre z Nich nawet o tym nie mówiły, myśląc, że jeśli będziemy mówić, one zapytają: "Dlaczego zatem nie dacie nam
Realizacji?". Żadne z nich. Więc to jest współczucie Adi Shakti, miłość oraz wiara w to, że wy również powinniście mieć wiarę.
Dałam wam nie tylko Realizację, ale dałam wam też moce, dzięki którym możecie dawać Realizację innym.
Żadna z tych Inkarnacji nie zrobiła tego co wy robicie dzisiaj. Z Ich wszystkimi Mocami, Oni tego nie robili, podczas gdy wy
możecie to robić, pomimo faktu, że instrumenty nie są tak mocne, nie są tak Boskie. Ale wciąż, wciąż jeszcze musimy wzrastać i
wypracowywać w naszych życiach priorytety, które posiadamy. Dla Bogów priorytetem była tylko Boska praca, nic poza tym. Nikt
się nie zatrudniał, nikt. Nikt nie poszedł na uniwersytet, nikt nie studiował. Jedyną pracą, jaką Oni wykonali była praca Boga. Więc
wy róbcie wszystko inne, jako pracę Boga i w ten sposób energia popłynie do was. Kiedy zaczniecie wykonywać pracę Boga,
wszystko co robicie stanie się pracą Boga, w tym sensie, że wy wykonujecie pracę Boga, wy decydujecie "będę wykonywał pracę
Boga" wtedy Bóg to przejmuje. On robi wszystkie pozostałe rzeczy, a ty tylko wykonujesz pracę Boga, On to przejmuje.
Mam nadzieję, że to rozumiecie, spróbujcie. Spróbujcie. Miejcie wiarę. I dziękujcie także Bogu, że jest Ktoś taki jak wasza Matka,
Kto może wam powiedzieć co jest z wami nie tak. Dziękujecie Bogu! Nawet wasze matki wam nie mówiły, co jest z wami nie tak,
ponieważ bardzo się o was bały. I nie mówcie wtedy - wtedy, kiedy mówicie coś w rodzaju: "Matko, mam blokadę na sercu". Mam
na myśli, co możecie wtedy zrobić? Jeżeli zrozumiecie, że to co Ja robię jest dla waszego wzrostu, jest to z miłości, z troski,
wtedy to wypracujecie. Ale myślę, że nie chodzi tutaj tak bardzo o mentalne zrozumienie, ale jest to zrozumienie wyższego
poziomu, gdzie to staje się po prostu integralną częścią waszej świadomości.
"Jak to może być złe? To wszystko musi być dla mnie dobre, wszystko jest dla mnie dobre". Ostatnie, choć równie istotne, jest to,
aby zrozumieć, że te wszystkie siedem czakr, na których pracuję, jest w kolektywny sposób utrzymywane przeze Mnie w Mojej
Viracie. Cechą Viratangana jest to, że Ona tworzy wewnątrz nas tę uniwersalną świadomość, kolektywność. I jeśli nie
uświadomicie sobie, że w tych współczesnych czasach jesteśmy na duchowej ścieżce, tylko w kolektywny sposób. Jest tak jak
jest. Ponieważ osiągnęliśmy etap Sahasrary i tutaj musimy mieć tylko kolektywną pracę, nie ma innego sposobu! To jest to, co
trzeba sobie całkowicie uświadomić. Każdy, kto stara się zaszkodzić kolektywności przez swoje złe zachowanie, lub cokolwiek,
zostanie wyrzucony, bez wątpienia, ale również trafi w złe ręce. Więc kolektywność jest pracą Adi Shakti.
Ponieważ w Sahasrarze, w Sahasrarze, w Sahasrarze znajduje się zasada Viraty. A Mocą Viraty jest Viratangana. Ona jest Tą,
która tworzy kolektywność. To jest najważniejszy punkt, który musimy znać, jeśli nie potrafimy być kolektywni z jakiegokolwiek

powodu, może z zazdrości, może z kompleksu niższości, z czegoś, z czegokolwiek co wypełza z tyłu, jak wijący się robak, wtedy
wiecie, że coś jest z wami nie w porządku, nie zaś z kolektywnością. Nie krytykujcie kolektywności, dopóki Ja Sama się o tym nie
dowiem i tego nie skoryguję. Trzymajcie się kolektywności, mądrze i szczerze, i starajcie się utrzymywać kolektywność razem.
Próbujcie pomagać utrzymywać ludzi kolektywnymi, aby wspólnie się cieszyli. Nie krytykujcie siebie nawzajem, krytykujcie tylko
samych siebie. Jeśli macie nawyk krytykowania, lepiej krytykujcie siebie. Tak jest lepiej, ponieważ to także są nawyki.
Ludzie, szczególnie widziałam ludzi na Zachodzie, którzy reagują na wszystko. Jak zobaczą ten dywan: "Uuu! Nie podoba mi się
to!" Ale to nie jest twoje, nie zostało zrobione dla ciebie, co ty masz z tym wspólnego? "Nie, nie podoba mi się to!" Ale to nie jest
twoje, więc w czym problem? Leży sobie tutaj, dlaczego tak się tym denerwujesz? "Nie lubię tej osoby! Nie lubię tej sukienki!" Kim
ty jesteś?
"Nie lubię". Tego nie wolno robić w Sahaja Yodze - "Nie lubię". Istnieje inny sposób, aby to powiedzieć. Ale nie ma potrzeby, żeby
w ogóle cokolwiek mówić. Więc cała ta zarozumiałość i popisywanie się jest przeciwko kolektywności. Zatem jest kilka głupich
typów ludzi, którzy zawsze tam są, aby zrobić Mi zdjęcie, widziałam ich. Mówisz im: "Nie pchaj się, nie idź". "Nie, zrobię, jeszcze
tego nie zrobiłem, jeszcze nie. Skończone!" Ale oni, niektórzy z nich są na prawdę uporczywi, myślę, że mają certyfikat głupich,
idiotów.
Nie można im pomóc. Ale mówiłam wam, abyście nie robili z nich swoich ideałów, abyście ich nie naśladowali. Więc doszliśmy
do tego punktu, że praca Adi Shakti jest najważniejszą pracą w całym stworzeniu. W porządku, zabijanie demonów się
zakończyło, no i co? Zrobione! Praca Saraswati została zakończona, Ona stworzyła dinozaury, co z tego? Praca Mahalakshmi
została zakończona. Ona podniosła was do ludzkiego poziomu, w porządku, co z tego? A kulminacją jest teraz to, że
otrzymaliście swoją Realizację, kiedy macie tę specjalną cechę, gdy teraz weszliście do Królestwa Bożego. Więc zachowujcie
się.
I także musicie mieć tę godność, aby wiedzieć, że teraz weszliśmy do Królestwa Bożego. Kiedyś poszłam zobaczyć się z
Prezydentem Indii. Ale dla Mnie on był kolejną ludzką istotą, chodzi o to, że nigdy nie przyszła Mi do głowy cała ta prezydentura i
to wszystko. Wchodziłam na górę i ci, którzy wchodzili ze Mną zaczęli być bardzo przejęci, widzicie, w ten sposób. Zapytałam:
"Co się dzieje z tymi ludźmi? Zobaczyli jakiegoś ducha czy co?" Po prostu wchodziliśmy po schodach. I byli tam jacyś ludzie,
którzy stali, widzicie, z włóczniami i innymi rzeczami jako strażnicy czy cokolwiek to było. Więc tylko się śmiałam z tego
wszystkiego. Ale tamci ludzie bardzo się przejęli.
Kiedy wkraczacie do Królestwa Bożego, jak przejęci powinniście być swoim zachowaniem! Jacy powinniście być, jak
powinniście się zachowywać? Po prostu poczujcie unikalność swojej osobowości, że jesteście już w Królestwie Bożym. Po
prostu poczujcie to. Jeśli to tylko poczujecie, wtedy będziecie wiedzieć jak godne miejsce zajmujecie i jacy powinniście być
dostojni. Jacy piękni powinniście być. Jacy schludni, uprzejmi i słodcy powinniście być. Jak wiele maryadas powinniście znać,
wszystkie. I kiedy zdacie sobie sprawę, że teraz jesteście upragnionymi, albo możemy powiedzieć, najwyższymi obywatelami
Królestwa Bożego, wtedy będziecie musieli udowodnić, że już uświadomiliście to sobie, że naprawdę to czujecie. I powinniście
czuć się wyjątkowo radośni, szczęśliwi.
Tak jak wczoraj, wszyscy wyśmiewali taką błahostkę, jak jacyś przechodnie. To nie jest Sahaja Yoga. Jeśli to byłby wielki żart lub
coś takiego, śmiejcie się, ale wy się śmiejecie, jak tylko ktoś coś powie. Byłam zaskoczona, jesteście Sahaja yoginami.
Pomyślcie o świętych tak robiących, czy oni by tak zrobili? Jesteście świętymi, jesteście munindras ze smanana, poprzez wasze
medytacje staliście się królami. Jak możecie zachowywać się w niegodny sposób? Więc postarajcie się przyjąć swoją pozycję!
Starajcie się to poczuć. Wczoraj, oczywiście, kiedy zaczęła się ostatnia pieśń, ona przeniknęła, wiem, do wielu dusz, do wielu
serc, ta unikalna radość, którą nazywamy nirananda.
Poczułam to wczoraj. Ale utrzymujcie ją, trzeba ją tylko bezpiecznie trzymać w waszych Khumbas, to jest Kundalini. I Ona jest
Tą, która się uniosła. Więc Moim zamierzeniem było to, że dzisiaj będzie nie tylko czczenie Khumby, miejsca gdzie spoczywa
Kundalini, ale że Khumba staje się jak doniczka. Tak to jest, to się wydarzyło i wtedy to może również, jak ktoś powiedział:
"Matko, te doniczki mogą stać się też lampami". Powiedziałam: "Widzisz, więc to powiedziałeś!" A więc Khumby stają się

kwiatami a kwiaty stają się światłem i w dodatku światłami z zapachem! Mam nadzieję, że zrozumiecie Moją wizję i że staniecie
przy Mnie, że dojdziecie do tego. Całkowicie na was polegam w Mojej wizji. Musimy zmienić cały ten świat w piękne miejsce.
Do tego nie potrzeba dużego poświęcenia. Zostaliście już pobłogosławieni, nie musicie zbyt dużo robić, jedyną rzeczą jest to,
abyście trzymali waszą uwagę na źródle Mocy. Niech was Bóg błogoslawi. Ach? Dziękuję. Mathias mówi: "Obiecujemy".
Powiedzcie to wszyscy. Bardzo wam dziekuję. Wszyscy powinniście zapisywać niektóre cuda i to jak się rzeczy wypracowują.
Tak jak, gdy pojechaliśmy do Paryża i oni chcieli tam kupić kilka sari dla pań i nigdzie nie mogliśmy dostać czterdziesto-pięcio
calowych.
Były albo trzydziesto-sześcio calowe, albo piećdziesiecio-ośmio calowe. Wtedy idąc do samochodu, nagle powiedziałam:
"Zatrzymajcie się!" Powiedzieli: "Tak Matko? Na ulicy?" Powiedziałam: "Na ulicy tylko jest ktoś, kto sprzedaje sari". I dostaliśmy
je. Innym razem - widzieliście już na Shri Ganesha Pujy w Ganapatipule, jak nam się udało z waszymi prezentami. Zawsze
przywoziliście prezenty, bardzo drogie i bez żadnej wartości artystycznej, cokolwiek, marnując tak dużo pieniędzy. Nawet na
krajowe Puje, nie mogliście niczego dostać. I jak nam się udało to dostać, w ten sam sposób.
Jadąc z lotniska po prostu powiedziałam: "Coś tutaj jest!" Powiedzieli: "Matko, nie ma tu żadnego sklepu". Powiedziałam:
"Pójdźmy i zobaczmy!" Poszliśmy za róg a tam były wszystkie te rzeczy za półdarmo. To samo wydarzyło się w Ameryce,
pojechałam tam, powiedziałam: "Chiny mają kłopoty, kupmy coś chińskiego". Więc poszliśmy do chińskich sklepów, ale było tam
tak drogo, bardzo drogo. Skręciłam za róg i powiedziałam: "No dobrze, spróbuję w tej małej uliczce" i był tam sklep, w którym
sprzedawali wszystko bardzo tanio, znów o czterdzieści procent mniej. Coś musi być w tych czterdziestu procentach. I tylko
przez przypadek, tak myślę, sto metrów dalej sprzedawali pięć, sześć razy drożej. Dlaczego tak jest?
Więc teraz wy także spróbujcie. Ale pragnienie powinno być czyste, zrozumienie powinno być czyste. Więc tylko pomyślałam, że
ci Sahaja yogini wydają tak dużo pieniędzy, marnują tyle pieniędzy i dostają coś, co jest bez wartości. Ponieważ te wszystkie
prezenty, które Mi dajecie, właściwie prosiłam ich, aby przestali, przestali, przestali. Z poziomu jednostki przenieśliśmy to na
narodowy poziom. Ale nawet na narodowym, myślę, że teraz nie powinniśmy mieć narodowego, tylko jeden międzynarodowy,
jeśli możecie to tak przygotować za rok, jeśli wy ludzie się zgodzicie. Ale cokolwiek to jest, cokolwiek Mi dajecie, nie zamierzam
tego sprzedać, nie zamierzam tego komuś dać, to powinno być coś, co powinniśmy przechować dla pokoleń, żeby zobaczyli co
ofiarowaliście. Taka jest tego wartość, a nie cena za jaką kupiliście. Więc nie ma żadnej potrzeby żebyście dawali Mi
indywidualnie prezenty, wiem że Mnie kochacie. A teraz, nie wiem, mówiłam liderom: "Proszę nie zbierajcie na krajowy prezent,
nie marnujcie pieniędzy".
Nie wiem czy już się zgodzili, jeśli tak to możemy z tym skończyć. I mieć jeden międzynarodowy prezent, który też mógłby być
zmniejszony. Ponieważ jak wiecie, Ja niczego nie potrzebuję. Ale to działa. To działa. Tak jak powiedziałam: "Tym razem dajcie
mi kość słoniową" a kość słoniowa była tak bardzo droga, ale znowu znaleźliśmy ją w tak tanim miejscu. I jak tylko daliście Mi
kość słoniową, nie uwierzycie, przeczytałam w gazecie, że kość słoniowa kiedyś kosztowała pięćset dolarów za kilogram a teraz
w Ameryce kosztuje trzy dolary za kilogram. Jest to prawda, czy nie? A także idea jest taka, aby bardziej zachęcać do rzemiosła i
do sztuki, ponieważ tak wiele razy mówiłam wam, że wystarczy wziąć tylko trochę gliny i zmienić ją w piękną rzecz, która jest tak
dużo warta. Więc dlaczego mamy eksploatować tę Matkę Ziemię?
Dlaczego nie mamy mieć kilku artystycznych, ładnych rzeczy zamiast posiadać tak wiele rzeczy? Ale gdy teraz pójdziecie do
sklepów, to nic tam nie dostaniecie. Nie dostaniecie jedwabiu, nie możecie dostać tego, nie możecie dostać tamtego. Tak trudno
jest dostać cokolwiek naturalnego, ponieważ ludzie produkują tylko nienaturalne rzeczy. Cokolwiek to jest, z tego także
powinniście tworzyć piękno. Gdy zaczniecie tworzyć piękno, wtedy postaramy się je zachować i używać oszczędnie, zamiast
posiadać tysiące bezsensownych rzeczy, wszystko jednorazowego użytku. Po jakimś czasie będziemy musieli mieć istoty
ludzkie jednorazowego użytku. Będziemy musieli się ich pozbyć. Jak będą żyć na tej ziemi, jeśli tego nie rozumiemy, że my
musimy żyć na tej ziemi wraz z jej ograniczeniami. Widzicie, mówiłam wam, wiele razy, doceńcie artystyczne rzeczy, doceńcie
rzeczy ręcznie robione, więcej ręcznie robionych.
Nie przesadzajcie w tym. Przynajmniej, jeśli już musicie kupić coś, co jest powiedzmy sztuczne, przynajmniej zwróćcie uwagę,

czy to jest coś artystycznego. Więc, jak tylko macie wielkie pragnienie - dzisiaj jest dzień, w którym chcą, aby na całym świecie
modlić się o zachowanie Matki Ziemi, dlatego zaczęłam ten temat, że powinniśmy się modlić, abyśmy wszyscy rozwijali sztukę,
rozwijali ją dla siebie, abyśmy dawali ją innym jako prezenty i abyśmy używali artystycznych rzeczy, zrobionych przez artystów.
Możemy mieć niewiele rzeczy, ale artystycznych, które wyrażają sztukę. Nie tanich rzeczy. To, co zobaczyłam w całej Francji to
to, że do wszystkiego przeniknął plastik, czy to do bawełny, czy do jedwabiu, czy do wełny. Może dostać się wszędzie poza
mózgami istot ludzkich. To straszne. Więc, cokolwiek to jest, w tym także sprawdźcie, czy kupujecie artystyczne rzeczy, nie byle
jakie, okropne, tanie rzeczy. W porządku?
Więc to jest to, co musimy dzisiaj robić, musicie także modlić się do Mnie podczas Pujy: "O Matko, Matko, proszę ocal naszą
ziemię i daj ludziom mądrość, żeby się dobrze zachowywali. I aby byli świadomi". I każdy Sahaja yogin powinien być świadomy
tego, jak dużo zużywa energii elektrycznej, telefonu, wody czy czegokolwiek. Musimy być w tym oszczędni. Jeśli nie weźmiemy
odpowiedzialności za te rzeczy, wtedy to nigdzie indziej nie przeniknie. Do was należy, aby to robić. Musicie stosować to w
codziennym życiu jako nieodłączną część waszego życia, próbując oszczędzać energię tej Matki Ziemi. To jest bardzo ważne.
Więc dzisiaj jest dzień, w którym oni wysyłali specjalną modlitwę, oczywiście robią to jakieś tam kościoły, ale myślę, że to jest
dobry dzień, ponieważ musieli chyba pomyśleć, że dzisiaj jest dzień Bogini i dlatego oni o to poprosili. Niech was Bóg
błogosławi.
I czternaście zamężnych kobiet, które jeszcze nie były na Mojej Pujy.
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Mahashivaratri Puja. Chianciano Terme (Włochy), 16 luty 1991.
Dzisiaj zebraliśmy się tutaj, aby oddać cześć Sadashivie, który jest odzwierciedlony w nas jako Shiva, jako Duch. On
odzwierciedla się w naszym sercu i tak jak widzieliście, celem naszego życia jest osiągnięcie tego stanu bycia Duchem. Kiedyś
czytałam kilka książek o tym, jak to się robiło tę Samorealizację, aby poznać Ducha i o tym, jak ludzie byli torturowani. Najpierw
prosi się ich, aby w jakiś sposób wyparli się i wyrzekli swojego ciała i potępili je. Następnie, jeśli ciało pragnie komfortu, to
powiedziano, aby najpierw spróbować spać na dywanie, a nie na łóżku. Wciąż jednak to nie wystarcza, wtedy z dywanu
przenosicie się na matę, wciąż nie wystarcza. Wtedy być może z tego, przenosicie się niżej na Matkę Ziemię, aby spać na Matce
Ziemi. Jeśli wciąż ciało nie jest w porządku, zaczynacie spać na kamieniu. Ale wciąż Himalaje są bardzo daleko, ponieważ Shiva
rezyduje na górze Kajlasz.
Więc idziecie w Himalaje i śpicie na lodzie. Takie było minimalne wymaganie. Wtedy zostało powiedziane, że jeśli lubicie dobre
jedzenie, chcecie wystawnie jadać, dużo jecie, w porządku; to po pierwsze, wyrzekacie się wszystkiego, co lubicie, wszystkiego,
co lubicie. Na przykład, Włosi nie mogą jeść makaronu! Wtedy wyrzekacie się tego. Ale to nie jest wystarczające. Następnie
zaczynacie jeść rzeczy, które są bardzo gorzkie. Tak jak w systemie Zen dają wam do zjedzenia coś o smaku chininy,
podniesionej do 108 potęgi, coś absolutnie gorzkiego – albo absolutnie słodkiego.
Więc poddajcie swój język testowi. Ale wciąż jeszcze jest żołądek.
Więc, jeśli jecie zbyt wiele, pościcie przez jeden dzień. To nie wystarcza. Wtedy pościcie przez siedem dni. Następnie
czterdzieści dni. To znaczy, miesiąc ma tylko trzydzieści dni; pościć przez czterdzieści dni oznacza, że z wami już koniec. W ten
oto sposób musicie odbywać pokutę, aby osiągnąć nirwanę. Faktycznie otrzymujecie nirwanę, ponieważ jesteście skończeni i
martwi, widzicie, nic z was nie zostało, tylko kości i wtedy te kości stają się nirwaną. W końcu następuje śmierć, koniec z wami i
jest nirwana, co do tego nie ma wątpliwości. Następnie, macie nie mieszkać w domu ponieważ dom to komfort. Porzucić żonę,
porzucić dzieci, porzucić wszystkich. I nosić tylko jedno coś, takie ubranie owinięte dookoła i iść prosić ludzi o jałmużnę.
Również z tymi ubraniami nadal jest problem, ponieważ jesteście przywiązani do swojego ubrania. Wybieracie się więc w
Himalaje, gdzie nikt nie może was zobaczyć, zdejmujecie swoje ubranie i stajecie w tym zimnie, całkowicie się trzęsąc. Wtedy
otrzymujecie swoją nirwanę. Właśnie tak otrzymujecie nirwanę. Te wszystkie warunki były postawione, aby najpierw zniszczyć
żądania waszego ciała. Mówicie ciału: "Nie, nie ma mowy. Lepiej wypracuj swoją nirwanę". Drugą rzeczą, było zniszczenie
waszego umysłu, który kieruje was ku zmysłom, ku rzeczom dającym radość. Przypuśćmy, że chcecie coś mieć, bardzo chcecie,
więc musicie się tego wyrzec, wyrzec się tego. Na wszystko, co podsuwa wam umysł, mówicie tylko: "Nie, nie, nie". W sanskrycie
shloka brzmi tak: "Yat neti neti vachane, nigamo vacha" – cały czas powtarzacie "neti, neti": "Nie, nie to, nie to, nie to, nie to".
Wtedy wolno wam podyskutować o – tylko podyskutować, tak – o nirwanie. Przed tym, nie jesteście nawet warci tego, aby
dyskutować o nirwanie. Gdy czytałam tę książkę powiedziałam: "O jejku, poddaję się. To zbyt wiele". Ale w Sahaja Yodze jest na
odwrót, tak jakby najpierw wybudować wierzchołek budynku a następnie fundament. Otwarcie waszej Sahasrary było pierwszym
krokiem, który został osiągnięty. I wtedy, w świetle Sahasrary musicie siebie obserwować i sami się przekonać. Stopniowo,
introspekcja była lepszą rzeczą, poprzez wibracje należy dostrzec, dlaczego: dlaczego tego chcę? Dlaczego moja uwaga skupia
się na moim komforcie? Dlaczego moja uwaga skupia się na jedzeniu, dlaczego na mojej rodzinie, dlaczego na moich dzieciach,
kiedy muszę osiągnąć to, co najwyższe?
Więc zaczynacie przeprowadzać introspekcję siebie. Wtedy także wiecie po swoich wibracjach, co jest z wami nie tak. Wtedy nie
staracie się widzieć innych, co jest z nimi nie tak, zaczynacie widzieć siebie; ponieważ to jest wasz samodzielny wzrost, który
musicie osiągnąć. Ale w dawnych czasach te wszystkie rzeczy były wykonywane indywidualnie. Jak osoba, która rozpoczynała
ścieżkę nirwany, udawała się do ekant, czyli do odosobnionych miejsc, trzymała się z daleka od ludzi, unikała ich, nie miała z
nimi nic wspólnego i osiągała ten wzrost, Samorealizację, wyłącznie dla siebie. To nie było dla innych. Wtedy taki dżentelmen
całkowicie się odcinał. Z nikim nie rozmawiał, z nikim się nie spotykał, i siedział gdzieś, na szczycie nieprzystępnej góry. W

każdego, kto próbował się z nim spotkać, rzucał kamieniami lub wykrzykiwał okropne rzeczy i nigdy się z taką osobą nie
spotykał. Ale Sahaja Yoga nie jest taka sama Sahaja Yoga jest wzrostem całości. Tego rodzaju indywidualne osiągnięcia nigdzie
ludzi nie zaprowadziły. Święci, oczywiście próbowali rozmawiać z ludźmi, mówić im o Samorealizacji, o Bogu, o prawości, o
systemie wartości; ale oni także byli postrzegani jako coś dziwnego, i torturowano ich oraz prześladowano.
Więc na poziomie indywidualnego wzrostu, oni nie mogli niczego zrobić dla innych, poza opowiadaniem o tym, mówieniem o
tym, do momentu nadejścia Sahaja Yogi. Nawet rozmawianie o tym było zabronione. Do dwunastego wieku w Indiach nikt nie
rozmawiał o tym publicznie. To wszystko było napisane w Sanskrycie, w bardzo trudnych sanskryckich księgach, dostępnych
jedynie dla nielicznych kandydatów. Ale to wytłumaczono bardzo, bardzo nielicznym nawet spośród tych kilku osób. Ale dawanie
Realizacji było zabronione.
Więc jeden mistrz miał tylko jednego ucznia, i wszystko było indywidualnym wzrostem, indywidualnym wypracowywaniem. Taki
uczeń był zabierany od innych i trzymany w ukryciu, gdzie wypracowywano to na nim; mógł jedynie o tym śpiewać, pisać poezję,
mógł o tym mówić, mógł powiedzieć, jaka jest jego radość, ale nie miał prawa dać nikomu Realizacji, nie wiedział także, jak dać
Realizację. Teraz widzicie to, jak daleko zaszliście. Nie musieliście wiele poświęcić, aby otrzymać swoją Realizację. Możecie
pracować na znacznie większą skalę, możecie dawać Realizację innym. Znacie całą subtelną wiedzę o Sahaja Yodze. Ale dzisiaj
zamierzam wam powiedzieć coś więcej, coś o czym musimy wiedzieć. To bardzo ważne, aby to wiedzieć, ponieważ z tego, co
ludzie mówią wynika, że praktykują Sahaja Yogę tak, jakby chodzili do kościoła, ale to nie wypływa z ich serca. A serce jest
siedzibą Ducha – jest Shivą w nas. Dlatego musimy wiedzieć o sercu więcej i to jest bardzo ważne. Wiecie o istnieniu trzech
nadi, które posiadamy: Ida, Pingala, Sushumna, ale w sercu znajdują się cztery nadi. Jeden nadi idzie do Mooladhary i jeśli
przekroczycie granice Mooladhary, on idzie do piekła. Właśnie dlatego oni mówią, że Shiva jest niszczycielem. Właściwie
prosicie o swoje zniszczenie. A kiedy prosicie o swoje zniszczenie, to je dostajecie. Nawet, jeśli to zniszczy wszystko, tak jak
wam mówiłam, to jest tak, jak gdy ma pojawić się owoc, płatki wyglądają tak, jakby zostały zniszczone – tak jak Ja zniszczyłam,
mogłabym powiedzieć, wiele z waszych rzeczy: możecie nazwać je waszymi uwarunkowaniami, waszym ego, waszym
rasizmem, waszym fanatyzmem. To wszystko zostało zniszczone w Sahaja Yodze. To musi ulec zniszczeniu, aby piękno mogło
się pojawić. Gdy więc przekroczycie pewien punkt w swoich maryadach, podążacie ku swojej zagładzie. We wszystkie z czterech
kierunków, zostały wbudowane destrukcje, jako że są cztery nadi. A więc, co powinno zostać zrobione? Jak mamy powstrzymać
to zniszczenie, poprzez pierwsze z nadi, które prowadzi do piekła? Jedną z cech Shivy jest to, że jest niewinnością. On jest w
najwyższym stopniu niewinny. Jest niewinny jak dziecko. On jest uosobieniem niewinności. Musimy więc położyć kres swoim
cielesnym pragnieniom rozpuścić je, rozpuścić je w niewinności, w oceanie niewinności. Wy musicie rozpuścić to w oceanie
niewinności. Niewinność jest czymś, co trzeba docenić, zrozumieć, cieszyć się tym. Tak jak, popatrzcie na zwierzęta, one są
niewinne; popatrzcie na dzieci, one są niewinne; kwiaty, one są niewinne. Skierujcie swoją uwagę ku tym wszystkim rzeczom.
Zobaczcie idąc ulicą, to na co najlepiej patrzeć, wszystko znajduje się na wysokości trzech stóp. Na wysokości trzech stóp
zobaczycie wszystkie kwiaty, piękną trawę, wszystkie dzieci, które mają około trzech stóp są najwspanialsze. Nie musicie
oglądać ludzi, którzy są powyżej tego. Patrzcie tylko do wysokości trzech stóp. To, że widać czyjeś nogi, to nie szkodzi. Ale nie
widzicie oczu osoby, która nie jest niewinna.
Więc rozpuśćcie to pragnienie w niewinności. A ta Mooladhara, która jest niewinna, nie jest martwa, skończona, ale jest
niewinna, jest nieskalana, to są cechy Shri Ganeshy, to jest czyste. Nawet, jeśli jesteście na tym świecie, nawet, jeśli żyjecie jako
ludzka istota, nawet, jeśli macie dzieci, to wciąż jesteście niewinni. Tak jak kiedyś żony Shri Kriszny – On najpierw miał
szesnaście tysięcy żon i jeszcze pięć. Te szesnaście tysięcy było Jego mocami a pięć było elementami. One zapragnęły pójść
pomodlić się do pewnego wielkiego, słynnego – to znaczy, przybył tam pewien święty, maharshi. Zatem one chciały pójść, aby
go zobaczyć i złożyć wyrazy szacunku. Zapytały Shri Krisznę o pozwolenie, ale kiedy wyruszyły, spostrzegły, że rzeka wezbrała,
tak wylała, że nie mogły jej przekroczyć. Zawróciły i zapytały: "Jak możemy przekroczyć tę rzekę? Jest bardzo wezbrana". A
Kriszna odpowiedział: "W porządku po prostu pójdźcie tam i powiedzcie, jeśli Shri Kriszna jest Yogeshwarą i jeśli jest całkowicie
niewinny w sprawach seksu, to obniżysz się". Odpowiedziały: "Jak możemy tak powiedzieć? Nas, żon, jest tak wiele. O czym On
opowiada?"
Więc poszły i powiedziały to rzece a rzeka opadła i były bardzo zaskoczone, że "ten nasz mąż mówi te wszystkie rzeczy".
Przeszły na drugą stronę i uczciły tego rishi a gdy wracały, ponownie rzeka wezbrała. Wróciły więc do rishi, ze słowami: "Jak

mamy teraz przejść, przecież jest wezbrana?" On spytał: "A jak tutaj przyszłyście?" A one opowiedziały historię o Shri Krisznie.
Nakarmiły tego rishi jedzeniem i owocami a on zjadł naprawdę sporo. "W porządku pójdźcie i powiedzcie rzece, że ten rishi, w
ogóle nic nie zjadł". Spytały: "Jak to jest możliwe? Właśnie zjadłeś w naszej obecności". Odpowiedział im: "Po prostu pójdźcie a
zobaczycie". One poszły i powiedziały to rzece. A rzeka ponownie opadła.
Więc żyjąc na tym świecie, będąc żoną lub będąc mężem, będąc poślubionym, cokolwiek to jest, możecie być niewinni,
całkowicie niewinni pod tym względem. To jest znak waszej czystości. Drugim nadi, drugim kanałem, który może doprowadzić
was do destrukcji, jest pragnienie. To dlatego Budda powiedział, że brak pragnień jest jedyną drogą, aby ludzie się nie starzeli,
nie chorowali, nie mieli zmartwień. Zatem, to pragnienie, które mamy, "Ja chcę tego", jest o wiele większe na Zachodzie niż
gdziekolwiek indziej, ponieważ przedsiębiorcy każdego dnia produkują nowe rzeczy. Weźmy na przykład fryzjerstwo, więc
kobiety pragną kupić tę perukę czy tamtą perukę, "To moje pragnienie, muszę mieć tę perukę, aby włożyć ją na głowę". A inna
powie: "W porządku, muszę ją mieć". A pragnieniem mężczyzn jest: "Och, jeśli on ma Rolls Royce’a, to dlaczego ja też nie
miałbym mieć?" Nie potrafią się cieszyć czyimś Rolls Royce’m. On powinien być waszą własnością, "powinienem go mieć na
własność". Pragnienia mogą być dowolnego rodzaju, nie tylko te materialne. Pragnienia mogą być również całkiem mentalne,
"Muszę posiadać tę kobietę, muszę posiadać to dziecko". Wszystkiego rodzaju posiadania przekształcają się w was w
pragnienia. Ale nie powiedziałabym, że dzieje się tak z powodu przywiązania. To nie jest przywiązanie, ale po prostu, aby mieć
więcej. Bez przerwy dodajemy rzeczy, pozyskujemy rzeczy – wciąż nie czujemy się szczęśliwi i usatysfakcjonowani. Powodem,
dla którego mamy tego rodzaju pragnienie, jest to, że nie jest to czyste pragnienie. To jest nieczyste pragnienie. To jest nieczyste
pragnienie a gdy takie pragnienie zaczyna pracować, możecie posunąć się bardzo daleko, tak jak Saddam Hussein, jak Hitler, jak
cokolwiek, co jest niczym innym, jak całkowitym pragnieniem poza wszelkimi ograniczeniami. Wasza chęć, aby dominować
innych jest także kolejnym pragnieniem. Te wszystkie pragnienia ostatecznie prowadzą was do destrukcji, ponieważ nie ma
radości, nie ma szczęścia. Na przykład, teraz chcę mieć sari, więc chcę kupić sari. Cała moja uwaga skupi się na tym, jak zdobyć
to sari, muszę dostać tamto sari, tę rzecz, tamtą rzecz. Uwaga staje się zanieczyszczona, zakłócona, z powodu tak
bezsensownej rzeczy jak sari. Uwaga, która ma się radować, która ma się radować Duchem, która ma odżywić Ducha, staje się
zakłócona z powodu pragnień. Najpierw uwaga zostaje zakłócona, ponieważ nie jesteśmy niewinni. Następnie uwaga zostaje
zakłócona, ponieważ mamy pragnienie.
Więc co powinniśmy zrobić, jeśli chodzi o pragnienie? Pragnienie rzeczy pięknych – możemy przestawić nasze pragnienie,
materialne pragnienie – na estetykę, i mieć jedną rzecz, która rzeczywiście jest bogata estetycznie; ponieważ cechą Shivy jest
nadawanie wszystkiemu estetyki. Przypuśćmy, że to wygląda bardzo zwyczajnie, prosto i można powiedzieć – mechanicznie.
Ale jeśli byłaby to praca Shivy, On zrobiłby z tym coś pięknego.
Więc jakością Shivy jest to, że On upiększa wszystko, co jest stworzone przez Brahmadevę, rozwinięte przez Vishnu. On jest tym,
który wykonuje subtelną pracę tworzenia estetyki. Widzieliście Moje fotografie, wiele razy, z mnóstwem świateł, tego czy
tamtego – to wszystko to Jego praca. On to wykonuje. On rzuca światło w ten sposób, On wypracowuje rzeczy w ten sposób. On
po prostu stara się was do Mnie przekonać. To jest jego praca.
Więc Jego praca to tworzenie estetyki: estetyki zachowania, estetyki poezji. Wszystko, co zostaje stworzone jest czynione
pięknym, daje radość, dzięki Shivie – to Jego cecha.
Więc cokolwiek pragniecie, jeśli zaczniecie to wypracowywać, pragnąc czegoś estetycznego, ręcznie zrobionego, ładnej rzeczy,
stopniowo zaczniecie zauważać, że poczujecie wibracje, ponieważ te wszystkie piękne rzeczy mają wibracje. I aby mieć
wibracje, będziecie musieli skierować się na czyste pragnienie.
Więc to pożądanie, które jest szaleństwem, które doprowadza was do szaleństwa, które jest takie nijakie i nudne, staje się
czystym pragnieniem, ponieważ musicie rozpuścić wszystkie swoje pragnienia w wibracjach. Po pewnym czasie nie będziecie
chcieli niczego, prócz wibracji. Nie kupicie niczego, jeśli to nie ma wibracji. Nie będziecie rozmawiać z osobą, która nie ma
wibracji. Jeśli ktoś [nie] będzie miał wibracji, po prostu uciekniecie. Widziałam ludzi uciekających przed pewnymi ludźmi, jakby
goniła ich jakaś małpa. Gdy się rozejrzałam, dostrzegłam ludzi, który byli pijani, lub ktoś miał przyjść albo coś innego. Kiedyś oni
sami musieli być pijakami, ale teraz uciekają, "Nie, nie, nie, nie. Tylko nie to. Teraz już nie, już nigdy więcej". Na początku

mieliśmy trzech, czterech hipisów, którzy pojechali ze Mną do Indii. Oni są normalni tak jak wy, widzicie, on stali się Sahaja
yoginami. I czterech, pięciu hipisów, przyszło na Mój program, myślę, że to było w Rahuri. Oni przerazili się śmiertelnie: "O nie, o
Boże!" Zapytałam: "Co się z wami dzieje? Dlaczego jesteście tak przerażeni?"
Więc odwróciłam się, aby zobaczyć tych hipisów, ale zanim zdążyłam się odwrócić już ich nie było. Już ich tam nie było.
Więc co się dzieje, całe pragnienie kończy się w chaitanyi, w wibracjach. A jeśli tak się nie dzieje, to musicie wiedzieć, że wciąż
czegoś jeszcze brakuje. A jeśli tego nie zrobicie, wtedy skończycie na swojej destrukcji. Tak więc powiedzieć, że On jest
niszczycielem jest bardzo jednostronnym stwierdzeniem. On posiada obie te moce. On ma moc, aby dać wam wibracje. On wam
daje wibracje. Bogini jest mocą, Shakti, ale to On tworzy wibracje. Tak jak, to są palce, w porządku, ale gdy one was połaskoczą,
wtedy to jest Shiva. Palce należą do Bogini, w porządku, ale jeśli łaskoczą, wiecie, dają wam radość, szczęście, to jest Shiva, to
jest bhakti. Radość z bhakti pochodzi od Shivy. Właśnie dzisiaj wyjaśniałam, jak pewna kobieta, która była Devi bhakt, zrobiła tak
wiele studiując bhakti i temu podobne, i wiedziała tak dużo, po prostu się ze Mną złączyła. Nie mogłam jej zrozumieć, w jaki
sposób, co ona zrobiła, ponieważ przeważnie ludzie tego nie robią. Gdy czytają o Devi myślą: "W porządku to jest Devi, to jest
Mataji". Widzicie, to jest oddzielanie rzeczy. Oni nie wiedzą, że czytają o Devi. A ona powiedziała: "Matko, ja po prostu
rozpoznałam. Jest opisane, jaka Ty jesteś delikatna, Bogini jest delikatna, jak Ona mnie dotyka, jak Ona się o mnie troszczy, jak
Ona kieruje na mnie uwagę". Tak jak w zdaniu: "Kataksha, kataksha, nirikshana: każde spojrzenie jest inspekcją". Ale "inspekcja"
to nie jest najwłaściwsze słowo, jednak "nirikshana" oznacza inspekcję, boską inspekcję. "Więc przez cały czas czuję, że to
jesteś Ty, Ty, Ty jesteś cały czas – kiedy słucham muzyki, czuję to teraz, zobacz, Ona patrzy na mnie, Ona mnie czuje, Ona mnie
odżywia. Przez cały czas czuję Twoją miłość". Właśnie tak przychodzi bhakti.
Więc jeśli macie wibracje, to nie oznacza, że one są czymś suchym, rozumiecie? Nie, to oznacza radość z bhakti. Bhakti jest,
możecie to nazwać adoracją, tym, tamtym. To jest ocean miłości, który jest Bogiem. Wy po prostu się w nim zanurzacie. Nie ma
słów na to. I tak jest, kiedy to czujecie, musicie wiedzieć, że przyjęliście Ducha, jako prawdziwe połączenie pomiędzy wami, a
waszą Matką, lub waszym Ojcem. Nie ma tutaj żadnego zróżnicowania. Jesteście jednością z tym oceanem, całkowicie
przesiąknięci tym oceanem. Wy jesteście kroplą, jesteście oceanem. Jesteście jednością z bhakti. A to bhakti, nie może być
mechaniczne, ponieważ nie jest stworzone przez człowieka.
Więc, aby cieszyć się Sahaja Yogą musicie wiedzieć, że to nie są tylko suche wibracje, ale to jest bhakti. To jest radowanie się z
jakości Shivy, właściwości radości, jaką On dodaje naszemu życiu. Wszystko wydaje się być otoczone, rozbrzmiewające tym
samym – radością, że "jestem tak bardzo kochany, przez Boga, że Bóg mnie kocha, że moje życie ma sens". Wtedy, jako
pierwsze odpada ego i odpadają także uwarunkowania. Teraz, trzecie nadi: trzecim nadi jest ten, poprzez który czujemy się
przywiązani, przywiązani do kogoś. Jak na przykład, to jest moje dziecko, to jest mój mąż, to jest moja rodzina, to jest moja żona,
to jest mój ojciec, to jest moja matka. Na początku Sahaja Yogi – wszyscy, gdy są dopiero początkujący opowiadają o całej
swojej rodzinie: "Mój ojciec jest taki, moja matka jest chora, mojej matki, siostry, brata, tego, tamtego, naprawdę, taka sprawa,
nie czuje się dobrze" Tak jakbyśmy, widzicie, wszyscy podpisali kontrakt. Cóż powinnam zrobić? Jak dzisiaj, ktoś powiedział:
"Zobaczcie, oni stracili swoje pierwsze dziecko. Stracili je, ponieważ, dziecko spało w innym pokoju". Powiedziałam: "Małe dzieci
powinny spać z matką a matka musi troszczyć się o dzieci". To prosta rzecz – mam na myśli, że w Indiach żadna matka nie
zaakceptowałaby takiej sytuacji. Wyrzuciłaby męża, mówiąc: "Co to jest? Muszę opiekować się dzieckiem". Odpowiedziałam
więc: "Powiedzcie im, że powinni spać z dzieckiem". Ale oni w to nie wierzą. Dobrze więc – co możemy zrobić? Czy zawarliśmy z
nimi kontrakt, że będziemy opiekować się ich dziećmi, nawet gdy nie chcą nas słuchać? Na początku, ciągle, jest takie założenie:
"Och Matko, od miesiąca praktykuję Sahaja Yogę, ale moja sytuacja finansowa nadal nie uległa poprawie". Tak jakby mieli
zamiar podać Mnie do sądu za to, że ich zawiodłam. Ale nie chcą zobaczyć, że dopiero co przyszliście do Sahaja Yogi lub nawet
jeśli od wielu lat jesteście w Sahaja Yodze, to tak naprawdę nie staliście się Sahaja yoginem. Czegoś brakuje, nie zasługujecie.
Coś jest z wami nie tak, nie zaś z Sahaja Yogą. Ale oni czują, że Sahaja Yoga jest czymś, co można zakontraktować.
Natychmiast poinformują cię: "Teraz ktoś tam jest chory, jakiś znajomy znajomego, znajomego znajomego. Wyślijcie pięciu
Sahaja yoginów". Po co? Te przywiązania zaczynają w nas pracować. Widziałam niektórych ludzi bardzo przywiązanych do
swoich dzieci, nieustannie je rozpieszczają: "Oh, moje dziecko, moje dziecko". I nagle odkrywają, że teraz to dziecko, stało się
dzieckiem z piekła rodem. Zaczyna niegrzecznie odpowiadać, mówić przeróżne rzeczy, bić rodziców, zaczyna źle się
zachowywać i wtedy nagle odkrywają, że "to jest dziecko, którym się opiekowałam, dając tyle miłości". I oni czują się nawet

gorzej, ponieważ "tak wiele zrobiłem dla swojej żony a ona traktuje mnie w ten sposób". "Zrobiłam tak wiele dla męża a on tak
mnie traktuje". Dlaczego wy tyle robicie? Nie ma takiej potrzeby. A jeżeli to robicie, po prostu to zróbcie i zapomnijcie. Ja nigdy w
ten sposób nie odczuwam. Znam Sahaja yoginów, nad którymi bardzo ciężko pracowałam a oni spadli. Jedyna rzecz, którą
czuję, to że tylko Bóg wie, gdzie oni wylądują? Gdzie skończą, w piekle? Co się z nimi stanie? To jedyne zmartwienie. Nie zaś
troska, co się wydarzyło, ponieważ Mnie nic się nie może stać. Ale jeśli oni grzeszyli, to po prostu martwię się o ich przyszłość, o
ich życia. To jest inne.
Więc ten rodzaj przywiązania, który istnieje, w Sanskrycie nazywamy "mamatva" – "to jest moje, to moje dziecko, moja rzecz,
moje tamto". Ci, którzy są waszymi bliskimi to Sahaja yogini – zapamiętajcie to. To zdanie, które musicie pamiętać: "Moimi
bliskimi, są wyłącznie Sahaja yogini. A ktokolwiek, kto gra przeciwko Sahaja yoginom, kto niepokoi Sahaja yoginów – nim nie
jest, taką osobą może być wasza żona, może być wasze dziecko". Ponieważ Ja nie pozwolę, aby taka rzecz miała miejsce. Ta
relacja jest w porządku, dopóki Sahaja yogini są jednością ze sobą. Jak tylko ktoś próbuje krzywdzić, jakiegokolwiek Sahaja
yogina, wtedy Ja opuszczam taką osobę. Widziałam wielu takich, będących bardzo dobrymi Sahaja yoginami. Oni nigdy nie biorą
strony swoich żon, nigdy nie biorą strony swoich dzieci, ponieważ wiedzą, że poprzez branie ich strony, robicie z nich grzesznych
ludzi, niszczycie ich. Oni martwią się o swój wzrost, więc nigdy nie pozwolą, nigdy nie pozwolą nikomu, aby ich relacje sprawiały
innym kłopot. Widziałam dzieci, które są wyjątkowo niegrzeczne, sprawiają wiele kłopotu, bardzo agresywne, a rodzice po prostu
mówią: "Matko, przywołaj je do porządku. Zostawiamy to Tobie". One wymagają przywołania do porządku. A inni powiedzą: "O
nie, nie, nie, nie; widzisz, moje dziecko nie może tego zrobić, rozumiesz".
Więc należy zrozumieć część dotyczącą rozróżnienia: "Dlaczego jestem przywiązany?" Używałam tego porównania wiele razy,
tak jak sok w drzewie wznosi się, wędruje do poszczególnych miejsc w drzewie, różnych części, troszczy się o korę, troszczy się
o gałęzie, troszczy się o liście, kwiaty i owoce, a następnie wraca lub wyparowuje. Nie przywiązuje się. Jeśli zwiąże się z którąś z
tych części, całe drzewo umrze, obumrze również ta część, która znajduje się bardzo blisko soku. Ale sok ma znacznie więcej
wyczucia niż my. Dla nich mąż jest taki ważny – mam na myśli tak wiele problemów z mężami, żonami, z tym, z tamtym. "Mój
Boże", czasem myślę: "Co to jest?" To dlatego zwykli mówić: "Przyjmij sanjasę" – więc nikt nie może mówić o swojej żonie,
dzieciach, nic z tych rzeczy. Wy musicie być sannjasinem, po pierwsze bądźcie sannjasinem. Wówczas guru nie ma problemu.
Jak tylko zaczęlibyście mówić o jakimś krewnym, guru odpowiedziałby: "W porządku, odejdź. Nie ma mowy. Nie ma sensu". Ale
w Sahaja Yodze – Sahaja Yoga ma o wiele głębszą pracę do wykonania. Musi przeniknąć do społeczeństwa, do życia
politycznego, do życia gospodarczego. Musicie wyzwolić cały świat. Spróbujcie zrozumieć waszą odpowiedzialność. Nie
jesteście tutaj po jeden ascetyczny wzrost, nie. Ile mądrości musicie mieć, ile musicie mieć miłości i ile rozróżnienia musicie
mieć, aby zrozumieć, że zostaliście wybrani po to, aby wyzwolić cały świat.
Więc ta tak zwana ograniczona miłość, która doprowadzi was do zguby, jaka jest na nią rada – jest nią bezgraniczna miłość.
Ponieważ Shiva nie jest niczym innym, jak miłością, On jest miłością. Miłość jest tym, co koryguje, co odżywia, tym, co pragnie
waszego dobra. To jest to, czym jest Shiva. To pragnie waszego dobra. Opiekuje się waszym dobrem.
Więc kiedy z miłością troszczycie się o dobro innych, wtedy całe życie się zmienia, cały wzór się zmienia, i wy naprawdę
cieszycie się tym, ponieważ stajecie się jednością z tak wieloma, troszczycie się o tak wiele rodzin, o tak wiele rzeczy, o tak wiele
problemów innych, i po prostu czujecie, że stanowicie jedność z tak wieloma. Zobaczcie, dzisiaj jest tak wielu Sahaja yoginów.
Gdy pierwszy raz pojechałam do Włoch, muszę wam to powiedzieć, pojechałam z Christine – nie, jak ma na imię żona Gregoira?
Catherine. Tylko ona znała włoski. Powiadomiliśmy jakąś gazetę, aby zarezerwowała dla nas salę i zrobiła reklamę. Nic nie
zostało zrobione. A kiedy przybyliśmy nie mogliśmy nikogo znaleźć. Przeszłyśmy więc po mieście, aby rozwiesić plakaty, ale
wciąż nikt nie przyszedł. A dzisiaj jest nas tak wielu. Ale musicie wiedzieć, że jesteśmy ze sobą związani miłością, a ta miłość
jest dla naszego dobra, dla naszego wzrostu. I wtedy po prostu zaczynacie cieszyć się obecnością każdego. A wtedy nie
myślicie o tym, do której należycie rasy, z jakiego pochodzicie kraju i innych tego typu rzeczach, nic takiego – jesteście Sahaja
yoginami i już! Stajecie się istotą uniwersalną. Tego typu postawa musi zostać osiągnięta. Kiedy słyszę, że jakieś indyjskie
dziewczęta są torturowane i prześladowane, myślę: "Jak oni mogą to robić?" Lub ktoś, kto ma czarną skórę jest torturowany albo
że jacyś Indusi źle kogoś traktują, ponieważ należy do niskiej kasty. Tak nie może być, ponieważ wszyscy oni stanowią
nieodłączną część jednego ciała. Oni wszyscy są braćmi i siostrami, urodzeni przez tę samą Matkę. Ale to jest możliwe tylko
wtedy, gdy rozpuścicie tę waszą ograniczoną relację, we wspaniałym nieograniczonym oceanie miłości; tylko wtedy jest to

możliwe. A jeśli jej tam nie ma, nie próbujcie się usprawiedliwiać – po prostu obserwujcie siebie. Sami zobaczcie: czy naprawdę
każdego kochacie? Widzicie, powiedziałabym, że przez cały czas, kiedy Ja – czasami idąc na zakupy, myślę tylko: "Och, to
mogłoby być dla tego, a tamto mogłoby być dla tamtego". Dla Mnie samej, jeśli zapytacie, to niemożliwe, abym cokolwiek kupiła
dla Siebie, to niemożliwa sytuacja. Dopóki to nie jest wyjątkowo pilne lub jest jakiś problem, dopóty po prostu tego nie mam. Dla
Siebie nie kupię nawet niczego do picia, nawet, gdy jestem spragniona. Ponieważ chodzi tutaj o radość innych. "Och, to będzie
przyjemne dla tej osoby. To będzie dobre dla tej osoby". To wszystko najbardziej cieszy. Mam na myśli, po co jest to wszystko?
W końcu, pomyślcie o sobie: "Dlaczego tutaj jestem? Jestem tutaj, aby sprawiać radość każdemu – każdemu. Oni wszyscy są
Zrealizowanymi Duszami, takimi pięknymi lotosami. Nie zamierzam zniżać się do błota. Teraz jestem lotosem". To jest sposób,
w jaki otwieracie swoje serce, lotos swojego serca. A zapach takiej osoby jest tak piękny, jest taki piękny.
Więc nie stwarzacie już więcej podziałów, nie chcecie separować się od innych. Gdziekolwiek coś jest robione, zgadzacie się na
to; nie myślicie, że powinno to być zrobione tu czy tam albo tam, ale gdziekolwiek to jest – powinniśmy być tam wszyscy razem.
Tak więc, małe przywiązania, które macie, muszą zostać rozpuszczone w oceanie miłości, którym jest Shiva. Czwarty jest
najważniejszy. Wszyscy powinniśmy wiedzieć że istnieje nadi, który przechodzi przez lewe Vishuddhi do serca. Zaczyna się od
serca, idzie do góry, przechodzi przez Agnyę, ma cztery płatki, które się otwierają. To właśnie ono daje wam stan zwany turya.
Żyjemy w trzech stanach. W żywym...W stanie obudzenia, jagruti, nasza uwaga zwraca się ku temu, tamtemu i tak dalej;
marnujemy swoją uwagę. A drugi, nazywamy tym, gdy śpimy. Również, gdy śpimy wszystkie rzeczy, które się wydarzyły,
przychodzą do nas z naszej przeszłości i tego typu rzeczy. Ale wtedy zapadamy w głębszy sen zwany sushupti. To stan, w
którym macie głęboki sen, a śnicie o czymś, co jest również rzeczywistością. Możecie śnić o Mnie. To jest jak eteryczna część
podświadomości, w której przekazywane są piękne informacje. Przypuśćmy, że przyjechałam, powiedzmy, do Włoch. Włosi
mogą wiedzieć w swoim sushupti, że tutaj przybyłam lub każdy może wiedzieć – to zależy. A czwarty stan jest nazywany turya.
Są jeszcze dwa stany. Jesteście w stanie turya, to jest czwarty stan, "turya" oznacza cztery. Czwarty stan jest wtedy, gdy
jesteście w stanie świadomości bez myśli. Kiedy nie ma myśli – tylko pomyślcie o tym – kiedy nie ma myśli, musicie być
niewinni. Gdy nie ma myśli, musicie mieć wibracje. Kiedy nie ma myśli, nie możecie być do nikogo przywiązani. Tak więc, stan
bez myśli, w który teraz weszliście to "turya sthiti". Gdy jesteście w tym stanie, te cztery płatki, które znajdują się w was, muszą
się otworzyć w waszym mózgu. One przechodzą z waszego serca do waszego mózgu. I to ma miejsce wtedy, gdy całkowicie
rozumiecie, czym jest Bóg, całkowicie wiecie, czym jest Bóg. To czas, w którym otrzymuje się prawdziwą wiedzę. Jednakże,
dopóki te płatki się nie otworzą, możemy spaść z powrotem, dlatego niektórzy Sahaja yogini, którzy wciąż wplątują się w rzeczy,
w które nie powinni, spadają. I nie rozumieją, czym jest Bóg. Ale to nie jest rozumienie – w pewnym sensie rozumiecie tę
niewielką kwestię, że to przechodzi z waszego serca do mózgu a nie z mózgu do waszego serca. To przychodzi tak, jakby
ambrozja waszego bhakti, całkowicie pokrywała wasz mózg. Powiedzmy na przykład, Shankaracharya napisał piękną rozprawę
zwaną "Viveka Chudamani", gdzie opisał, czym jest Bóg, to, tamto; "viveka" oznacza sumienie oraz świadomość i wszystko to
bardzo wyczerpująco opisał. Ale był tam taki straszny gość imieniem Sarma, który zaczął się z nim kłócić i Shankaracharya miał
już go dość. Powiedział: "Nie ma sensu z nimi rozmawiać". Napisał więc tylko "Saundarya Lahari". "Suandarya Lahari" jest
niczym innym, jak wszystkimi mantrami wychwalającymi Matkę. Rzekł: "Nie, przecież znam Matkę, teraz pozwólcie mi Ją
wychwalać. Nie robić nic – jaki jest pożytek z rozmowy z tymi ludźmi? Głupcy, jak oni to zrozumieją?" Zdał sobie sprawę z tego,
że "ci ludzie nie mają tej zdolności, tej wrażliwości, aby zrozumieć to, o czym ja wiem". Oto prawdziwa wiedza – wiedzieć, czym
jest Bóg. A jeśli tym jest Bóg, wtedy jak możecie cokolwiek podejrzewać, jak możecie próbować cokolwiek analizować? To jest
Bóg. To Bóg Wszechmogący, który wie wszystko, który robi wszystko, który raduje się wszystkim. On jest tym, o którym
powinniście powiedzieć, że jest gyana, jest wiedzą, to jest prawdziwa wiedza, czysta wiedza. To nie jest wiedza o czakrach, to
nie jest wiedza o wibracjach, ani nie jest to wiedza o Kundalini, ale wiedza o Bogu Wszechmogącym. A wiedza o Bogu
Wszechmogącym nie jest mentalna. Powiem wam raz jeszcze, to zaczyna się w sercu i podąża do mózgu, to jest coś, co bierze
się z waszego doświadczenia radości i pokrywa wasz mózg. Tak więc wasz mózg nie może już więcej tego negować. Jak...
Czasami, kiedy macie waszą matkę, mateńkę, znacie miłość swojej matki. Ale nie umiecie tego wyjaśnić, to pochodzi z waszego
serca i mówicie: "Nie, to moja matka, ona by tak nie zrobiła, znam swoją matkę bardzo dobrze". Wiedzy o waszej matce, o tej,
która was urodziła; może nie być, matka może nie być bardzo dobrą matką lub cokolwiek innego. A wiedza o Bogu, o tym że On
jest miłością, że On jest prawdą, że On wie wszystko, staje się nieodłączną częścią twojej istoty, całkowicie. I właśnie o tym
momencie mówimy, że jest nirwaną.
Więc to jest ważne, szczególnie dla ludzi Zachodu, otwórzcie teraz swoje serca, ponieważ to zaczyna się w sercu, nie zaś w

waszym mózgu. Nie sądźcie ludzi po wibracjach. Osądzajcie siebie, przez cały czas. Mówiłam wam, że Shiva Puja oznacza
więcej wyjaśnień, więcej zrozumienia, więcej tego; na innych pujach mówimy wszystkie te mantry, to, tamto, ale podczas tej pujy,
należy posiąść wiedzę, że to jest Bóg. A wiedzieć, że zna się samego Boga – jest czymś tak wspaniałym. Cokolwiek to jest –
Ona może być Mahamayą, Ona może być czymkolwiek, ale ja Ją znam. Tego nie da się opisać w jednej książce, tego nie da się
opisać w stu książkach. Tego nie da się opisać słowami, ale trzeba wiedzieć, że to jest Bóg – ostatecznie, to jest Bóg, Bóg
Wszechmogący. I to daje wam to piękne poddanie, w którym czujecie się całkowicie bezpieczni – w tym oceanie miłości. Życzę
wam wszystkim osiągnięcia tego stanu. Niech was Bóg błogosławi.
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Dzisiaj będziemy świętowali urodziny Mahaviry. Mahavira jest inkarnacją Bhairavanatha, czyli tego, którego nazywacie Świętym
Michałem.
Jak wiecie, istnieje tych dwóch świętych, jeden to Gabriel, Hanumana, a drugi to Święty Michał. Jeden znajduje się na Pingala
Nadi a drugi, Święty Michał, na Ida Nadi. A więc, Mahavira musiał wiele poszukiwać. Oczywiście, On był aniołem, ale przybył jako
człowiek i musiał zdobyć wiedzę o lewej stronie, o tym, jak działa lewa strona.
Lewa strona jest bardzo skomplikowana, o wiele bardziej niż prawa. Po lewej stronie również mamy siedem nadi, i tych siedem
nadi jest usytuowane jedno za drugim. Opisano je w książkach i nadano im różne nazwy. Jak wiecie, tych siedem nadi po lewej
stronie, zajmuje się naszą przeszłością.
Na przykład, powiedzmy, że każdy moment staje się przeszłością. Każda teraźniejszość staje się przeszłością. Tak więc mamy
przeszłość obecnego życia, i mamy również przeszłość naszych poprzednich żywotów. A więc cała przeszłość jest w nas
wbudowana od momentu naszego stworzenia. Wszystkie choroby psychosomatyczne, jak wiecie, są zapoczątkowane wyłącznie
przez istoty, które pojawiają się od lewej strony. Przypuśćmy, że dana osoba cierpi z powodu dolegliwości wątroby i nagle
zostaje zaatakowana z lewej strony, zwłaszcza poprzez Mooladharę albo poprzez inną czakrę po lewej stronie, lewe Nabhi, bo
Mooladhara jest czakrą połączoną z lewą stroną, z Ida Nadi. A prawa strona, Pingala Nadi, jest połączona ze Swadishthanem.
Zatem problemy Mooladhary są w istocie poza zasięgiem ludzi, i kiedy następuje atak, na którąś z tych czakr po lewej stronie,
pojawiają się w człowieku choroby psychosomatyczne.
Tak jak mówiłam wam już wiele razy, ten ośrodek jest tutaj a drugi jest tutaj, lewy i prawy, znajdują się one jeden na drugim. A
nadmierne używanie prawej strony, sprawia, że nagle coś się wydarza po lewej stronie. Tak więc wszystkie choroby, powiedzmy,
nawet cukrzyca, powstają na podłożu psychosomatycznym. U osoby, która ciężko pracuje, za dużo myśli, jest bardzo
prawostronna, nagle coś takiego się wydarza. Taka osoba może odziedziczyć tę cukrzycę z powodu przeszłości, stanowi to
impuls do wpadnięcia w ten psychosomatyczny problem. Ale ten psychosomatyczny problem można wyleczyć tylko wtedy, gdy
się wie, jaki jest problem na lewej stronie.
Zatem Mahavira wszedł dość głęboko w lewą stronę. Dlatego powiedziałam, że lewa strona jest trudna, bo kiedy zaczynasz
poruszać się po lewej stronie, ten ruch, staje się liniowy, to oczywiste, ale idzie w dół, podczas gdy ruch po prawej stronie idzie
do góry. A więc ruch idzie w dół w ten sposób, a potem się zawija, tworzy spirale, a ty poruszasz się razem z nim i gubisz się w
spirali. Natomiast ten drugi porusza się w górę i tutaj zwoje nie są tak liczne, a ponieważ idzie do góry, łatwo się z tego
wydostać.
Zatem ci, którzy przechodzą na lewą stronę, z jakiegokolwiek powodu, czy przez nadmierne myślenie o przeszłości, użalanie się
nad sobą i wieczne narzekanie, są trudniejsi niż ci na prawej stronie. Osoby prawostronne są uciążliwe dla innych, natomiast
osoby lewostronne stwarzają problemy samym sobie. Dlatego tę lewą stronę trzeba było dokładnie poznać – zrobił to Mahavira.
Oczywiście, jak sadzę, On wszystko o tym wiedział.
Opowiedział więc ze szczegółami o wielu rzeczach, mogących się przydarzyć osobie, która schodzi na lewą stronę. Przedstawił,
jak może wyglądać piekło. Opisał też siedem rodzajów piekła. To jest tak okropne, że nie chcę wam mówić, czym jest to piekło,
przerażająco okrutne, przerażająco ponure i tak przerażająco odrażające, że znienawidzisz siebie, kiedy zrozumiesz że
popełniłeś ten błąd, że popełniłeś ten grzech i jaki jest tego skutek, i jak zostajesz za to ukarany. Mahavira to wszystko
wypracował. Podał ze szczegółami, jaka kara czeka człowieka, który próbuje być lewostronny.

Mówił też o osobie, która jest prawostronna, ale nie aż tak szczegółowo, gdyż miał do czynienia z kombinacją, lecz przeważnie
zajmował się lewą stroną. Tak jak mówiłam już wielu osobom wcześniej, być może także tutaj, że istnieje dusza, która składa się
z ciał przyczynowych wszystkich pięciu elementów. Na przykład, ciałem przyczynowym ziemi jest zapach. A więc ta dusza,
zbudowana z pięciu ciał przyczynowych i waszych ośrodków energii, która kontroluje również układ parasympatyczny, leży na
zewnątrz rdzenia kręgowego i uaktywnia parasympatyczny układ nerwowy. Tak więc ma połączenie z każdym ośrodkiem. I kiedy
umieramy, to właśnie dusza, razem z Kundalini i naszym Duchem idzie do nieba i to właśnie dusza prowadzi teraz przejście
naszej istoty, tego, co z niej zostało, w nową istotę i tak to się właśnie odbywa.
Zatem wszystko, co do tej pory zrobiliśmy jest zarejestrowane w tej duszy. Kiedy Mnie pytaliście: "Matko, widzimy jakieś takie
okrągłe kształty, leżące blisko siebie. Co to jest?" Powiedziałam wam, że to jest martwa dusza. I teraz odkryli to, o czym im
powiedziałam. Widzicie, kiedy osoba umiera jej dusza wam się ukazuje. Na przykład, nawet teraz możecie zobaczyć te okrągłe
kształty: może ich być wiele, może być jedna albo cały rząd. Zauważono to pod mikroskopem, kiedy im powiedziałam, że odbicie
duszy istnieje w komórce, a dusza zawiera w sobie odbicie każdej komórki. Tak więc ta część komórki, która jest zwierciadłem,
usytuowana po jednej stronie komórki, także ma odbicie tej duszy, a główna dusza, która jest z tyłu kontroluje tę odbitą duszę,
która opiekuje się każdą komórką.
Teraz odkryli, że istnieje w tym odbiciu, taki rodzaj siedmiu pętli, siedem pętli, ponieważ jest to usytuowane na ośmiu – na
siedmiu czakrach i na Mooladharze. A więc On odkrył, że kiedy ludzie umierają, niektóre dusze rodzą się ponownie zaledwie po
kilku dniach. I tacy ludzie to bardzo zwyczajny typ ludzi. W ten sposób wprowadził rodzaj kategorii.
Zatem ludzie, którzy umarli zaliczają się do jednej z kategorii, w której egzystują przez bardzo krótki czas w zbiorowej
podświadomości, po czym rodzą się ponownie. To są bardzo zwyczajni ludzie, bezużyteczni ludzie, bez celu. Ale są też takie
dusze, które po śmierci po prostu wiszą w powietrzu i tylko czekają, żeby znaleźć kogoś, kto zaspokoi ich pragnienia, które
jeszcze nie zostały zaspokojone. Na przykład, jest pijak i ten pijak może przyczepić się do żyjącego człowieka, który chce pić.
Zatem gdy tylko zaczyna… Gdy zaczyna popadać w nałóg picia, niektóre z tych dusz wskakują na taką osobę, a kiedy one
wskakują na tę osobę, mogą zrobić z niej prawdziwego pijaka. Przypominam sobie pewną bardzo niską i drobną panią, która
przyjechała z Kuby. Było to w Ameryce, kiedy pojechałam tam po raz pierwszy. Ona powiedziała Mi, że nie może już siebie
znieść. A jej mąż powiedział Mi, że ona może wypić całą butelkę whisky, czasem nawet bez rozcieńczania. Spojrzałam na nią, na
tę drobinkę. Zapytałam: "Jak ona może to robić?" Zrobiłam nad nią bandhan i zobaczyłam ogromnego Murzyna, który za nią stał.
Powiedziałam: "Czy znasz jakiegoś Murzyna?" Od razu podskoczyła. Powiedziała: "Matko, widzisz go? Widzisz go, to on pije, nie
ja". Oczywiście wyleczyłam ją i po tym zupełnie przestała pić.
Ilekroć wpadasz w jakiś zły nawyk, całkowicie tracisz nad sobą kontrolę, a jakiś duch siedzi na tobie i kontroluje cię. A kiedy cię
kontroluje, nie wiesz, jak się pozbyć nawyku. Dlatego właśnie tak trudno jest pozbyć się nawyków. Ale w Sahaja Yodze, kiedy
Kundalini się unosi dzieje się tak, że te duchy, te martwe dusze opuszczają cię i jesteś w porządku, porzucasz nawyk. Tak to
właśnie działa. Powinnam powiedzieć, że Mahavira nie mówił o tym wszystkim, ani tego wszystkiego nie odkrył, ponieważ nie
był naukowcem, tak myślę, albo nie wiem dlaczego. Ale za to mówił o piekle. I powiedział, że jeśli robisz w życiu takie rzeczy to
będziesz miał taki rodzaj piekła. Opisał to piekło w bardzo, powiedziałabym, otwarty i szczegółowy sposób. To naprawdę
okropne, kiedy się wie, że człowiek, który myśli tylko o sobie, w końcu trafi do takiego piekła a niektórzy są skazani na wieczne
bycie tam.
Lecz tak jak rodzą się Inkarnacje, tak również rodzą się te diabły, niektóre z nich są całkowicie skazane na życie w piekle. I kiedy
one się rodzą, starają się sprawiać nam kłopoty, a jak wiecie, mogą się narodzić, jako nasi guru albo coś podobnego – wszystko
to ma miejsce właśnie teraz, odkrywacie, jak ci ludzie się rodzą i jak wyprowadzają nas na manowce. W jaki sposób oni używają
lewego Swadishthanu albo możemy powiedzieć, lewej strony tylko po to, żeby nas zupełnie sparaliżować. A kiedy osoba jest
opętana, jak pewnie widzieliście, kiedy zostanie opętana nie może czuć wibracji – istnieją różnego rodzaju symptomy u takiej
osoby.

Ale w Sahaja Yodze, recytujemy imię Mahaviry bo Mahavira porusza się po całym Ida Nadi, dociera tutaj i pozostaje w tym
punkcie, który można powiedzieć, jest naszym superego. On widzi, kontroluje, wypracowuje, czyści i robi wszystko, co jest
konieczne, aby zrobić porządek z osobą, która jest w Sahaja Yodze. Musimy więc być Mu bardzo wdzięczni za to, że wykonuje tę
obrzydliwą, brudną robotę, ponieważ ci ludzie nawet nie mają nic przeciwko temu, żeby siedzieć w łazience, można tak
powiedzieć, albo siedzieć z tym wszystkim i medytować. Oni mogą zrobić cokolwiek, to są bardzo obrzydliwi ludzie, absolutnie
obrzydliwi. Kiedy stają się tantrystami, próbują wszelkich nieprzyzwoitych rzeczy i przez to tak naprawdę stwarzają problem
pomiędzy sobą a Bogiem. Powiedzmy, że pójdą do świątyni Bogini i zaczną tam wyczyniać różne rzeczy z kobietą, wtedy Bogini
zniknie; a kiedy Bogini zniknie w tym rejonie, oni przywołują wszystkie te buce z lewej strony.
Teraz mamy więc te wszystkie dusze, które czekają wisząc w powietrzu i próbują powrócić do stanu świadomej istoty i opętać
kogoś. Do tego mamy też tych mistrzów lewej strony, którzy wiedzą, jak schwytać tych ludzi i opętać nimi kogoś albo przenieść
ich z jednej osoby na drugą. To jest nieustanny proces, który czyni osobę całkiem szaloną i bezużyteczną. Nawet, kiedy to
wszystko wiemy, nadal możemy łapać blokady na lewej stronie. Sahaja Yogini też łapią blokady. Dlatego właśnie myślę, że jest
to dla nas bardzo, bardzo ważne, żeby obchodzić ten dzień Mahavira Jayanti.
Dlaczego więc nazwano Go Mahavirą? Ponieważ tylko taka osoba jak On - Vir oznacza osobę, która jest waleczna, która jest jak
rycerz - tylko On mógł tego dokonać. Tylko On mógł całkowicie wniknąć w istotę i zabić, albo można powiedzieć, zniszczyć te
okropne rakshasy, diabły, wszystkie te negatywne rzeczy, które do nas przyszły. Jak wiecie, używamy bardzo dużo lewej strony,
dlatego że tak wiele negatywności nas męczy ale gdyby nie było pomocy, powiedzmy od Mahaviry, nie moglibyśmy tego robić.
Przywołujemy imię Mahaviry – możecie Go nazwać Świętym Michałem, możecie Go nazywać jakkolwiek, ale mówimy Mahavira
bo On był człowiekiem. Wszystko to wypracowuje się dzięki Niemu i jest On taką wielką osobowością.
Narodził się jako człowiek. Dla świętego trudno jest narodzić się jako istota ludzka. Co więcej, widzicie, cała koncepcja piekła i
tego, co zostało opisane w każdej świętej księdze, to jest fakt – to istnieje. A jeśli próbujecie się tam dostać, widzicie, kiedy Ja
próbuję tam wejść, żeby się dowiedzieć, Ja po prostu zasypiam w pewnym sensie. W tym śnie dowiaduję się wszystkich rzeczy o
danej osobie, o tym do jakiego stopnia jest opętana i co zrobiła. Nie jest łatwo dowiedzieć się tego za pomocą świadomego
umysłu. Trzeba wejść w podświadomość, trzeba wejść w sushupti, w głębszy sen, żeby zobaczyć, co się dzieje na lewej stronie.
To jest bardzo osobliwa sytuacja, tak myślę, i nie radziłabym Sahaja yoginom, żeby w to wchodzili. Musimy natomiast pozbyć się
problemów lewej strony z pomocą Mahaviry. Gdy ta czakra jest zablokowana, znajdziecie dużego guza na kości po prawej
stronie. Wtedy musicie recytować imię Mahaviry, żeby po prostu usunąć to ciśnienie z lewej strony.
Wielu ludzi nawet nie wie, dlaczego cierpi. Dlaczego mają cierpieć, skoro nie zrobili nic złego? Dlatego, że są opętani. Nawet
wirusy i wszystkie takie rzeczy, jak zaburzenia psychosomatyczne, jak rak – wszystkie tak zwane nieuleczalne choroby istnieją
dlatego, że powstały na lewej stronie, i dlatego cierpimy na te choroby, które są nieuleczalne. Musimy więc naprawdę bardzo
podziękować Mahavirze, który dał nam tę moc usuwania naszych lewostronnych problemów, który dał nam do ręki to światło,
które On sam wibruje i próbuje rzucić trochę światła na te nieznane obszary – również o Mnie.
Tylko dzięki Niemu możemy zostać wyleczeni z tak wielu fizycznych i umysłowych dolegliwości. Wiecie, że lewą stronę można
łatwo uleczyć jeśli stosujecie leczenie trzema świecami. To pokazuje, że Mahavira lubi tylko światło. On nie lubi ciemności. I
myślę, że Jego idea jest taka żeby teraz zrobić wszystko, co możliwe, by jak najbardziej oczyścić lewą stronę, aby pomóc
ustabilizować Sahaja Yogę w krajach, gdzie jest jeszcze dużo negatywności, bardzo dużo. Więc On to wypracowuje wszędzie, i
choroby psychosomatyczne i wszystkie te choroby, my także możemy to wypracować za pomocą światła świecy, za pomocą
techniki z trzema świecami.
A więc musimy być Mu bardzo wdzięczni, że osiągnął taki wgląd w lewą stronę i dowiedział się dla nas, jakiego rodzaju
problemy istnieją na lewej stronie. To takie miłe, że mamy dzisiaj okazję świętować Jego urodziny tutaj, w tym miejscu, które
naprawdę bardzo kochał.
Mówi się, że Mahavirę przedstawia się czasem jako osobę całkiem nagą, ponieważ pewnego razu, poszedł do dżungli, żeby

medytować i dowiedzieć się o lewej stronie. A kiedy wstawał, zaplątał się w krzakach i musiał odedrzeć połowę swojej szaty.
Kiedy ta połowa została oddarta, wtedy wyszedł z tych krzaków i już było dobrze, gdy nagle pojawił się na scenie Shri Krishna,
jako mały chłopiec z wioski. Powiedział: "Jestem biedakiem", ten mały chłopiec powiedział: "Jestem biedny, nie mam nic. Ty
jesteś królem i zawsze dostaniesz ubranie. Czy nie dałbyś mi tej połowy ubrania, która ci została?" I mówią, że On dał to chłopcu,
a ten uciekł. Był to nikt inny, jak sam Shri Vishnu. I to Vishnu zabrał Mu to ubranie zaledwie na dwie czy trzy sekundy, zanim
zasłonił się liśćmi i poszedł do swojego pałacu ubrać się, bo widzicie, On był królem.
Ale wyobraźcie sobie, jacy ci ludzie są negatywni. Po prostu chodzą bez ubrania – ci dżiniści. Widzicie, oni mają różnego rodzaju
tabu związane ze wszystkimi robakami, ze wszystkim. Mówi się, że ci ludzie zapoczątkowali to, iż jeśli nie szanujesz tych
malutkich, najmniejszych zwierzątek, powiedzmy, nawet węża albo innego zwierzęcia, które jest złe i sprawia kłopoty, ale jest
żywe, to trzeba je ochraniać. Ci dżiniści są szaleni. Mówiłam wam, że doszli do takiego poziomu wegetarianizmu, że starają się
chronić nawet robaki. Wkładają robaki do chaty, a w chacie jest bramin. Więc robaki wysysają krew tego bramina a kiedy bramin
jest całkowicie, powiedziałabym, wyssany przez te robaki, one spadają na ziemię. Wtedy oni pozwalają braminowi wyjść i dają
mu dużą dakshinę, to znaczy dają mu pieniądze w nagrodę za to, że pomógł robakom wyssać jego krew. Taki tam mają rodzaj
wegetarianizmu.
Strzeżcie się wegetarian. Widzicie, nawet Hitler był wegetarianinem, więc możecie sobie wyobrazić, co to jest za wegetarianizm.
Wszystkie te mody na wegetarianizm i tym podobne w ogóle nie są potrzebne, i to właśnie Mahavira pokazał w swoim życiu, że
to wcale nie jest ważne, aby przejmować się tym co należy jeść, co powinno się jeść. Widzicie, ta cała teoria wegetarianizmu
doszła do takiego bezsensownego ekstremum, że powiedziałam ludziom, iż powinniśmy całkowicie porzucić wegetarianizm.
Teraz spójrzcie na przeciwieństwo tego, co On chciał wprowadzić. Jeśli nie jecie protein, nie możecie zwalczyć buców. Osoba,
która ma w sobie buce musi jeść dużo protein, nie węglowodanów, ale protein, żeby móc walczyć z tymi wrogami na lewej
stronie. Ale oni muszą być wegetarianami. Wyobraźcie sobie, że mają w sobie wrogów na lewej stronie i chcą być
wegetarianami. To koniec. Jak będą z nimi walczyć?
Zatem wszystko to jest, można powiedzieć, z góry zaplanowane przez osobę, która próbuje, jakby to powiedzieć… można
powiedzieć, że osoba, która próbuje usunąć, albo możemy powiedzieć, że osoba, która próbuje sprawić, żeby przeżyły raczej te
niższe zwierzęta a nie ludzie – widzicie, to są gnębiciele. To, co robią jest głupie.
Trzeba wiedzieć, że Ja nie mogę dać Realizacji tym robakom i tym rybom, ani nawet kurczętom. Potrzebujemy ludzi. To
wszystko stało się z powodu ludzi idących w przeciwnym kierunku do tego, co jest zalecane.
Tak jak Chrystus powiedział: "Nie będziesz miał pożądliwych oczu", a Ja jeszcze nie spotkałam chrześcijanina, kobiety, czy
mężczyzny, bez pożądliwych oczu – jeśli nie są Sahaja yoginami. Idziemy więc w kierunku przeciwnym do tego, czego
nauczano.
W przypadku Mahaviry stało się tak samo, że to, czego On starał się dokonać, zostało zupełnie zniszczone przez tych ludzi,
którzy próbują uczynić z wegetarianizmu wielką religię. I jeszcze jedno, ten wegetarianizm przyszedł do dżinistów przez gościa
zwanego Neminath, który był tirthankarą w czasach Shri Krishny. On miał się żenić. W owych czasach na weselach jedzono
między innymi różnego rodzaju mięso. I na ślub tego człowieka przysłano wiele jagniąt i kóz, dlatego on poczuł - nazywamy to
uparati - nie podobało mu się to, był tym zdegustowany i sfrustrowany. I co zrobił pod wpływem tej frustracji? Powiedział: "Nie
będę jeść mięsa". Tak oto rozpoczął się wegetarianizm u dżinistów i tak to właśnie nadal trwa. Okazuje się, że ci dżiniści nie
mają w sobie radości, są całkowicie pozbawieni radości. Bardzo lubią pieniądze, uganiają się za pieniędzmi i zachowują się w
taki dziwaczny sposób, że aż niepojęte. Mam na myśli że chociaż są ludźmi, to trudno zrozumieć ich zachowanie, to nie są
normalni ludzie.
Zatem uświadamiamy sobie, że pomimo tego wszystkiego, co wypracował Mahavira, ci, którzy mają niby być jego uczniami,
którzy są dżinistami, tacy właśnie są. Musimy więc zrozumieć, żeby lepiej nie robić w Sahaja Yodze niczego podobnego.
Cokolwiek wam mówią, musicie rozumieć, dlaczego tak jest, znacie modus operandi, wiecie wszystko o Sahaja Yodze. Znacie

cały temat, więc to nie jest właściwe, żebyście do jakiegokolwiek stopnia ulegali tego rodzaju argumentom, ani wielkim
wykładom ani wielkim reklamom i zwracali się ku czemuś, co jest złe. To bardzo ważne.
Jesteśmy Sahaja yoginami i rozumiemy równowagę. Oczywiście zawsze powtarzam, że na przykład ludzie z Zachodu, może
również Australijczycy, powinni jeść więcej węglowodanów, ponieważ jedzą bardzo dużo mięsa. Mogą więc jeść węglowodany,
ale to w żadnym wypadku nie oznacza wegetarianizmu. Chodzi Mi o to, żeby to skompensować. A w Indiach zawsze mówię, że
powinni jeść więcej mięsa, bo to im dobrze zrobi. Ale to w żadnym wypadku nie oznacza, żeby jeść wyłącznie mięso. Trzeba
uzyskać równowagę, a gdy ją osiągniesz, będziesz zaskoczony, że czujesz się o wiele lepiej, taki zrelaksowany, taki oświecony, a
wibracje będą płynąć o wiele lepiej niż normalnie.
Musicie więc być ostrożni w kwestii jedzenia. I tak samo z ubraniem, nie noście bez przerwy garnituru, niezależnie czy jest
gorąco, czy zimno, czy jakkolwiek. Trzeba nosić coś, co będzie dla was odpowiednie. Na przykład w klimacie takim jak tutaj
możecie potrzebować garnituru albo czegoś takiego, aby się okryć, ale przypuśćmy, że jesteście w Ganapatipule albo w
podobnym miejscu, gdzie nie jest tak zimno ani tak gorąco, za to może być sucho. Powinniście więc nosić wygodne ubranie,
trzeba się dowiedzieć, jakie ono powinno być. A kiedy się dowiecie, jakie ubranie jest odpowiednie, lepiej trzymajcie się tego. Bo
widywałam u wielu... rozumiecie, chodzi o to, że kiedy wam coś powiem, nie stosujcie tego aż do przesady ani nie bierzcie z tego
jedynie odrobiny. Kiedy wam o tym mówię, musicie zrozumieć, że zależnie od tego, co jest dla was dobre, jaki jest wasz
temperament, jaki jest wasz potencjał, musicie wybrać coś, co go rozwinie, co was udoskonali i zrównoważy was.
Zatem, aby się zrównoważyć, jeśli myślicie o Mahavirze, musicie również myśleć o Hanumanie. Oni obaj są ważni. W tym
krótkim wykładzie nie jest łatwo powiedzieć wszystkiego o Mahavirze, ale myślę, że połączyłam Go teraz mocno z Sahaj, i
pewnie dostrzegliście, jaki On jest ważny, jak ważną spełnia rolę.
Więc niech Bóg was błogosławi. Jak tylko zaczęłam myśleć o Mahavirze, po prostu... Nie jest możliwe pozostać w świadomym
umyśle, umysł idzie cały czas na lewą stronę. Bo gdy tylko w samochodzie przyszło Mi do głowy, by pomyśleć o Mahavirze, od
tego czasu wszystko schodzi ku lewej stronie, to takie skomplikowane ale to się wypracuje.
Niech Bóg was błogosławi.
Ta lewa strona to okropna rzecz. Myślę, że jeśli macie jakieś problemy, musicie Mnie zapytać, bo jest to jedyny moment, kiedy
możemy o tym porozmawiać. Jeśli macie jakieś problemy, możecie Mnie zapytać o lewą stronę. Jak ją skorygować, jak to
wypracować, o cokolwiek.
Proszę, pytajcie Mnie, gdyż zawsze macie ten problem. O co chodzi? Nie słyszę.
Yogin pyta o uczucie kłucia i o lewe serce.
Shri Mataji: Serce, jak wam mówiłam, jest odbiciem Boga Wszechmogącego, które jest Duchem. Zatem, jak wcześniej mówiłam,
mamy dwa rodzaje dolegliwości serca. Jeden prawostronny, kiedy macie zbyt aktywne życie, i lewostronny, kiedy macie
letargiczne serce, przez co zapadacie na dusznicę bolesną i tym podobne. W twoim przypadku, kiedy czujesz, że coś cię kłuje, to
znaczy, że jest to opętanie. Jeżeli takie kłucie lub mrowienie jest w rękach, wtedy to jest rodzaj opętania. Ale to można
wyczyścić. Jakieś inne pytanie?
Yogini: Matko, czy możesz coś powiedzieć o lewym Nabhi?
Shri Mataji: To jest odrębny temat, chociaż lewe Nabhi bierze się przeważnie z relacji pomiędzy mężem i żoną. Żoną, która jest
typem narzekającym, cały czas o coś ma żal, jest bardzo nerwowa i sprawia mężowi kłopoty, jest bojaźliwa i przez to dziwnie się
zachowuje. Widzicie, czasami one robią to tylko po to, żeby dokuczyć mężowi, ale czasami właściwie, one są bardzo
lewostronnymi, opętanymi kobietami. I te opętane kobiety dają wam to lewe Nabhi.

Każda kobieta, która czuje lewe Nabhi, musi natychmiast zrozumieć, że jest w niej samej coś okropnego, czego trzeba się
pozbyć. Zatem na lewe Nabhi musisz robić zabieg z trzema świeczkami i staraj się szanować męża, spróbuj być dla niego miła,
ponieważ te duchy mogą też dominować. Widzisz, one nie tylko mogą sprawić, że będziesz bardzo przebiegła, one mogą też
dominować, one wiedzą jak dominować. W każdym razie wygląda to tak, jakby kobieta była prawostronna, ale w rzeczywistości
ona cierpi na lewe Nabhi i jest niesłychanie dominująca.
Podobnie, jeśli mąż nie jest dobrym człowiekiem, jeśli dręczy swoją żonę i unieszczęśliwia ją i jest jej z tego powodu przykro,
wtedy też blokuje się jej lewe Nabhi. Tak więc w obu przypadkach trzeba zrozumieć, że twoja radość bierze się... źródłem twojej
radości jest twoja Jaźń, twój własny Duch. To nie zależy od twojego męża ani od nikogo, w tym sensie jesteś niezamężna. Więc
nie powinnaś się przejmować swoim mężem, nie powinnaś myśleć, jak on ciebie traktuje, nie powinnaś się w ogóle nim
przejmować. Ale co powinnaś myśleć: "W końcu jestem jego żoną, powinnam go popierać, pomagać mu. Bez względu na to jaki
jest, niech będzie taki, jaki jest, bo on się nie poprawi, nawet jeśli mu powiem. Najlepiej żebym mu nic nie mówiła. Niech sobie
robi, co chce". I wyczyść swoje lewe Nabhi za pomocą świecy. To jest sposób.
No dobrze, teraz niech dzieci umyją Moje stopy. Jest bardzo ciężko, ciągle czuć lewą stroną. Jestem... Witaj. Podejdźcie tutaj
wszystkie umyć Moje stopy – dobrze?
Jakie piękne! Mantry. Ganesha Stuti. Kto umie zaśpiewać całe Ganesha Stuti?
A czy znacie Atharva Sheersha?
Widzicie, dlatego że Ganesha jest tym, który zasiada w Mooladharze, i jest tym, który spycha cię ku lewej stronie. On przerzuca
cię cały czas. A to właśnie Mahavira próbuje cię uratować i skorygować. Zatem działają dwie siły.
Zabierzcie to. On mówi, że ma imiona Bhairavanatha, to bardzo dobrze. A więc możecie podejść i umyć moje ręce, ci którzy tutaj
są liderami.
Liderzy! To jest najlepszy żart!
Ktoś powinien tu przyjść i ofiarować te rzeczy. Kto może to zrobić? Więc co – kto przyjdzie? Możecie podejść po kolei i polać
wodę. Tylko wodę. Nie, nie... Wy to musicie zrobić. Teraz po kolei, podejdźcie. Najpierw ofiarujcie miód. Zawołajcie go. Weź ten.
Ten drugi... Znowu was potrzebujemy.. Uważaj. To nie powinno dotknąć twoich palców... Co to jest, czy to jest czyste?
Myślałam, że to było... Niech podejdzie ktoś z Melbourne... A co to jest? To są imiona Ida Nadi. Niezamężne dziewczęta. Robicie
to za pomocą tego palca, po obu stronach. Debbie, podejdź i zrób to. Tak, to będzie w porządku. Trochę poza to. Zrób linię w ten
sposób. Po tej stronie. To trzeba tak zrobić. I z tyłu. Potem musicie nałożyć to pod spodem, na spód Mojej stopy. Możecie
przesunąć to wszystko. Czy robicie też tę stronę? Również pod spodem. Musicie to także dokończyć. Już zrobione. Tak samo
trzeba zrobić aż do tej linii. Całość aż dotąd. Tak. Dobrze. Jeszcze więcej. Zróbcie tylko do tej linii. Tak jest dobrze. Wykończcie
to. Tak, zgadza się. Właśnie tak. To znaczy, to co tam nałożyliście, więcej tego. No właśnie. Teraz dobrze. Chodzi o ten nadmiar
z Moich palców – zdejmijcie to. Dobrze, czy mogą teraz przyjść mężatki? Za dużo tego jest. Wytrzyjcie to rękami. Teraz lepiej.
Weźcie to też. Uważnie. Nie popsujcie linii. Nie popsujcie linii. Ta linia nie powinna być popsuta. Tak, uważajcie. Tak dobrze. Tyle
rzeczy trzeba zrobić. Tutaj jest sari. Wytrzyjcie ręce w to... Teraz możecie wziąć sari. Przynieśliście sari? Połóżcie to tam.
Dobrze. Zawołajcie jedną z nich do przodu, i ktoś jeszcze do pomocy. Dziewczęta muszą siedzieć tutaj. Tak, ta... Dajcie jej to...
Ty możesz wziąć ten kokos. Bransoletki. Widzicie, są małe i duże, dlatego że to jest dwa i pół ... Lepiej niech teraz przyjdą.
Muszą przyjść. Musicie zrobić sari. Teraz musicie ułożyć te kwiaty, pod Moimi stopami, ale wszystkie białe pod Moimi stopami,
a te kolorowe z boku... Więc ułóżcie wszystkie białe i potem postawię na nich stopy. Teraz jasne kolory, jak różowy. Liderzy...
Namaskar …
Niech Bóg was wszystkich błogosławi. Niech Bóg was błogosławi.
Zobaczcie, jak wszystko ucichło. Tuż przed Aarti zaczęło padać, a teraz zobaczcie ... pięknie. No dobrze. Czy zrobiliście już
zdjęcie Moich stóp?...
Możemy również zrobić zdjęcie bez… Zdjęcie Mojego ciała i twarzy, ponieważ bez… Widzicie, nie macie żadnych... macie bardzo

niewiele zdjęć bez tego.
Nie widziałam żadnych zdjęć, które ostatnio robiliście. A słyniecie z tego na całym świecie. Nazywają to... Dobrze zrobione.
Świetnie.
Przestało padać, wszystko jest w porządku. To wszystko jest dziełem Bhairavy. Zatem najpierw, musimy to dać liderom, więc...
Wszystko. Mogę to zjeść po lunchu, nie teraz. Myślę, że przede wszystkim zdejmijcie sari. A co to jest? Ach, wspaniale.
Napisaliście wszyscy imiona, więc sama to obejrzę. Od kogo to przyszło? Który to Kabir? Tegan, kto to jest? Dobrze. Anya, która
to jest? Ładnie to zrobiła. Bardzo dobrze. A to czyje jest? A to kto zrobił? Justin. Kto to jest Justin? Bardzo dziękuję. Myślę, że
lepiej będzie rozdać prasad. Ach! Fartuch, fartuszek. Jaki piękny! Bardzo słodki. Widzicie, mogę go założyć przy gotowaniu, czyż
nie? Bardzo ładnie uszyty! Co chcecie, żebym dla was ugotowała? Piękny! No dobrze. Najpierw ofiarujcie te słodycze i
czekoladki... Co to jest? Ty to zrobiłeś? Dobrze. Dziękuję. Z jogurtu? Och, piękne! Skąd je wziąłeś? Z plaży? Piękne, naprawdę
bardzo piękne. Pięknie zrobione, nieprawdaż? Bardzo ładne! Ona jest artystką... To tak jakby Ganesha za mną stał. Widzicie to
zdjęcie? Dokładnie tak. Widzieliście to? Zrobiliście to nie widząc – świetnie! Musicie zobaczyć to zdjęcie. Och, to miło z waszej
strony. Bardzo wam dziękuję, dziękuję. Dziękuję ci, Bhairava...Troszkę. Dziękuję. Dziękuję... Nie mogliście znieść Mojej torebki?
Och, jaka torebka! Czy ona była tutaj zrobiona? Jaka piękna! Piękna, bardzo dobrze. Bardzo artystyczna, prawda? Dlaczego oni
użyli tych kolorów? Co za artyzm – przyroda i całe to... Jakie to piękne! Bardzo wam dziękuję. To bardzo szczególna rzecz, czy to
się jakoś specjalnie nazywa? Bardzo dziękuję. Co wy robicie, żeby cały czas dawać Mi prezenty. Daliście Mi jajka, to i tamto – co
jeszcze? Torebka to był dobry pomysł, ponieważ ona Mi pomoże. w Indiach oni mogą to wszystko namalować, ale nie mają
pomysłów.
Wy tutaj jesteście bardzo twórczy, muszę powiedzieć, jesteście bardzo twórczy dzięki przyrodzie. A to co? O! Nic dziwnego, że
nosiłam... To cudowne! Piękne. Wiecie jak wybrać prezent na urodziny Chrystusa! Co to jest, porcelana? Gips. Musimy uważać.
Lepiej uważajcie. To jest coś starego, prawda? Widać twarz. Ale może to porcelana? Ostrożnie, naprawdę musicie uważać.
Pięknie zrobione! Zobaczcie jej szatę, czerwona i niebieska; i widzicie, mam na sobie podobne połączenie. Ale musicie z tym
trochę uważać, no dobrze. Piękne!
Deszcz przestał padać. Właśnie nad tym medytowałam. Medytowałam przez minutę i ustał. Ale ten Bhairava jest okropny, On nie
pozwolił Mi mówić! Tylko ściągał Mnie w dół. Ale poradziłam sobie z tym. Wiecie, to całkiem niezły wykład. Jeśli jest nagrany
dajcie Mi kopię, i wyślijcie jej. Bardzo dobry wykład. Nigdy wcześniej nie mówiłam o Bhairavanacie. Zróbcie kopię, to będzie
dobry prezent. Dobrze by było, gdybyście dali Mi kopię zanim wyjadę. I trochę cieciorki też. Tak jak dzieci, ja też bardzo lubię
cieciorkę. I popcorn. Wszystkim smakuje. Wy lubicie tylko popcorn, prawda? Nie lubicie tego? Myślę, że lepiej to rozdajcie,
inaczej zostanie. Lubisz cieciorkę? Dajcie to dzieciom. Lepiej rozdajcie ciasto. Nie, przepraszam ale tego nie jem: to jest dość
kwaśne, prawda? Nic kwaśnego dla dzieci! Piękny! Teoria Einsteina… Bumerang. To jest teoria Einsteina; widzicie, on tego użył...
Według niego, światło nie porusza się po linii prostej ale... Oto dlaczego się odbija. Jak bumerang... [Yogin pyta o kurację na
opętanie.] To jest jakaś forma opętania. Może użyj światła. Światło bardzo pomoże. Czy chodziłeś może do jakiegoś guru? Kto
powiedział? Nie, nie, to wszystko można usunąć poprzez Sahaja Yogę. W Sahaja Yodze, to nie jest na zawsze. Każdy rodzaj
klątwy można usunąć, rodzinnej czy jakiejkolwiek. Widzicie, to tutaj jest dla nastoletniej dziewczyny! Jakie piękne. Dajcie więcej
dla tych dzieci tam. Weźcie całą cieciorkę. One są teraz Zrealizowanymi Duszami.
Chcieliście, żebym mówiła tutaj o dzieciach, prawda? Czy powinnam powiedzieć parę słów? Wszędzie muszę powiedzieć – no
dobrze!
Mówiliśmy więc teraz o Bhairavie i zobaczyliśmy jak działa w nas negatywność, oraz jak łapiemy blokady. A więc,
powiedziałabym, iż zawsze musimy pamiętać, że mamy duszę i ta dusza może być atakowana. Ona już została zaatakowana
przez wszystkie rzeczy, które mieliśmy w tych współczesnych czasach, ten atak już trwa. Ale teraz musimy ją oczyścić i
doprowadzić do porządku. Jeśli naprawdę chcecie cieszyć się Sahaja Yogą i oczyścić się to musicie zrozumieć, że potrzeba
nam dużo introspekcji, bardzo dużo introspekcji.
Ludzie, którzy są lewostronni, nie są prostolinijni, są przebiegli i mówią źle o innych. Ostatnim razem odkryłam, że w Perth działo

się wiele rzeczy, o których ludzie mówili. Chciałam wam jeszcze raz przypomnieć, że o tym słyszałam, także o tym, że nawet
teraz w Australii wciąż istnieją tacy ludzie, którzy po prostu zaczynają wygadywać różne rzeczy za plecami. Jedna osoba coś
mówi, druga tego słucha i to jest bardzo, bardzo złe, ponieważ mówienie źle o innych oznacza, że przede wszystkim zło wchodzi
w was.
Po drugie, sposób w jaki to rozprzestrzeniacie zatrzymuje rozprzestrzenianie się Boskości. Po trzecie, sami stajecie się coraz
bardziej negatywni i każdy, z kim rozmawiacie też się zaraża. To jest jak choroba. Myślę więc, że w całej Australii musimy być
bardzo ostrożni ponieważ mieliśmy już dwie wielkie wywrotki, z wielkim upadkiem, tylko z tego powodu, że Australia jest bardzo
lewostronna oraz dlatego, że to miejsce Ganeshy. To dlatego Ganesha został tu umieszczony, żeby was uratować i doprowadzić
do porządku, jeśli chodzi o lewą stronę.
Musimy więc być bardzo ostrożni, ponieważ ta skłonność się rozwija, wiecie, to zależy. W dużym stopniu podobnie jest w Anglii,
ale nie w Ameryce, nie w Austrii, w Rosji, czy w Niemczech. Tam jest odwrotnie, oni są otwarci i mogą być agresywni, ale nie są
przebiegli. Więc albo jesteś agresywny albo jesteś przebiegły.
Zatem sami musicie stwierdzić, co jest z wami nie tak i co jest w was złego. Bo w końcu jesteśmy wszyscy Sahaja yoginami.
Dostaliśmy wielką szansę otrzymując naszą Realizację i teraz osiągnęliśmy etap, gdzie naprawdę znajdujemy się w Królestwie
Boga. A to, jak daleko zajdziecie zależy wyłącznie od was.
Dlaczego odnosimy sukcesy w Rosji? Dlatego, że ludzie tam są bardzo introspektywni. Jeśli poczytacie jakiegokolwiek
rosyjskiego pisarza, takiego jak Tołstoj czy inny, cokolwiek robią, nawet jak się zakochają czy cokolwiek, natychmiast zaczynają
introspekcję: "Dlaczego, dlaczego się zakochuję? Dlaczego mi się to przydarza? Dlaczego myślę w ten sposób? Dlaczego
działam w ten sposób?" Widzicie, oni robią introspekcję. A jeśli nie mamy w sobie tej introspekcji, wtedy dzieje się tak, że
możemy pójść albo na prawą albo na lewą stronę.
Ale w tym kraju widzę, że to jest bardziej lewa strona, że istnieje przebiegłość. Tak się stało, że mieliśmy kilku okropnych liderów.
Zgoda. Lecz zamiast porozmawiać o tym czy powiedzieć Mi o tym, wszyscy zaczęli rozmawiać między sobą i wyrobili w sobie
wszystkie złe cechy naraz.
Dlatego właśnie tylu straciło swoje wibracje i straciło swoją, można powiedzieć, moc poszukiwania. Kiedy więc widzicie osobę,
czy kogoś, kto robi coś złego, lepiej o tym zapomnijcie. A jeśli nie zapomnicie, wtedy powinniście do Mnie napisać. Nawet jeśli
tego nie zrobicie, to lepiej pójść i porozmawiać z tą osobą twarzą w twarz i powiedzieć: "Myślę, że to nie jest w porządku". Ale
jeśli do Mnie napiszecie to może zostać rozwiązane, problem może zostać rozwiązany.
Powiedzmy, że macie teraz pana X jako lidera albo kogoś tutaj, kto jest powiedzmy, z Nowej Zelandii, lub kogoś z zewnątrz. Od
razu powinniście zauważyć, czy jesteście krytyczni wobec niego? Jak patrzycie na tę osobę? Czego staracie się o niej
dowiedzieć? Jeśli jesteście krytyczni, to wiedzcie, że nigdy nie zrobicie postępów. Powinniście być krytyczni wobec samych
siebie, nie wobec innych. Wiedzcie, że wam samym daleko do perfekcji, to najlepszy sposób.
Na przykład mieliśmy kiedyś chłopca w wieku około dziewięciu lat, on był bardzo przebiegłym typem i mówił źle o jednej osobie
do drugiej osoby, podchodził i po prostu wskakiwał na kogoś, i uderzał kogoś, po kryjomu. Nie otwarcie. Więc go zawołałam i
zapytałam: "Co ty sobie myślisz? Czy myślisz, że jesteś najdoskonalszy ze wszystkich?" On powiedział: "Tak myślę". Odrzekłam:
"No tak. To koniec". Taka osoba nie może się poprawić.
Kiedy więc, próbujecie znajdować wady u innych wiedzcie, że wy sami macie wiele wad. Oczywiście, nie czujcie się winni, z tym
też jest problem. Nigdy nie powinniście czuć się z tego powodu winni. Jeśli macie wady po prostu zastanówcie się: "Jakie mam
wady? Jak je poprawić? Na jakich czakrach mam blokady?" Zamiast przyglądać się czakrom innych, jeśli spojrzycie na własne,
wtedy zostaniecie oczyszczeni, będziecie bardzo czyści, będziecie wspaniali, wszystko będzie w porządku.
Ale jeśli nie możesz zobaczyć własnych wad, to znaczy, że jeszcze nie masz Samorealizacji. Samorealizacja oznacza, że znasz

siebie. Poprzednio mówiłam o tych wszystkich rzeczach tutaj w Perth i o tym, co się dzieje, kiedy rozpowiadacie o kimś historie.
Panie powinny być szczególnie ostrożne, ponieważ one są po lewej stronie, muszą bardzo, bardzo uważać, żeby nie zacząć
osądzać innych. One myślą, że są doskonałe i osądzają, mówią swoim mężom, potem mąż mówi drugiemu mężowi, i tamten
mąż mówi swojej żonie – i tak to się szerzy. Musicie być niesłychanie mądrymi i rozsądnymi kobietami. Jeśli nie będziecie
rozsądne, będzie się to szerzyć jak choroba.
W Sahaja Yodze to jest jedna z chorób, której się obawiam, Chrystus nazywał to szemrzącymi duszami. Powiedział: "Strzeżcie
się szemrzących dusz!" Liderzy boją się wam cokolwiek powiedzieć. Jeśli wam coś powiedzą, od razu zaczynacie mówić: "Och,
Matka powiedziała tak – a on mówi tak". Cokolwiek lider mówi musicie go słuchać, musicie być mu posłuszni, zapytać go, co ma
na myśli mówiąc to, o co chodzi? W przypadku, kiedy odkryjecie, że coś jest złego z liderem wolno wam napisać do Mnie, a Ja na
pewno to sprawdzę.
Na przykład, Stephen napisał do Mnie o kimś i sprawdziłam to, zapytałam i dowiedziałam się o co chodzi. Więc widzicie, że nie
ma w tym nic złego, żeby dowiedzieć się czegoś o kimś. Pewna pani napisała do Mnie i uzyskałam informacje.
Ale niepotrzebnie zwracacie uwagę na drugą osobę to nie jest dobre. Zwracać uwagę na samego siebie, szukać wyłącznie
dobrych cech u innej osoby, pomagać innej osobie – w ten sposób powinniśmy być kolektywni, będziemy wtedy wzrastać
szybciej i cieszyć się sobą.
Są tutaj teraz nasze dzieci. Ale okazuje się, że tak naprawdę nie wiemy, jak opiekować się dziećmi w zrównoważony sposób.
Niektórzy myślą, że skoro powiedziałam, iż one są Zrealizowanymi Duszami, można powiedzieć: "W porządku, niech sobie robią
co chcą". To nieprawda, widzicie, gdyby to była prawda, narodziłyby się z drzew. Dlaczego narodziły się z was? Żebyście byli za
nie odpowiedzialni, czy są zrealizowane czy nie.
Jesteście odpowiedzialni za swoje dzieci i musicie dopilnować tego, żeby je korygować. To jest bardzo ważne. Widziałam, że
niektórzy ludzie pozwalają swoim dzieciom na takie szaleństwa, że one aż dostają amoku. W tej dziedzinie powiedziałabym, że
induski rodzic jest idealnym rodzicem. On będzie opiekował się dzieckiem, będzie również je kochał, wyrażał swoją miłość i tym
podobne. Ale jeśli odkryje, że dzieje się coś złego z dzieckiem, natychmiast je skoryguje – natychmiast, nie będzie go
oszczędzać w obecności innych. A jeśli ktoś inny przyjdzie i poskarży na dziecko, że to dziecko coś zrobiło, on natychmiast
skarci dziecko. On nie będzie zły na tę osobę: "Dlaczego skarżysz się na moje dziecko?" Ale jej podziękuje i powie: "Dzięki Bogu,
że mi powiedziałeś", ponieważ dziecko mogłoby się popsuć jeszcze bardziej.
Na przykład mieliśmy takiego Avadhuta – on jest teraz dorosłym chłopcem, ale kiedy był mały, pewnego dnia zapytał Mnie:
"Kiedy opuścisz rodziców, to czy baddhy twoich rodziców też cię opuszczą czy nie?"
Odrzekłam: "Nie, baddhy twoich rodziców mogą nie odejść".
"Więc po cóż opuszczać rodziców?"
Zapytałam: "Ale kto opuszcza rodziców?"
Odpowiedział: "Słyszałem, że w zachodnich krajach ludzie, dzieci opuszczają swoich rodziców kiedy mają osiemnaście lat. Ale ja
bym nie chciał opuścić rodziców".
Powiedziałam: "Dlaczego? Możesz być wolny". Odrzekł: "Wtedy będzie mi wolno robić złe rzeczy. Ale kto mnie skoryguje, kiedy
wezmę do ręki papierosa, kto mnie skarci? Kto mi powie: Nie rób tego". Jeśli dziecko weźmie do ręki papierosa, ojciec
natychmiast zabierze tego papierosa i oparzy go. I powie: "Następnym razem jak to zobaczę, przypalę ci język". I tyle. Ale
dziecko wie, że "ojciec mnie kocha i kocha mnie w taki sposób, że nie chciałbym utracić swojego ojca". Jednak ono powinno
wiedzieć, że może utracić przychylność ojca. Jeśli cały czas pozwalasz dziecku zachowywać się tak jak chce, jak ono chce,

wtedy wejdzie ci ono na głowę.
Właśnie dzisiaj z nim rozmawiałam i powiedziałam mu, że kiedyś podróżowałam z pewną panią pociągiem, z jedną Sahaja
yoginką, i jej dziecko też tam było, małe, miało około siedmiu lat. Ona próbowała ze Mną rozmawiać a ten mały cały czas mówił:
"Mamusiu, mamusiu", i "Dlaczego? Dlaczego?" I tak cały czas.
Powiedziałam jej: "Dlaczego musisz odpowiadać na wszystkie jego pytania? On chce tylko zadawać pytania".
Powiedziałam: "Nie pyta o nic sensownego, to tylko bzdury. On chce przyciągnąć twoją uwagę. Dlaczego więc chcesz poświęcać
mu tyle uwagi?”
A ona na to: "Matko, jak to powstrzymać?"
Odpowiedziałam: "Skończę z tym w jednej chwili".
Powiedziałam mu: "Nie powinieneś zadawać tylu pytań".
Zapytał: "Dlaczego?"
"Dlatego, że jesteś głupi. Musisz się jeszcze dużo nauczyć i jeśli będziesz nadal zadawał tyle pytań staniesz się bardzo, bardzo
głupi i pewnego dnia zwariujesz. Czy chcesz stać się szaleńcem?" On bardzo się wystraszył. "Zwariujesz".
I widzicie, jeśli macie takie dzieci musicie im opowiadać jakieś historie. Powiem wam jak. Niektóre dzieci mają zwyczaj bicia
innych albo robią coś innego, wtedy im powiedzcie: "Jak będziesz bił, wyrośnie ci z tyłu ogon jak u psa". Coś w tym rodzaju. I one
w to wierzą. Wierzą.
Następnego dnia zapytają: "Czy już wyrasta mi ogon?"
"Tak, może, może. Teraz już będziesz się dobrze zachowywał?”
"Tak, będę bardzo...”
Widzicie, trzeba używać wszystkich tych sztuczek wobec waszych dzieci. Ale one są bardzo sprytne i wiedzą jak zagrać,
żebyście zatańczyli, wiedzą co zrobić, żebyście stali się czymś w rodzaju ich niewolników, czasami można tak powiedzieć.
Wszystkiego się domagają: "Zrób to, zrób tamto". Ponieważ one są Zrealizowanymi Duszami...
Byłam zaskoczona, kiedy pojechałam do Londynu i przeczytałam w gazecie statystyki o dzieciach, że każdego tygodnia tylko w
Londynie, dwoje dzieci zostaje zabitych przez rodziców. Tego było dla Mnie za wiele. Więc nakrzyczałam na nich i powiedziałam:
"Dość tego, musicie kochać swoje dzieci". Widzicie, w rezultacie tego wszystkie dzieci weszły im na głowy i nie mogli
przychodzić na programy. Jeśli przychodzili na programy, ich dzieci trzeba było trzymać na zewnątrz jak pieski, przywiązane do
czegoś, a w Anglii, nie wiem może tutaj też, mają smycz, jak dla psa. Widzicie, trzymają dzieci tak samo jak... powiedziałam:
"Jakie to okrutne", ale teraz wiem, jakie potrafią być dzieci na Zachodzie. Nie wiem czy to wina białej skóry, czy co to jest ale
wiecie, jak zaczęliśmy prowadzić dla nich szkołę, bo nie było żadnej szkoły, były w okropnym w stanie. Więc powiedzieliśmy: "No
dobrze, otworzymy szkołę w Dharamshali".
Założyliśmy więc szkołę w Dharamshali i przywieźli te dzieci, bo one nie miały gdzie chodzić. Widzicie, zaczęło się to wszystko w
pośpiechu. Zatem może coś w tym jest, że jeśli zaczynasz szkołę w wielkim pośpiechu może pewne rzeczy mogą być
niedograne. Ale te dzieci były okropne, ponieważ zobaczyły, że ci nauczyciele są Indusami, więc przyszły i zaczęły ich szturchać,
zaczęły pokazywać im język, czasami na nich pluły, czasami szczypały i wiecie, robiły różnego rodzaju rzeczy. A nauczyciele się
wystraszyli.

Powiedzieli: "Nie możemy się zajmować tymi łobuzami, Bóg wie do czego są zdolni. Pewnego dnia przyniosą nóż i w nas wbiją.
Nie wiemy co robić". Mieliśmy też bardzo złe doświadczenie z tymi dziećmi w Shudy Camps, gdyż one nie mają żadnego
wyczucia proporcji, żadnego.
One w ogóle nie uważały i wtedy powiedziałam: "Co zrobicie?" Odrzekli: “One już nawet zaczęły zeskakiwać z różnych miejsc".
Mam nadzieję, że tutaj nie skaczą. No i... jeden chłopiec złamał nogę. I wystraszyli się.
Powiedziałam: “No dobrze, teraz zróbcie jedną rzecz. One już są zepsute, ale weźcie krótką linijkę, pokażcie im i powiedzcie, że
jak będą się źle zachowywać to dostaną tym. I raz czy dwa sprawcie im małe lanie”. To nie oznacza, żebyście ciągle bili swoje
dzieci. Uważam, że nie powinno się w niczym przesadzać, ale powinna być równowaga. Musicie to zrozumieć.
Był taki chłopiec, który przyjechał jako kucharz z Austrii i yogin poprosił go, myśląc, że on jest z Zachodu – "Zajmij się może
dziećmi". A on zaczął je obijać na prawo i lewo. Nie tak jak hinduskie kobiety. Induskie kobiety nie biją za wiele, widzicie, my nie
bijemy. To znaczy uderzyłam moją córkę raz, jedną córkę, starszą a młodszą dwa razy w życiu.
Nie uznajemy bicia ale widzicie, one boją się naszych oczu, dobrze wiedzą czego chcemy, co jest dobre. Powiem wam, że moja
młodsza córka, kiedy poszła do szkoły w Delhi zobaczyła, że wszystkie dziewczęta noszą bluzki bez rękawów. Więc przyszła do
Mnie i zapytała: "Czy powinnam nosić bluzki bez rękawów, ponieważ wszystkie dziewczęta noszą bluzki bez rękawów?"
Powiedziałam: "Jeśli tak uważasz, to tak rób". A ona mówi: "Mamo, dlaczego Ty nie nosisz bluzek bez rękawów?" Odrzekłam:
"Wstydzę się je nosić; nie lubię odsłaniać w ten sposób rąk, nie podoba Mi się to, to nie jest dobre. Widzisz, ramiona powinny być
zakryte, tak uważam". Od razu powiedziała: "Nie o to chodzi, że jak mówię, że czegoś chcę, to masz na wszystko się zgadzać.
Powinnaś mi powiedzieć 'Nie, nie'. Byłabym bardzo zadowolona".
Zatem ta mądrość jest w induskich dzieciach. One są jak ten Avadut, o którym wam mówiłam, powiedział: "Kto mnie wtedy
skoryguje, kto mnie powstrzyma przed zrobieniem czegoś złego?" Ale nasze dzieci tutaj takie nie są, nie wiem dlaczego, może
dlatego, że nasze korzenie są bardzo głębokie, a może z innego powodu, musimy cały czas je kontrolować i bardzo ważna jest
mądrość.
Jeśli powiem dziecku: "Masz złe maniery", To tak jakbym powiedziała dziecku najokropniejszą rzecz, "brakuje ci manier". Albo
jak ktoś powie: "Jesteś bardzo niemądry", wtedy dziecko czuje się bardzo urażone. "Jestem niemądry, nie zauważyłem". Ale
najlepszą rzeczą, jaką możecie powiedzieć, jest: "Jesteście Sahaja yoginami, jesteście szczególnymi ludźmi, nie możecie tak
robić, jesteście Sahaja yoginami”.
Cały czas mówcie im jakimi powinni być dystyngowanymi ludźmi, czego się oczekuje od Sahaja yogina, tak będzie lepiej. Ale
nigdy ich nie psujcie. To jest jedyna rzecz, której nie powinniście robić, w przeciwnym razie nieustannie będziecie mieć problemy,
nawet jeśli są Zrealizowanymi Duszami, czymkolwiek są. Proszę postarajcie się ich nie zepsuć. To bardzo ważne.
Ponadto jak wam powiedziałam: "Nie obgadujcie innych za plecami". To jest bardzo zły zwyczaj, w ten sposób nałapiecie buców
i staniecie się skrajnie negatywni. Jak tylko przyjdzie wam taka myśl do głowy, zatrzymajcie ją. Widzicie, to jest ohydna choroba,
która się rozprzestrzenia, i robi z was... to znaczy, to jest tak obrzydliwe, że kiedy słyszę o kimś, kto mówi źle o kimś innym, robi
mi się niedobrze, bo to nie jest ludzkie. Wśród zwierząt jest takie zwierzę zwane hieną. I mówią, że ta hiena taka właśnie jest.
Podchodzi powoli i kradnie dziecko, czy coś innego, to jest bardzo podstępne zwierzę. I taką osobę w Indiach nazywamy hieną,
taka osoba zwana jest hieną. A jeśli ktoś tak obgaduje, uważany jest za bardzo mierny typ osobowości. W Sahaja Yodze tak nie
wypada. Żadni Sahaja yogini nie powinni mówić źle o innych. Ani nie powinni dyskutować o innych. Nigdy! Kiedy ktoś tak robi
musicie natychmiast powiedzieć: "Nie, proszę, ja nie chcę tego wiedzieć. Proszę nie mów mi". To nie jest dobra rzecz. Politycy to
lubią, ale nie Sahaja yogini. Sahaja yogini nie powinni tego robić, ponieważ widzicie, jesteście wielkimi ludźmi, jesteście
yoginami.

Czy wiecie jak yogin staje się Zrealizowaną Duszą, w normalny sposób? Czytałam ostatnio książkę o Upaniszadach i jeden z nich
był – dopiero dzisiaj to zobaczyłam po wstaniu z łóżka. Było napisane o yoginie że, przede wszystkim, musisz się naprawdę
zagłodzić. Potem musisz robić shirshasany, przy tym musisz robić pranayamę, potem musisz wstać o czwartej rano, wykąpać
się i usiąść do dhyany, i przez pięć godzin musisz siedzieć i robić swoją dhyanę. Potem musisz robić pranayamę. To też coś
specjalnego. Zwyczajnej osobie nie jest łatwo to robić, musisz odliczając do sześćdziesięciu podnosić lewą stronę, i pobierać
pranę przez... to znaczy oddychać przez lewą dziurkę nosa, robiąc to, musisz odliczać do sześćdziesięciu czterech, a potem
rechaka – robisz wydech licząc do trzydziestu dwóch, możecie to sobie wyobrazić? Trzeba robić to wszystko 108 razy każdego
dnia. To jest minimum. A dalej jest tyle ćwiczeń, że jak wam powiem, będziecie zaszokowani. Na przykład, musicie wstać, nagle
podskoczyć i rozstawić stopy pięć stóp od siebie, wyobraźcie sobie. Potem obrócić się, wiecie, po to żeby oczyścić wasze nadi,
trzeba się obrócić i przełożyć się na lewą stronę. Więc przekładasz się na lewą stronę i tu jest obszerny opis, ale w skrócie to jest
ćwiczenie rozciągające. Kładziesz rękę na lewej stronie i pochylasz się rozciągając, znowu wracasz do normalnej pozycji, znowu
podskok i stajesz ze stopami jakieś 5 stóp od siebie. Potem przełożenie na prawą stronę. W ten sposób czyści się Nadi. Ale
widzicie, jest jeszcze tyle innych opisów. One są takie straszne. Oni mówili, że zwyczajne ćwiczenia są dla zwyczajnych ludzi, ale
osoba, która chce osiągnąć yogę, musi robić te wszystkie okropne ćwiczenia, które są, no nie wiem, takie że zanim skończysz,
twoje ciało będzie połamane, ale za to otrzymasz mokshę. Tak to jest.
Ale próbuję wam powiedzieć, że teraz macie wszystko uproszczone – to jest łatwe, ale ciągle jeszcze wszystkie te bezsensowne
rzeczy są do was przyklejone w subtelny sposób. I nawet jeśli jesteście teraz w łodzi, te rzeczy ciągle tam są i stanowią duże
obciążenie, a ten ciężar może sprawić, że znowu pójdziecie w dół, a gdy spadacie w dół z pewnej wysokości, dzieje się to bardzo
szybko. Tylu ludzi wyrzuciliśmy z Sahaja Yogi, tylu opuściło Sahaja Yogę, tylu przyszło do Sahaja Yogi.
Ludzie, którzy przychodzą, na początku są przez pewien czas usprawiedliwieni, widzą też jak się zachowujecie, to bardzo ważne.
Zatem pierwszą rzeczą jaką musimy wiedzieć jest to, że jesteśmy ludźmi, którzy są Sahaja yoginami, to jest szczególny typ ludzi,
specjalnie umiejscowiony i że mamy tyle przywilejów, więc musimy zachowywać się z wielką godnością.
Widywałam ludzi, którzy śmieją się z byle czego. Jesteście w grupie, a oni nagle zaczynają się śmiać. Nie ma się z czego śmiać,
ale oni zaczynają się śmiać. Nawet jeśli Ja tam siedzę, oni będą gawędzić i gadać bez sensu.
Ale jeśli twój Guru tam siedzi, musisz być cicho, musisz być pokorny, musisz czuć bojaźń. Wszystkie te rzeczy są ważne i
musimy się stopniowo tego nauczyć, ponieważ nigdy nie mieliście porządnego szkolenia w życiu duchowym. Widzicie, te
kościoły albo te tak zwane świątynie, do których chodziliście i wszyscy inni, do których chodziliście, nie byli prawdziwymi
mistrzami, którzy powiedzieliby wam, jak się zachowywać, jak się zwracać, jak być w takim miejscu.
Zatem teraz, stopniowo, powinniście sami zobaczyć, że musicie wzrosnąć i to wzrosnąć bardzo szybko. Dlatego musicie
pamiętać, że potrzebujemy introspekcji, żeby zobaczyć: "Gdzie jestem? Co robię? Ach, więc teraz nadchodzi złość". Jak tylko
przychodzi złość, idź, stań przed lustrem i powiedz: "No dalej, pozłośćmy się". Cały czas przyglądaj się sobie i to ci pomoże. Nie
innym.
Muszę wam teraz powiedzieć, że wszędzie, gdzie spotkacie takich ludzi, oni stworzą grupę, a ta grupa może się powiększyć albo
być bardzo malutka, to zależy od was. Musisz tylko powiedzieć: "Matka powiedziała, żeby nie słuchać ani jednego słowa
przeciwko innym". Po prostu nie słuchajcie. Ale na początku oczywiście trzeba wiele tolerować.
Na przykład, na początku Sahaja Yogi dostawałam pisane do Mnie listy i były one tak irytujące. Ta osoba mówiła źle o tym,
tamta osoba mówiła źle o tamtym, to znaczy, każdy by zwariował od czytania. Zatem nigdy ich nie czytałam. Wszystkie te listy
po prostu paliłam. Ale na szczęście ci ludzie stali się nadzwyczaj rozsądni, oni rozumieją swoją odpowiedzialność, stali się
bardzo, bardzo pięknymi ludźmi, pełnymi zrozumienia, a ta miłość jaką mają dla siebie nawzajem, to bardzo interesujące. Tylko
poprzez miłość możesz poznać innych, nie poprzez nienawiść. Jeśli kogoś nienawidzisz, jak możesz poznać tę osobę, piękno tej
osoby?

Kiedy więc zaczynasz widzieć piękno tej osoby, zaczynasz się cieszyć byciem z tą osobą. To właśnie jest Sahaja Yoga.
Chciałabym, żebyście dopilnowali i uczyli swoje dzieci w taki sposób, żeby one czuły swoją odpowiedzialność jako Sahaja
Yogini.
Niech Bóg was błogosławi!
Lepiej bądźcie czujni, są tu też małe dzieci. I nigdy ich nie zaniedbujcie, rzecz jasna, nigdy ich nie zaniedbujcie. Nigdy nie
zostawiajcie ich samych nawet jak chodzicie do pracy, możecie z niej odejść dla dobra dzieci, kiedy są w pewnym wieku. A
potem znowu ją podjąć... Jest tyle rzeczy, które możecie robić w domu.
I również mężczyźni powinni rozumieć, że muszą każdego dnia spędzać trochę czasu ze swoimi dziećmi. To jest niesłychanie
ważne, bo dzieci relaksują. Patrzcie na nią, ucieka. Moja uwaga jest cała tam. Mam nadzieję, że one nie... Czy te dzieci są
rozważne? Niech ktoś tam będzie... Kilka pań może być przy dzieciach na zmianę, lepiej ich pilnujcie.
A więc, przyjechaliśmy do bardzo ładnego miejsca i mam nadzieję, że ta praca będzie teraz wykonana. Zrobiliśmy inaugurację i
wszystko będzie gotowe. Będzie tak jak mówili, będą trzy piętra. Byłoby dobrze, gdyby to się udało. Nie wiem co tutaj
zamierzacie zrobić, co z tego wyjdzie. Wykopaliście to na wasz – czy tak?... Kominek? To będzie kominek. A co będziecie mieć
tam? W tamtej niszy? ... Jeszcze jeden na górze? ... Jak to zanieśliście na górę? Z prefabrykatów. A co jest dalej w programie?
Lunch, prawda? No dobrze... Ktoś tam jest? Proszę zajmijcie się nimi. Widzicie, możecie to robić na zmianę. Powinniście
wszystko skończyć. Nie zostawiajcie tu niczego.
Za dużo tego. Ty to zjedz. Dobrze? Nie mogę tyle zjeść. Tu jest serce! [Yoginka pyta o wychowywanie zachodnich nastolatków.]
Co się stało? Czternaście i piętnaście? I one nie są w Sahaja Yodze? Myślę, że powinnaś je wysłać do jakiejś szkoły w Indiach..
Mój mąż… On nie jest Sahaja yoginem... On pozwoli? To nie musi być, widzisz, nie musi być szkoła Sahaja, jeszcze się nie
zaczęła, ale możemy je dać do szkoły, która jest taką normalną induską szkołą. Mogą je przyjąć do szkoły z internatem. To je
ocali. A kiedy zaczniemy naszą szkołę średnią, mogą tam dołączyć. Ponieważ trzeba je właściwie wychować. A do tego jest tyle
innych pokus, mówię wam. To bardzo niebezpieczne... Podajcie Mi ich imiona. One mogą zostać przyjęte. I powiedz, że te dzieci
chciałyby być przyjęte do jakiejś tamtejszej szkoły. Ale poziom w Indiach jest bardzo wysoki. Będą musiały pójść do klasy o rok
niżej, ale to dobrze; otrzymają tam bardzo dobre wykształcenie. Pojedź z nią i znajdź szkołę. To może być gdziekolwiek, w
Bombaju, w Pune, gdziekolwiek. Tam będzie z pewnością taniej niż w tutejszych szkołach, i będą zdyscyplinowane. Zgadzam się
z tobą... Widzisz, nikomu nie zależy. Także dlatego, że sprawiają kłopot nauczycielom. Rząd również się tym nie przejmuje.
Dzieci są nad wiek rozwinięte, wiedzą tyle rzeczy – to straszne, mówię wam. Trudno jest zrozumieć, że takie małe dzieci wiedzą
rzeczy, których nie wiedzieliśmy nawet będąc studentami medycyny. O, dziękuję. Dwoje, troje dzieci, które jest najmłodsze? Ile
lat ma najmłodsze? Ona jest najmłodsza. Ile ma lat? ... Jedenaście. Nie jest już taka mała. Troje z nich może pójść. Jest duża jak
na swój wiek, i bardzo dobrze. Więc jest bardzo wysoki? Rosną coraz wyższe, prawda? Ile masz teraz wzrostu? Już masz pięć
stóp dziesięć cali czy coś koło tego? Twój ojciec jest wysoki, prawda? Tak... Czy chciałabyś pojechać do Indii? Dobrze. Powinnaś
znaleźć szkołę... Tak Mi powiedzieli, kiedy dzieci... Nie będzie Mnie w Indiach przez dłuższy czas, ale możemy poprosić yogina,
żeby załatwił im przyjęcie do jakiejś dobrej szkoły... W której klasie jesteś? Jedenastej. Poziom podstawowy? W każdym razie
powinieneś ją skończyć. W przeciwnym razie będziesz... To jest poziom podstawowy, czyż nie? Wyższy... Już ukończyłeś
wyższy poziom? Robisz teraz poziom podstawowy. Myślę, że powinniście mu pozwolić skończyć poziom podstawowy, to
ważne. Potem idzie na studia? Mogą cię przyjąć na studia. Po jednym roku. W Indiach idzie na studia. Może się zająć sztuką albo
czymś podobnym, czymkolwiek... Chcesz zajmować się komputerem? Co lubisz? Jakie masz teraz przedmioty? Matematyka?
Nie lubisz matematyki. Co jeszcze? Biologia? Masz biologię. Lubisz biologię? ...Genetyka... No dobrze, poszukamy dla ciebie
studiów, cokolwiek chce robić. Czy jest dobry w angielskim? Lubisz pisać? Czy chciałbyś studiować dziennikarstwo? Pomyśl o
tym. Daj nam znać. Dziennikarstwo jest bardzo łatwe w Indiach, jeśli chcesz robić dziennikarstwo, Ale mogą cię przyjąć nawet na
genetykę – spróbuj. ...Trzynaście. W której on jest klasie? Tak, może pójść do szkoły. Nie, tak jest w porządku. Ten szal jest
całkiem dobry. Czy będzie gotowe do kwietnia przyszłego roku? Będę tutaj! Kiedy ich nauczycie, oni to zrobią. I to się przyczepia
do tego, nic nie musicie robić. Czy to są pustaki? My też mamy coś podobnego, ale one są bardzo słabe w Indiach. Ale te mogą
utrzymać dwa piętra? Naprawdę?
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[Yogin mówi, że Shri Mataji prosiła go, żeby przeczytał niedawno zrobiony horoskop.] Przygotował go bardzo słynny astrolog.
[Horoskop jest czytany] "Moksha karaka" oznacza tego, który daje Realizację - moksha karaka. Moksha. Czterdzieści trzy... To
znaczy "planeta". To znaczy "planeta". Gajakesari yoga. "Gaja" oznacza słonia, "kesari" oznacza lwa, więc są obie rzeczy.
Nishkalanka. To oznacza Kalki.
Jesteśmy tu dzisiaj, aby czcić Chrystusa, który zmartwychwstał z grobu. Istnieje wiele teorii na temat Jego śmierci, ale właściwie
to On wskrzesił sam siebie, a potem pojechał do Indii i osiadł tam ze swoją Matką. Okres po Jego zmartwychwstaniu nie został
opisany w żadnych książkach, ale w jednej z Puran, tam gdzie jest opis Shalivahana, jednego z królów dynastii, do której należę,
jest napisane, że spotkał on Chrystusa w Kaszmirze i zapytał Go: "Jak masz na imię?" Odrzekł: "Mam na imię Issa". Następnie
zapytał Go: "Z jakiego kraju przybywasz?" On odpowiedział: "Przybywam z kraju obcego tobie i Mnie, a jestem teraz w Moim
własnym kraju". Oto jak doceniał Indie.
Potem leczył tam ludzi i tam znajduje się Jego grobowiec, a także grobowiec Jego Matki. Są też inne historie stworzone przez
ludzi, którzy nie wiedzieli o Nim zbyt wiele. Jakiekolwiek one są, mówią o tym, że Chrystus był pod bardzo dużym wrażeniem i był
tam głównie po to, aby nauczać o moralności, tak jak w induskich pismach, z dużym naciskiem. Dla Niego, moralność była
najważniejszą rzeczą w życiu, ponieważ jak wiecie, był inkarnacją Shri Ganeshy. Zatem dla Niego zasada Shri Ganeshy była
niesłychanie ważna. Wyraził to mówiąc: "W dziesięciu przykazaniach jest powiedziane, że ‘nie będziesz popełniał cudzołóstwa’,
ale Ja zaprawdę powiadam wam: ‘Nie będziesz miał pożądliwych oczu'" do tego stopnia, że nawet oczy nie powinny być
pożądliwe.
To oznacza bardzo dobre zrozumienie osobowości, z którą mamy do czynienia w dzisiejszych czasach kiedy to uwaga
większości ludzi skacze na lewo i prawo z pożądliwością. Również w jednej z Upanishad czytałam, że nawet patrzenie na
kobietę jest cudzołóstwem, nawet myślenie o kobiecie jest cudzołóstwem, i wdawanie się w rozmowy z kobietą również jest
cudzołóstwem.
W tych współczesnych czasach widzę, że istnieją kobiety, które wszędzie, w każdym kraju, są wykorzystywane jako dział
wizerunku. One pójdą i będą gawędzić, rozmawiać z ludźmi na wysokich stanowiskach, rozmawiać w taki sposób, aby bardzo
mocno podbudować ich ego. A jednym ze sposobów otrzymywania przysług, złych przysług od urzędników, jest uzyskiwanie
tego przez taki dział wizerunku, to jest bardzo powszechne. I to także częściowo odpowiada za korupcję w wielu krajach. [Brak]
moralności idzie ręka w rękę z każdym rodzajem przemocy. Każda brutalna osoba, osoba, która jest w mafii, osoba uważana za
margines społeczny, oni wszyscy są cudzołożnikami najgorszego gatunku.
Trzeba więc zrozumieć, jak jest to ważne, aby moralność była podstawową wartością w Sahaja Yodze. A zwłaszcza,
powiedziałabym, że mamy dzisiaj szczęście, świętowania w kraju Shri Ganeshy, bycia tutaj, aby świętować Jego
Zmartwychwstanie, które było możliwe z powodu Jego czystego, można powiedzieć, absolutnie Nishkalank życia. Życia, które
było tak czyste. Jego czystość istniała, bo On był niczym innym jak tylko Chaitanyą. Był niczym innym jak tylko wibracjami. On
był tak czysty, że mógł nawet chodzić po wodzie. On był tak czysty, że śmierć nie mogła Go zabić.
Więc musimy skoncentrować się na czystości. Mówimy o zmartwychwstaniu, kiedy myślimy o ponownym narodzeniu. Tak jak
wam wcześniej mówiłam, jajo staje się ptakiem i to nazywa się "dwijaha", to znaczy ponownie narodzony. W ten sam sposób my,
którzy jesteśmy przykryci naszym ego i uwarunkowaniami, otwieramy się, aby stać się ptakiem. I w taki sposób dowiadujemy się
o Brahmie, o tej Wszechprzenikającej Sile, która jest Brahmą. I tak oto naprawdę staliśmy się teraz dwijahas, to znaczy

braminami. Dla tych, którzy nie poznali Brahmy, nie ma sensu jakiekolwiek oddawanie czci, jakiekolwiek recytowanie czy
cokolwiek, ponieważ nie jesteście połączeni, a jeśli nie jesteście połączeni, nie ma to żadnego znaczenia.
Musimy spojrzeć na samych siebie, na swoją czystość. U ludzi na bardzo niskim poziomie widywałam, że brak czystości pojawia
się z powodu tego, co Chrystus nazywał "szemrającymi duszami". To są ludzie, którzy zaczynają mówić za plecami innych i
cieszyć się tego rodzaju paplaniem. To jest bardzo niski rodzaj osobowości. Myślę, że w Sahaja Yodze to powinno całkowicie
odejść, ponieważ to stwarza problemy, a główna siła Sahaja Yogi, jaką jest kolektywność, jest przez nich niszczona. Szczególnie
w tej sprawie zwracam się do kobiet. Zwłaszcza na żonach liderów spoczywa wielka odpowiedzialność. Jeśli zaczynają
rozmawiać w ten sposób, interesować się takimi rozmowami, wtedy schodzą do poziomu innych, a ich zasada matki zostaje
poddana w wątpliwość. Każda matka, która pozwala dzieciom mówić w ten sposób, naprawdę psuje całe życie swoich dzieci.
Każdy, kto obgaduje kogoś w Sahaja Yodze jest wyjątkowo niebezpieczny, dla nich obu, a szczególnie dla tego, kto to robi.
Zawsze więc powinno się unikać nawet myślenia źle o innych a co dopiero takiego mówienia. Jeśli ktoś tak mówi, to powinieneś
zakryć uszy i powiedzieć: "Nie mów mi, nie chcę słyszeć niczego przeciwko innym". Dlatego, że gdy zaczynamy mówić o kimś
źle, przejmujemy wszystkie złe rzeczy, która ma ta osoba. Oprócz tego nasz umysł zostaje uszkodzony, w waszym umyśle
pojawia się nieczystość. Potem mówisz to innym, to się rozrasta i staje się jeszcze gorsze.
Więc odpowiedzialność kobiet jest taka, żeby były bardzo ostrożne, ponieważ tego rodzaju rzeczy częściej przydarzają się
kobietom, gdyż one są trochę odsunięte, mają prywatnych przyjaciół i własne życie. Są innego rodzaju osobami niż mężczyźni.
Mężczyźni, kiedy muszą się na kogoś pozłościć albo kiedy chcą coś powiedzieć to po prostu pójdą, pobiją się i skończą z tym.
Ale kobiety będą o tym bez przerwy myśleć, coś powiedzą, a źle jest zacząć coś takiego, bo to zaczyna nas drążyć, szerzyć się
jak wyjątkowa zakaźna choroba. Więc wszyscy musicie pamiętać, że pierwszą rzeczą, której należy unikać, jest słuchanie
czegoś przeciwko komuś, mówienie przeciwko komuś, takie małe ploteczki.
Mówiłam o tym samym w Perth, ponieważ ostatnim razem, gdy przyjechałam, okazało się, że działy się okropne rzeczy
przeciwko ludziom. Teraz ponownie wam to mówię, bo jesteśmy w takim momencie, gdzie musimy zrozumieć, że w moralności
nie chodzi tylko o kwestie seksu, ale chodzi o znacznie więcej, to ma o wiele szersze znaczenie. Skoro więc chcemy naszego
oczyszczenia, róbmy introspekcję wewnątrz siebie. Ludzie pytają Mnie: "Jak to się stało, że tak dobrze poradziłaś sobie w Rosji?"
Rosjanie mają jedną wspaniałą cechę, są bardzo introspekcyjni. Jeśli przeczytacie jakąś powieść rosyjskiego pisarza, będziecie
zaskoczeni, gdy dostrzeżecie jak wszyscy praktykują introspekcję, wszystkie postacie są pełne introspekcji. Oni chcą zrozumieć:
"Dlaczego to robię". Ktoś na przykład jest leniwy. Nie pracuje. Spędza czas na czytaniu, czy na czymś innym, ale nie może
zmusić swojego ciała do fizycznego wysiłku. Wtedy zastanawia się: "Dlaczego, dlaczego jestem taki leniwy? Dlaczego nie mogę
robić czegoś bardziej aktywnego?" Albo ktoś jest zawsze trudnym człowiekiem, typem choleryka, i ludzie go nie lubią. Zamiast
złościć się na innych, on musi zobaczyć w sobie siebie samego: "Dlaczego nie jestem lubiany, dlaczego ludziom na mnie nie
zależy, co ja mam takiego w sobie co sprawia, że jestem taki żałosny?"
I wtedy zobaczysz, że albo jesteś uwarunkowany, albo masz dziwne ego, które się pojawia i sprawia, że robisz złe rzeczy, których
nie powinieneś robić. To jest jedna z technik oczyszczających, jakie możesz stosować wobec swojego umysłu, kiedy zaczynasz
praktykować introspekcję. Zauważyłam, że kultura nie jest zbyt korzystna dla ludzi. Nie wiecie co ludzie zrobią, do czego są
zdolni, jak daleko się posuną. Wszystko jest możliwe. Widywałam to w niektórych małżeństwach, które mieliśmy, bardzo
szokujące rzeczy, o których ani mężczyźni ani kobiety nigdy Mi nie powiedzieli, a mieli okropne choroby. Sprawiali Mi tylko
kłopot. Jest tylu innych, którzy robili tego rodzaju rzeczy. Więc po pierwsze, musisz wiedzieć, że nie możesz być hipokrytą w
Sahaja Yodze. Jeśli jesteś hipokrytą, jeśli szczerze nie wierzysz w Sahaja Yogę, nie zanurzysz się w niej całkowicie, jeśli nie
oczyścisz się i nie wskoczysz w siebie, wtedy będziesz bardzo szybko zdemaskowany i wyrzucony z Sahaja Yogi, nie ma co do
tego wątpliwości.
Ja nie będę wyrzucać, Ja wybaczę, ale jak wam mówiłam, w Sahaja Yodze, działają dwie siły, jedna jest odśrodkowa i druga
dośrodkowa. Przez siłę dośrodkową będziesz przyciągnięty, ale przez siłę odśrodkową zostaniesz wyrzucony. Trzeba więc
bardzo, bardzo uważać, ponieważ cokolwiek otrzymaliście, jest to czymś naprawdę niesamowitym, zdumiewającym, tak
niebiańskim i tak łatwym. Właściwie jestem zdumiona Sobą, jak osiągnęłam te wszystkie rzeczy, ale to zostało osiągnięte,

ponieważ, jak wam mówiłam, ta Wszechprzenikająca Siła spełniła w tym dynamiczą rolę. To działa, bo jesteśmy teraz w Krita
Yudze. Ta Krita Yuga przychodzi, kiedy jest luka pomiędzy jedną Yugą a drugą Yugą. Tak jak mieliśmy Kali Yugę. Kali Yuga musi
przejść w Satya Yugę, pomiędzy nimi jest Krita Yuga i proces ewolucji zachodzi w tym czasie.
Teraz więc rozpoczęła się ostatnia ewolucja i ponownie ta Wszechprzenikająca Siła stała się bardzo dynamiczna. To dlatego
uzyskujecie Moje fotografie i dostajecie te wszystkie rzeczy, a także dajecie ludziom Realizację. Wy sami jesteście zdumieni
cudami, których doświadczacie. Każdy może wam opowiedzieć o setkach cudów. Więc te cuda też są wypracowywane przez tę
Wszechprzenikającą Siłę. Na tym etapie, mając te wszystkie możliwości, kiedy próbujemy być hipokrytami, robimy sobie
krzywdę. A gdy próbujemy krytykować innych zamiast samych siebie, wtedy możemy przegapić autobus.
Musicie zrozumieć ważność czasu. To jest to, czego ludzie nie doceniają. Sahaja Yoga jest bardzo dobra, ponieważ jesteście
błogosławieni i czujecie się bezpiecznie, rzeczy dobrze się mają, dostaliście tylu braci i tyle sióstr, i widzę jak wasze twarze po
prostu błyszczą niczym róże; wszystko dobrze się układa, ale ciągle istnieje ryzyko, że możecie odpaść. Powód jest taki, że
musicie się oczyszczać. Nigdy nie powinniście być z siebie zadowoleni.
Niektórzy, gdy do nich mówię, nigdy nie myślą, że to do nich mówię, myślą, że mówię do kogoś innego. Więc proszę, spróbujcie
zrozumieć, że musimy praktykować introspekcję, musimy medytować. A kiedy uświadomimy sobie nasze własne defekty,
zaczniemy je widzieć, wtedy one odpadną. To jest olbrzymie zadanie, które musimy wykonać, wyzwolenie całej ludzkości, i w
tym celu, musicie być kimś bardzo specjalnym. Musicie być idealni. Ludzie będą was widzieć. Widuję ludzi, którzy lubią wchodzić
na scenę i próbują się popisywać. To jest ego, zrozumcie to, to jest ego. Jeśli nie reprezentujesz tego, o czym mówisz, nikt nie
będzie cię brał na serio. Przeciwnie, oni znikną z Sahaja Yogi. Jeśli będziesz się popisywać, ludzie powiedzą: "Popatrz na tego
błazna". Każdy to widzi, kiedy tak się zachowujesz. Może nie widzą samych siebie, ale zobaczą to u kogoś innego.
Więc jeśli chodzi o te manifestacje ego, musicie być bardzo, bardzo ostrożni. Przypuśćmy, że masz pieniądze, wtedy będziesz
próbował to demonstrować. Jeśli masz jakąś władzę, np. jakąś pozycję w rządzie, będziesz próbował pokazać, te sztuczne
rzeczy, cokolwiek to jest. Znam ludzi, którzy popisują się absurdalnymi rzeczami bez żadnego znaczenia. Nie rozumiem,
przecież te wszystkie rzeczy są na zewnątrz, one ciebie nie wzbogacają, w żaden sposób nie dają ci siły, której potrzebujesz, ani
nie powodują, że stajesz się piękniejszy. Każdy może mieć te zewnętrzne rzeczy, nie w tym leży twoja wielkość, ale to
wewnętrzne bogactwo, które rozwijasz jest jedynym sposobem, aby siebie oczyścić, i zmartwychwstanie może nastąpić w taki
sposób, o jakim mówił Chrystus.
Nadszedł teraz czas zmartwychwstania, wy wszyscy zmartwychwstaliście, ale nadal musicie się oczyszczać. Po pierwsze, jak
wam mówiłam, moralność powinna być najwyższym priorytetem dla nas wszystkich. Ale pomyślcie o życiu, jakie ludzie wiodą.
Na przykład, byłam na Zachodzie z moim mężem, w innej atmosferze, w innym społeczeństwie. Bywaliśmy na przyjęciach,
braliśmy udział w tym wszystkim, i odkryłam, że żaden mężczyzna nie jest bezpieczny, żadna kobieta nie jest bezpieczna.
Wszyscy oni ze sobą flirtują, Bóg wie po co. To jest żałosna pogoń. A kiedy wracają do domu okazuje się, że tam nie ma już żony
albo nie ma już męża. Wiodą więc życie bez poczucia bezpieczeństwa, ponieważ nie mają poczucia moralności. Dla nich te
przyjemności to coś wspaniałego, i z powodu tego błędnego rozumienia życia, oni bardzo cierpią przez brak poczucia
bezpieczeństwa.
Musicie prowadzić swoje dzieci w kierunku właściwej, racjonalnej moralności. W tym celu musicie się odpowiednio
zachowywać. Nie powinniście zachowywać się romantycznie w obecności swoich dzieci, nie powinniście stawiać ich w sytuacji,
że zamykacie się w pokoju i robicie różnego rodzaju rzeczy, lecz zachowujcie się z godnością. W przeciwnym wypadku dzieci
zaczną was naśladować. Następnie powinniście uważać na telewizję i rzeczy, które tam pokazują i na to, co dzieci oglądają.
Musicie uważać na to i mówić im: "To jest złe. To jest bardzo złe i przysporzy nam to problemów". Jeśli macie odpowiedni
kontakt ze swoimi dziećmi nie będziecie mieć żadnego problemu. Widzicie, mają tutaj tyle tej edukacji, a pomimo tego, jak wiele
macie problemów ze swoimi dziećmi. Podczas gdy my w Indiach nie uczymy dzieci tego wszystkiego, bo nie mamy takich
problemów, ponieważ utrzymujemy je w niewinności. Gdy dzieci utrzymywane są w niewinności, nigdy nie będą się w to
angażować i nigdy nie będą miały żadnych problemów powodowanych przez ciekawość. Nie rozbudzajcie ich ciekawości. Kiedy
będziecie zadowoleni, dzieci będą zadowolone i od samego początku zaczną swoje życie na bazie moralności. Oto co musisz

dać swoim dzieciom, właściwe poczucie moralności.
I jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłam bardzo ważne jest to, żeby przeznaczyć swój czas dla Sahaja Yogi. Wielu ludzi nie
poświęca na to czasu, nie pracuje w ashramach, nie myślą o tym, że muszą coś robić dla Sahaja Yogi. Musicie zrozumieć, że
jesteście częścią jednego ciała. Przypuśćmy, że nie pozwolę jednej ręce pracować, że włożę ją na temblak, wtedy okaże się, że
nigdy nie będzie działać, stanie się słaba, nie będzie w stanie nic robić, zmarnuje się. Więc musicie używać wszystkich członków
tego ciała w taki sam sposób, musicie wszyscy fizycznie, umysłowo, uczuciowo, w każdy możliwy sposób zaangażować się w
pracę dla Sahaja Yogi, ponieważ jest to wasze zadanie. Ja nie potrzebuję Sahaja Yogi, nie muszę tego robić. To dla was to
rozpoczęłam i do was należy, żeby dać to innym. To jest wasza odpowiedzialność, trzeba więc to sobie przyswoić.
Na przykład wiecie, że Ja w Moim wieku podróżuję co trzeci lub czwarty dzień, i są to duże odległości. Po co to wszystko robię?
Nie mam potrzeby tego robić, Ja niczego nie potrzebuję. Robię to tylko dlatego, że tak ma wyglądać Moje życie. Naprawdę nie
wiem jak wytłumaczyć, dlaczego to robię. Myśląc logicznie nie wygląda to sensownie. Ale kiedy Mnie widzicie, mówicie, że
macie dla Matki wielki szacunek, że czujecie dla Niej wielki respekt, że Ją bardzo lubicie, że Ją czcicie, i tak dalej. Ale czy dajecie
tyle, ile Ona może dawać? Ile dajemy? Po drugie, słyszałam również, że ludzie skąpią pieniędzy na Moje programy i podobne
rzeczy. To wy chcecie, żebym tu przyjechała. Na początku wydawałam własne pieniądze, ale nie chcecie, żebym tu przyjechała
za własne pieniądze, to nie wypada, prawda? Jeśli macie szacunek dla samych siebie, nie chcielibyście, żebym tu przyjeżdżała
za własne pieniądze i sfinansowała budowę tego, i płaciła za benzynę do waszego samochodu. Czy chcielibyście, żebym tak
robiła? Nie.
Mówiono Mi, że dużo ludzi przychodzi na Mój program, ale nie dokłada się do Moich programów. To bardzo źle. Mówię wam,
jeśli nie zapłacicie, natychmiast odczujecie stratę w kwestiach finansowych, bo jeśli nie dajecie, pieniądze do was nie przyjdą.
Ludzie, którzy są hojni, którzy pomagają, żyją w dostatku, nawet w Australii, nawet w Indiach. Jednak muszę wam powiedzieć, że
nawet to was nie kusi. Ale, kiedy ludzie mówią: "Matko, to na czym nam zależy nie pojawia się, to nie działa", to znaczy, że coś
gdzieś nie jest w porządku. Ale kiedy poświęcisz się Sahaja Yodze, od razu okaże się, że rzeczy się wypracują. Może tak być, bo
zrobiłeś coś złego, czego nie powinieneś był zrobić, albo jest coś, czego nie zrozumiałeś, zrobiłeś coś z powodu niezrozumienia,
spróbuj dowiedzieć się tego. Trzeba to rozwiązać. Ludzie muszą wyciszyć się w Sahaja Yodze. Wszystko zaczyna się układać.
Co więcej, widywałam, że wszystko zaczyna się zupełnie gładko układać i jesteś zdumiony, jak to się wypracowuje. Od małej do
wielkiej rzeczy. Więc jeśli to nie działa w twoim życiu, to z pewnością coś jest nie tak. A więc to jest twoja moralność,
powiedziałabym, finansowa moralność.
Również mieliśmy w tym waszym kraju pewne paskudne przypadki, kiedy przyszli okropni liderzy, którzy byli zainteresowani
tylko pieniędzmi i po to przyszli do Sahaja Yogi, dobrze wiecie co się z nimi stało. Więc nie przychodźcie do Sahaja Yogi dla
pieniędzy, przychodźcie po wszystko inne, w sensie totalnym musicie osiągnąć ten wyższy poziom. W taki właśnie sposób
musicie też dawać z otwartym sercem. Wiedzcie, że macie taki wielki dar, więc "co mam z tym zrobić?" Oczywiście, że nie
potrzebuję waszych pieniędzy. Nie jestem nawet w takiej sytuacji, w jakiej był Chrystus, ale On nigdy nie brał pieniędzy. Więc nie
potrzebuję brać od was żadnych pieniędzy. Ale wciąż, jeśli chodzi o inne rzeczy, ci ludzie, którzy nie zapłacili powinni pamiętać,
że jeśli chcą, aby ich dzieci były w porządku, aby ich rodzina była w porządku, jeśli chcą być w porządku w sprawach
finansowych, to bez poczucia ego, bez wywierania presji na liderów, próbujcie wydawać pieniądze w taki sposób, jaki jest
naprawdę użyteczny dla Sahaja Yogi.
Druga sprawa to rodzina, tak jak wam wczoraj mówiłam: "Mój dom, muszę mieć swój dom, muszę mieć". Szczególnie żony
liderów. Muszę je ponownie ostrzec, bo to wszystko stworzyło problemy do tego stopnia, że musieliśmy je wyrzucić z Sahaja
Yogi, pomimo faktu, iż mężowie byli bardzo dobrzy. Niektóre panie chciały mieć własne domy, chciały mieć własne dzieci,
chciały mieszkać osobno. Więc kiedy żony liderów mają tego rodzaju pomysły, co się wtedy stanie z innymi? Oni muszą podążać
za przykładem lidera, i jeśli lider tego nie zapewnia, a jego żona nie świeci przykładem, to cała sprawa może być całkowicie
zagrożona. I to jest to, co widywałam, że ludzie tak bardzo cierpią, kiedy nie uświadamiają sobie, że wszyscy jesteśmy
nieodłączną częścią jednej rodziny.
Zaczynamy myśleć, wyobraźcie sobie, że odetniemy jeden palec i gdzieś go zasadzimy, to co z niego wyrośnie? Czy wyrośnie z

niego drzewo? Co z niego wyrośnie? Nic. Będzie sterczał. Zanim nie połączyłeś się z całością, to nie miało znaczenia czy gniłeś
w jakimś miejscu czy byłeś gdziekolwiek, to bez znaczenia, ale teraz, kiedy jesteś połączony i jesteś nieodłączną częścią
rodziny, popatrz jak się zachowujesz, jakie są twoje dzieci. Czy są kolektywne? Czy dzielą się z innymi czy z nimi walczą?
Spróbuj dopilnować, aby twoje dzieci umiały dzielić się swoimi rzeczami z innymi. A przede wszystkim ty zacznij to robić, w
przeciwnym razie nie będą umiały tego robić. Popatrzcie na Chrystusa, On żył zaledwie cztery lata, w takim sensie, że był poza
krajem. Tylko przez cztery lata mógł realizować misję, którą miał do spełnienia. Był więc tam tylko po to, żeby osiągnąć
wskrzeszenie czakry Agnya. W tym krótkim okresie, jak wiele dał pięknych przypowieści, w jak wielu miejscach był, z iloma
ludźmi rozmawiał. Całe swoje życie spędził w ten sposób. Żył w bardzo prosty sposób, nie miał żadnych namiotów, ani niczego
takiego, chodził po górach i na Górze... Kazanie na górze jest bardzo znane, kazania są znane. Potem zbierał tam ludzi i
rozmawiał z nimi. Oni Go słuchali.
Ale nikt nie przyswoił sobie tego, o czym mówił. Było bardzo niewielu ludzi, około dwunastu uczniów, którzy zrozumieli Go
dopiero kiedy umarł, zanim to nastąpiło nie rozumieli kim był. Oni nie mogli wyobrazić sobie w swoich umysłach, co On robił, o
czym On mówił? Ale kiedy zmartwychwstał, to zmusiło ich do myślenia: "Kim On był, czego dokonał? Jak to się stało, że
jesteśmy Jego uczniami?" Oni byli zwykłymi rybakami, dobrze o tym wiecie, ale ich inteligencja nagle się zamanifestowała, ich
dynamizm się zamanifestował i oni naprawdę pokazali takie dobre sposoby na osiągnięcie tego, co nazywamy ponownym
narodzeniem. Również chrześcijaństwo rozpowszechniło się pod złym sztandarem Pawła i Augustyna, i tak oto widzimy
problemy chrześcijaństwa. Do takiego stopnia, że jesteśmy zaszokowani. Jak chrześcijaństwo Chrystusa może takie być?
Ale takie jest. I to chrześcijaństwo Chrystusa, które nastało, nie ma nic wspólnego z Chrystusem. On to powiedział: "Będziecie
Mnie przywoływać 'Chrystusie, Chrystusie', a Ja was nie rozpoznam". My jesteśmy ludźmi, którzy to przekażą. On również
powiedział, że oni będą mieć znaki na głowach i “Ja będę wiedział kim oni są”. A więc, jesteście już naznaczeni, jesteście już
wybrani przez Chrystusa w Jego Sądzie Ostatecznym. On was wybrał, jesteście tam, jednak powinniście wiedzieć, że nadal
istnieje możliwość, że możemy być hipokrytami, że tylko bawimy się słowami, może być tak, że wciąż jeszcze musimy się
oczyszczać.
Więc zwróćcie uwagę na samych siebie i zastanówcie się: “Co zrobiłem złego?” Jeśli chodzi o Mooladharę, wy ludzie jesteście
szczególnie odpowiedzialni. Australijczycy mają większą odpowiedzialność niż ktokolwiek inny, ponieważ to jest miejsce Shri
Ganeshy. I jeśli nie rozumiecie w pełni znaczenia, jakie ma oczyszczenie Mooladhary, jestem pewna, że nie będziecie w stanie
osiągnąć żadnego wzrostu w Sahaja Yodze.
Zatem każdy z was powinien się zdecydować, i wypracować to tak, aby nie było żadnego problemu z waszym wzrostem
duchowym czy rozwojem, ponieważ jesteście tak czyści i tacy piękni. Wszystko to już osiągnęliście, bez większych trudności. A
jednak, jeśli jakieś rzeczy, które pozostały, nagle próbują wypłynąć, nie powinniście im pozwolić, żeby weszły do waszego życia,
powinny po prostu odpaść.
Weźmy na przykład liść lotusu, kiedy jest pod wodą nie widać go, ale kiedy wypływa, wtedy woda na nim nie stoi, ale z niego
spływa. On nie przywiązuje się do żadnej wody. Możesz lać wodę, dużą ilość – ona po prostu spływa. Więc to jest to, co musicie
odkryć. Relacje między sobą, rasizm i inne rzeczy, musimy się temu przeciwstawić. To nie jest dobra rzecz, żeby kogoś
nienawidzić z tak błahego powodu.
Trzeba pamiętać o wybaczaniu, to była cecha Chrystusa w czasie, kiedy go ukrzyżowano. Jak On wybaczył tym, którzy Go
ukrzyżowali, ponieważ oni nie wiedzieli co czynią. Ale nawet kiedy wiedzą co [sami źle] robią w Sahaja Yodze, to nadal ludzie
próbują [innych] ukrzyżować. To ukrzyżowanie może być nieszkodliwe dla osoby ukrzyżowanej, ale bardzo niebezpieczne dla
osoby, która dokonuje ukrzyżowania. Więc trzeba to zrozumieć, że aby pozbyć się tych wszystkich rzeczy i zaprzestać
wszystkich waszych ukrzyżowań, musicie mieć niesłychanie czyste, idealne, piękne życie. Powinniście być dumni z waszych
cnót. Powinniście być dumni z waszej wielkości. Powinniście być dumni z tego, że jesteście tacy prawi. Nie ma żadnego
powodu, żeby czuć się źle. W przeciwnym razie ludzie będą przechwalać się tym, co w nich złe, tak jak to jest obecnie, a nie tym,
co w nich dobre, bo jest to uważane za złe maniery.

Nie potrzebujecie się niczym chwalić, ale możecie być dumni z rzeczy, które są takie piękne, takie miłe i dające energię. Chrystus
musiał poddać się życzeniu swojego Ojca. Zwrócił się do Niego: "Byłoby dobrze, gdybyś mógł zabrać ode Mnie ten kielich". Ale
kiedy Ojciec powiedział: "Nie, musisz z niego wypić", On to zaakceptował i przez to przeszedł bardzo odważnie i pięknie. Musimy
mieć taki sam rodzaj oddania, to nastawienie, że cokolwiek musimy zrobić, powinniśmy to robić z oddaniem. Nie powinniśmy
myśleć, że coś przez to osiągamy, że chwalimy się tym, czy coś w tym rodzaju.
Powinniście po prostu myśleć, że to się dzieje, bo mamy to poddanie. Powinniśmy odczuwać nasze poddanie jako wielkie
błogosławieństwo. Jeśli możesz skierować swoją uwagę na serce i powiedzieć tylko: "Poddaję się", to jest więcej niż
wystarczające. Ale nie powinieneś mówić: "Matko, proszę pomóż mi w poddaniu". Jak Matka może ci pomóc?! Wszystkie takie
modlitwy są czasami ucieczką od rzeczywistości. "Pomóż mi, pomóż mi". Poddać się jest bardzo łatwo. Musisz tylko
powiedzieć: "Matko, przyjdź do mojego serca, przyjdź do mojej głowy, przyjdź do mojej uwagi", to wszystko. Powtarzaj: "Proszę
przyjdź do mojego serca, przyjdź do mojej głowy, przyjdź do mojej uwagi", a kiedy będziesz to mówić, Kundalini się podniesie i
całkowicie cię oczyści. Ona jest Tą, która ciebie oczyszcza. Ona cały czas czyści twoje czakry. Ale problem w tym, że ty zawsze
je niszczysz.
Wciąż i wciąż, biedactwo wciąż i wciąż się podnosi i to robi. Więc wszystkie te problemy istnieją, ponieważ nie praktykujemy
introspekcji. Widziałam również, że ludzie są bardzo przywiązani do swoich żon albo przywiązani do swoich mężów i nie mogą
nikogo innego dostrzec. Dla nich, wszystko inne jest złe oprócz nich samych, ich żon i ich mężów. Wydaje się, że jest to bardzo
powszechną przyczyną niepowodzeń. Ten rodzaj fałszywego przywiązania nie tylko zrobi krzywdę drugiej osobie, ale zrobi
krzywdę twojemu mężowi czy żonie. Bo oni też zaczną robić złe rzeczy. Kiedy zaczną robić złe rzeczy, nie będzie temu końca, i
zostaną zniszczeni. Mam przed Sobą zadanie, żeby wejść w rejon Vishuddhi, w Amerykę, to jest jeszcze jedno bardzo trudne
zadanie. I dopóki się tego nie naprawi, moje gardło nie będzie w porządku, więc lepiej, żebym to zrobiła, muszę to wypracować.
Ale jak wiecie, Amerykanie mają coś nie tak z głową. Oni mogą tylko... Ja po prostu nie rozumiem. Oni lubią ludzi, którzy
wyciągają od nich pieniądze i którzy ich ogłupiają, którzy mają Rolls Royce’y i różne rzeczy, wyobrażacie sobie? Oni nie pokażą
Mnie w telewizji, ponieważ nie mam Rolls Royce’a. To znaczy w telewizji, w rządzie Czy możecie sobie wyobrazić taką telewizję,
gdzie nie pokażą was, bo nie macie Rolls Royce’ów? Bo nie ma prestiżu. Jeśli miałabym Rolls Royce’a z oszukiwania wszystkich,
to by było prestiżowe, to by był biznes.
A więc, kiedy dzieją się te wszystkie rzeczy, czuje się, że poziom duchowości jest naprawdę wielki w miejscu takim jak Australia,
która jest odcięta od świata i jest tak daleko. Duchowość jest tutaj bardzo dobrze wyrażona i jestem pewna, że w Sahaja Yodze
oni wzrosną bardzo wysoko, jeśli będą pamiętać o jednej rzeczy, że żyją na ziemi Shri Ganeshy. Jak ważne jest to jak żyjecie, w
jakiej czystości i z jakim zrozumieniem.
A więc dzisiaj jest dzień zmartwychwstania Chrystusa. Można powiedzieć, że jest to zmartwychwstanie nas wszystkich. On jest
tym, który tego dokonał, który wszystko dla nas zrobił, i jest tym, który tak bardzo nam pomógł, bo inaczej Kundalini nie mogłaby
nigdy wejść w Sahasrarę. Więc naprawdę trzeba być Mu z całego serca bardzo wdzięcznym i trzeba próbować przyswoić sobie
Jego cechy. Jedną z Jego cech jest to, że oczywiście, kiedy ludzie próbują krytykować waszą Matkę, albo ubliżać waszej Matce,
czujecie gniew, tak samo jak Chrystus. On nie mógł tolerować żadnej obelgi, żadnego zaniedbania wobec swojej Matki. On Sam
powiedział, że to nie będzie tolerowane. W taki sam sposób wy ludzie, jeśli macie to [uczucie gniewu] tylko z tego powodu, Ja
jestem z wami. Całkowicie jestem z wami, bo nie macie już wewnątrz żadnego poczucia winy ani niczego takiego, kiedy
rozumiecie, że cokolwiek robicie, robicie to zupełnie szczerze, z całkowitym zrozumieniem, nawet jeśli robicie błędy, to nie ma
znaczenia. Błędy pokażą to, czego brakuje, ale musisz być zupełnie szczery, to poczucie powinno w tobie być.
Spójrz na uczucia Chrystusa. To znaczy, On Sam siebie ukrzyżował. On Sam się na to naraził. Przeszedł przez to wszystko Nie
było potrzeby, żeby tam poszedł, wszedł w ten obszar, a On to zrobił. Oczywiście, w żadnym wypadku, wy nie będziecie
ukrzyżowani aby zmartwychwstać, ale w pewien sposób musicie ukrzyżować to, co jest wstrętne, to co jest złe, co jest szkodliwe
dla waszego wzrostu. Musicie stać się naprawdę bardzo pięknymi ludźmi, bardzo pięknymi. Ktokolwiek z wami rozmawia,
ktokolwiek was widzi powinien powiedzieć: "Spotkałem taką a taką piękną osobę, a kiedy zapytałem, jak to się dzieje, że jest taka

piękna, osoba powiedziała, że jest Sahaja yoginem". Bardzo, bardzo często tego doświadczam, bardzo często się z tym
spotykam.
A najważniejsze jest to, że musicie szanować swoją Samorealizację, wasze zmartwychwstanie musi być respektowane. Jeśli nie
będziecie szanować swojego zmartwychwstania, nie pomożecie ani sobie ani innym. Spotkałam kiedyś przypadkiem Sędziego
Sądu Najwyższego w Hadze, czyli Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Byliśmy w Rumunii. On tam siedział. Ja też
tam siedziałam i on na Mnie patrzył. Próbowałam go zlokalizować, ale nie mogłam. Potem pojechaliśmy do Paryża i on też był w
Paryżu. We Frankfurcie on miał przesiadkę i Ja też tam się przesiadałam. Więc on podszedł i zapytał: "Przepraszam, czy ja już
przedtem Pani nie spotkałem?" Powiedziałam: "Być może". Wiedziałam kim on jest, ale nic nie mówiłam. Powiedział: "Wie pani,
jestem tym i tym, pojechałem do Indii i była tam pewna pani, która mnie wyleczyła, czy to Pani nią jest?" Powiedziałam: "Tak, to
Ja". To prawda. I wtedy powiedział Mi coś bardzo zachęcającego: "Kiedy mnie Pani wyleczyła, czułem wdzięczność, myślałem,
że jest Pani jedną z uzdrowicielek czy kimś takim. Ale kiedy zobaczyłem, jak zmieniło się życie mojego kolegi dr Nagena, sposób,
w jaki on został zmieniony, sposób, w jaki stał się dobrym człowiekiem, taką wspaniałą osobą. Zapytałem go kiedyś: Co
sprawiło, że jesteś taki dobry, jak możesz być tak dobrym człowiekiem w tych złych czasach, kiedy z każdej strony następuje
atak? On również zajął zdecydowane stanowisko... Skąd to się wzięło? Co sprawiło, że jesteś taką dobrą osobą? Mieszkasz w
takim miejscu i wiesz, że Haga jest otoczona przez różnych kryminalistów, narkotyki i wszystko inne. A ty jesteś taką miłą,
piękną, świętą osobą. Co uczyniło cię takim? A on mi powiedział: Pamiętasz Panią, która cię wyleczyła, Ona mnie zupełnie
zmieniła. To dzięki Niej stałem się yoginem i to dlatego moje życie się zmieniło, ponieważ to daje siłę". Tak Mi powiedział ten
człowiek, byłam naprawdę bardzo wzruszona. I powiedział: "Czy mogę dostać Pani zdjęcie?" Odrzekłam: "Nie mam żadnego
zdjęcia".
Było ze Mną trzech, czterech Sahaja yoginów, oni nosili przypięte plakietki ze zdjęciem, ale mieli przy sobie tylko jedną plakietkę.
Był z nim również Sekretarz Sądu Najwyższego w Hadze. Był bardzo zainteresowany, więc powiedział: "Czy mogę dostać
plakietkę?" Daliśmy ją sędziemu, więc drugi zapytał: "A co ze mną? Ja też chciałbym mieć plakietkę". Zapytałam: "Czy będziesz
nosił tę plakietkę?" "Tak, tak, oczywiście". I od razu ją przypiął. Nagle Matteus znalazł jeszcze jedną plakietkę, ale oni już poszli
do samolotu. On tam pobiegł i powiedział obsłudze lotniska: "Daj to temu panu". "Och, widziałam jednego z taką plakietką.
Dobrze, dam to temu drugiemu". I zabrała ją do środka. Możecie sobie wyobrazić tych ludzi z elity społeczeństwa,
powiedziałabym, tak wysoko postawionych w życiu, takich intelektualistów, oni są sędziami w Sądzie Najwyższym, w tym
sensie, że to jest najwyższy, Sąd Najwyższy w Hadze, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, i są tacy skromni, z powodu
tego, że zobaczyli jedną osobę, która tak się zmieniła.
Więc możecie sobie wyobrazić, jak można zmienić swoich kolegów, jak można osiągnąć lepsze rezultaty przez swoje
dystyngowane zachowanie. Jeśli świecisz przykładem, wszystko się bardzo ładnie wypracuje. A Chrystus, dlaczego wywierał
takie wrażenie na ludziach? Z powodu Jego życia osobistego. W swoim życiu pokazywał jaki był potężny, a potem, w momencie
śmierci, pokazał przez Swoje zmartwychwstanie, że był czymś ponad ludzkim pojęciem, bo On po prostu zmartwychwstał po
śmierci. Musiał być uosobieniem absolutnej czystości i On tym był. Więc dzisiaj musimy przyjąć taką postawę, abyśmy prosili o
czystość, czystość i czystość, i że będziemy wypracowywać w sobie tę czystość z całkowitą szczerością. Nie będziemy uciekać
w ego i myśleć, że jesteśmy całkowicie w porządku.
Nie, po prostu poprosimy o absolutną czystość w nas. To jest ta wielka rzecz, którą dał nam Chrystus i którą powinniśmy
osiągnąć. I powinniśmy naprawdę pokazać, że możemy osiągnąć tę czystość w nas. Cokolwiek się wydarzyło, zapomnijcie o
tym, nie martwcie się o to, cokolwiek było wcześniej jest przeszłością, ale to, co ma się stać to to, że wszyscy powinniście prosić
o czystość. Wszelka krytyka, wszelka nienawiść i wszystkie takie rzeczy znikną.
Czystość da wam również tę unikalną pozycję, że jak tylko ludzie zobaczą wasze życie, zmienią się. Zmienią się tylko dzięki
ujrzeniu tego, jak żyjecie. Mam nadzieję, że to się tutaj bardzo ładnie wypracuje. Być może, gdy przyjadę następnym razem,
będziemy mieć już mnóstwo, mnóstwo Sahaja yoginów, pięknie ze sobą połączonych, mających ze sobą piękne relacje, a te
dzieci tak szybko dorastają.
Mam nadzieję znowu tu powrócić, do Ziemi Shri Ganeshy, gdzie rządzi czystość.

Niech Bóg was błogosławi.
Puja Wielkanocna jest w pewnym sensie prostą pują, dlatego, że my... Oczywiście mycie stóp musi być zrobione przez dzieci,
ponieważ dzisiaj jest specjalny dzień, ale poza tym, jest to o wiele prostsza puja i nie potrzeba tych wszystkich rzeczy, których
normalnie używamy. Więc najpierw będziemy mieć puję do Shri Ganeshy i mogą tu przyjść dzieci w wieku od pięciu do dwunastu
lat.
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Pudża Bhavasagara
06.04.1991, Brisbane, Australia
To pierwszy raz, kiedy mamy pudżę w Brisbane i jestem szczęśliwa, że tak wielu was tutaj przybyło z różnych stron.
Wiecie, że poprzez pudżę, pobudzacie we Mnie czakry i otrzymujecie mnóstwo wibracji, i nagle osiągacie wyżyny swojej
świadomości. Osiągacie to, ale po jakimś czasie, niektórzy mówią: "Matko, znowu spadamy". Mówili także: "Kiedy jedziemy do
Indii, wszystko z nami jest w porządku, a kiedy wracamy, znowu spadamy".
Szczęśliwie, teraz mamy ashram, co jest bardzo dobre. Już samo posiadanie ashramu to jest bardzo, bardzo pozytywna rzecz,
ponieważ tym sposobem stabilizuje się tutaj Ganeszę. Czyli ashram istnieje tutaj na potrzeby życia kolektywnego, ale chodzi o
duchowe życie kolektywne. Nie chodzi o samo mieszkanie tutaj, ale o duchowość. Musimy zatem wiedzieć pewne rzeczy o
dyscyplinie, którą powinniśmy utrzymywać, to jest bardzo ważne. To nie tylko dom, w którym są…gdzie jacyś ludzie zebrali się,
aby ze sobą mieszkać, ale tam powinna być dyscyplina. Tylko wtedy otrzymacie pomoc, ponieważ jeśli nie przychodzicie do
ashramu z takim nastawieniem, że wprowadzacie się tam dla swojego wzrostu, to nie będzie różnicy, czy zostaniesz w domu
czy pójdziesz do ashramu.
Są zatem dwa rodzaje medytacji, dwa rodzaje, gdzie jedna jest medytacją, - możemy ją nazwać antarmana medytujemy
wewnątrz siebie, aby się samemu przekonać, co jest z nami nie tak, i jak to mamy skorygować, co musimy z tym zrobić. A drugą
jest bahirmana, czyli na zewnątrz, jak powinniśmy żyć na zewnątrz. Musicie mieć dyscyplinę, która nie jest na was wymuszona,
ale taka, którą sami bardzo radośnie zaakceptowaliście i zaabsorbowaliście. Jeśli chodzi o sztukę, to powiedzmy w Indiach, nie
wiem jak tutaj, trzeba narzucić sobie rygorystyczny trening, aby osiągnąć jakiś wzrost. Nie możecie do tego podchodzić byle jak.
Nie możecie tak luźno wszystkiego traktować. W Sahadża Jodze nie ma tapascharya, nie ma dla was żadnej pokuty. Wszystko
jest błogosławieństwem. Ale nie należy się w tych błogosławieństwach zatracać, jeśli naprawdę macie sięgnąć swojej pełnej
głębi.
Zatem dla antarmana jest ważne, żebyście wszyscy medytowali, rano i wieczorem, codziennie. Nawet jeśli nie umyjecie zębów,
to w porządku, ale musicie medytować, to bardzo ważna rzecz. To jest powód, dla którego na Zachodzie ludzie stale coś łapią,
znów się czyszczą, znów łapią. Za każdym razem, gdy przyjeżdżam…widzę, że ktoś cierpi albo z powodu…z powodu jakiegoś
rodzaju uwarunkowania, albo powiedzmy, jakiegoś rodzaju baddhy, albo czasem jest to ego lub coś innego. To przychodzi i
odchodzi. To nie jest coś, co jest oderwane na stałe. Tak jak powinniśmy codziennie brać kąpiel, musimy się myć każdego dnia,
tak samo musimy myć siebie wewnątrz. Zatem medytacja jest antarmana tapaha, jak możecie ją nazwać. Ale to nie jest nawet
taka Tapaha. Nie musicie iść w Himalaje i tam siedzieć. Musicie tylko robić tę medytację wcześnie rano.
W systemie Sahadża Jogi, powiedziałabym, że najlepiej działa to w Niemczech i Austrii, w tych dwóch; a także w Anglii, ale nie
do tego stopnia. Powiedziałabym, że te dwa [kraje] wypracowują to najlepiej; i po trzecie w Rzymie. Oni też mają takie właśnie
ashramy, ale dla nich bardzo ważne jest, aby osiągnąć wyżyny Sahadża Jogi. Całkowicie. Nie ma nic ważniejszego. Niezmiennie,
w tych wszystkich ashramach widziałam ludzi wstających o czwartej. Ja także wstaję każdego dnia o czwartej. Potem mogę
znowu iść spać, ale wstaję o czwartej. Oni się kąpią, przygotowują się do pudży, potem siadają i robią około pięcio-dziesięcio
minutową pudżę przy zdjęciu, następnie medytują. Potem idą na śniadanie czy coś tam innego. A gdy wracają do domu z pracy,
także siadają razem i medytują, to kolektywna część lub dyskutują o tym, co jest do zrobienia, jak możemy propagować Sahadża
Jogę. Po prostu rozmawiają o Sahadża Jodze lub decydują, co należy zrobić, jaka jest najlepsza droga do rozwiązania
problemów Sahadża Jogi. A następnie wieczorem przed snem zawsze wszyscy, oni wszyscy, jak jeden mąż, nawet dzieci przed
snem, moczą stopy w wodzie, siadają do medytacji i kładą się spać. Dlatego Austria tak znacznie poszła w górę i Niemcy.
Wiecie, Niemcy tacy są. Jeśli coś do nich trafi, to jest to dla nich najważniejsza rzecz; I wtedy nie wykręcają się od tego. Tam nie
ma… nie idą pod tym względem na żaden kompromis. I zmuszają swoje ciała do wysiłku.

Czym jest więc Tapa w tym przypadku – pokuta. Tym, że nasze ciało przywyka do określonego sposobu życia. Indie też, w
Indiach też tacy jesteśmy – wszyscy wstają rano, i siadają do pudży, lub do medytacji. To działa bez mówienia, nie trzeba im
tego mówić. Ponieważ w Indiach to sprawa tradycji: po wstaniu i kąpieli, zawsze robią pudżę, wszyscy. Jeśli są Chrześcijanami,
także siadają i modlą się. Muzułmanie, oni wszyscy robią namaz. Taką mają praktykę, i takie wychowanie w rodzinie.
Tutaj widzę, że rodzice nie poczuwają się do odpowiedzialności, aby przekazać dzieciom jakiekolwiek informacje o
dyscyplinowaniu samego siebie, ponieważ dzieci są także skrajnie agresywne. One nie chcą o tym wiedzieć. Zatem rodzice nie
ważą się powiedzieć im, że "to jest dla ciebie dobre, proszę zrób to w ten sposób; byłoby lepiej, gdybyś medytował". Boją się, że
stracą swoje dzieci, jeśli im tak powiedzą. Albo "módl się" czy też "wstań o tej godzinie". Nie macie śmiałości powiedzieć im,
żeby wstawały o tej godzinie. Na Zachodzie to największa zbrodnia, powiedzieć im, że "macie wstawać o czwartej" – o Boże!
To jest jak najgorsza kara. Ale gdy tylko zaczniecie wstawać rano, wyrobicie sobie nawyk i będziecie kłaść się spać wcześnie.
Wtedy będziecie mogli spać wcześnie. Wczesne ranne wstawanie, naprawdę pomoże wam na cały dzień. Więc zacznijcie tego
typu praktykę. Musicie medytować każdego dnia, i to jest powód, dla którego ludzie, kiedykolwiek bym przyjechała, oni znowu są
zanieczyszczeni, coś poszło nie tak. To jest źle, tamto jest źle; mają blokady tu i tam. Dlaczego tak ma być? Dzień po dniu
musicie wzrastać. Dzień po dniu powinniście być na coraz wyższym poziomie, i to nowe podejście powinno pojawić się w nas,
że jesteśmy Sahadża joginami. I nie jesteśmy tu tylko po to, by jeść dobre jedzenie i miło spędzać czas czy też dla miłych
spotkań, ale jesteśmy tu, aby stać się tymi unikalnymi osobowościami, które są niezbędne, aby wznieść ludzkość do wyższego
stanu. Zatem musicie być teraz za siebie odpowiedzialni. Musicie o siebie dbać, i musicie sobie powiedzieć: "Panie taki i taki,
Pani taka a taka, proszę zachowuj się właściwie". W przeciwnym wypadku Sahadża Joga jest dla was stracona. Zbytnio wam nie
pomoże. Możemy zwiększyć swoją liczebność, ale zabraknie jakości; a jeden atak negatywności może zniszczyć tę ilość, która
wydaje się nam taka duża – kiedyś już tak się stało.
Zatem teraz wszyscy musicie rozwinąć to poświęcenie dla siebie, aby dowiedzieć się, na czym polega wasz problem, i jak trzeba
go skorygować. Jeśli robi się to codziennie, mogę was zapewnić, nie będziecie mieć żadnych problemów. Wasze myśli ustaną,
wasze problemy zostaną rozwiązane, i nie będziecie mieć żadnych blokad, ponieważ zmyliście je wszystkie. Ale jeśli zostawicie
je na sobie, będą rosnąć i staną się duże. Zatem, jeśli chodzi o medytację, nie powinno być mowy o żadnej letargii ale po
pewnym czasie radośnie zaczniecie ją robić. Nie będziecie szczęśliwi, jeśli tego nie zrobicie. Ale na początku będziecie musieli
siebie poganiać, i powiedzieć sobie, że to ciało trzeba oczyszczać; nie tylko samo ciało, ale także umysł i intelekt, obydwie te
rzeczy, mają być skorygowane. Aby być instrumentem Boga, musicie być perfekcyjną, perfekcyjną osobowością, w przeciwnym
wypadku możemy nie być w stanie przekazać przesłania Sahadża Jogi we właściwy sposób.
Wielu ludzi mówi, że "jesteśmy oddani Matce, i jesteśmy Jej oddani, a oddając się otrzymamy wszystko".
Ale co wy oddajecie? Czy jest to czyste serce, czy też serce pełne różnego rodzaju złych rzeczy? A może jest to inteligencja,
która jest najwyższą, czystą inteligencją? Czy też pokazujecie się z całą swoją arogancją? A więc, choć przepływ Sahadża Jogi
jest jak Ganges, potrzeba jeszcze, żebyście mieli głębię dzbana. Kamieniem nie da się nabrać wody. To samo dotyczy dzieci.
Oczywiście, jeśli pojadą do Indii, jestem pewna, że nabiorą właściwych nawyków, i ukształtują właściwe metody medytacji.
To oczywiste, że na Zachodzie nigdy nie mieliśmy poczucia Boskości. Cokolwiek mieliśmy, cokolwiek dostaliśmy od kościoła
czy od jakiejś synagogi czy czegoś podobnego tylko z niedzieli na niedzielę, z niedzieli na niedzielę; dla muzułmanów z piątku na
piątek, i to wszystko. Ale to zaprowadziło ich donikąd. Musimy więc coś z tym zrobić. Problemy zostaną rozwiązane
momentalnie. Nie musicie siedzieć i kontemplować i martwić się: jak rozwiążecie swój problem? On zostanie rozwiązany. Ale
tym, czego nie da się rozwiązać, są nawyki, których nabyliście, nawyki letargii. Mogę zrozumieć, że w Londynie, ludzie są
letargiczni, ale nie są. Oni stali się niebywale, niebywale ciężko pracujący, aktywni, a także oddani. Jak to osiągnęli? Tylko
poprzez wiedzę, że to oddanie przynosi całe oczyszczenie i wszystkie moce. Przypuśćmy, że ten instrument nie jest czysty.
Nawet nie bylibyście w stanie Mnie usłyszeć, jest bezużyteczny. Więc nasz instrument musi być perfekcyjny, aby manifestować
Sahadża Jogę. Jeśli nie jest, wszystkie defekty mogą mieć podwójny skutek; po pierwsze dotknie was samych, nigdy nie

odczujecie pełnej korzyści z Sahadża Jogi, a po drugie dotknie to ludzi, którzy was spotkają i zaczną stopniowo odkrywać, że
coś jest z wami nie tak. "Ta Sahadża Joga" - powiedzą "to chyba jakieś wariactwo, ponieważ nie widzę niczego wielkiego w tym
człowieku. On jest w połowie tutaj w połowie tam".
Gdy raz zaczniecie wchodzić głębiej w swoją istotę, będziecie zaskoczeni, że możecie rozwinąć takie możliwości, iż będziecie
sobą zdumieni. Oczywiście są błogosławieństwa, są cuda, ale pomyślcie o swoich własnych możliwościach. Jakie są wasze
możliwości? Jak dalece jesteście w stanie zrobić coś, aby leczyć ludzi? Mamy niewielu ludzi w Bombaju, i także bardzo mało
ludzi w Pune. Ale oni są w stanie leczyć. Niektórzy z nich jeżdżą do wiosek. Teraz poprosili Mnie, aby dać im jeepa, żeby mogli
zabrać zespół muzyczny do wiosek, śpiewać tam i pozyskać większą liczbę Sahadża joginów. Ale gdy wracają, to natychmiast,
czy wracają w dzień czy w nocy, natychmiast obmywają swoje stopy przed zdjęciem.
Aby siebie chronić, musicie także robić sobie bandhan, cały czas. Nie w tym rzecz, żeby mówić: "Teraz jestem w porządku". Nie
powinniście mówić, że "jestem idealny". Nie powinniście mówić, że "teraz jestem Sahadża joginem". Nigdy, nigdy tak nie myślcie.
W momencie, w którym zaczniecie myśleć, że jesteście idealni, jesteście skończeni. Więc przed wyjściem musicie zrobić
porządny bandhan. Także przed spaniem musicie zrobić porządny bandhan. Skierujcie uwagę na Sahasrarę a potem możecie
zasnąć. To zdumiewające, jak to wszystko działa. Natychmiast poznacie czy dana osoba medytuje czy nie, natychmiast. To jest
jakby ktoś wykąpał dziecko. Choć wykąpał dziecko, sam jeszcze nie wziął kąpieli. Można zauważyć różnicę pomiędzy tymi
dwoma. Tak samo odróżnicie tych, którzy medytują codziennie, rano i wieczorem. Nie potrzeba na to wiele czasu. Widzicie,
marnujemy cały swój czas na bezsensowne rzeczy. Gdy macie pełne zrozumienie samego siebie, i pełne rozumienie tych
wibracji, dopiero wtedy możecie z nich korzystać w odpowiedni sposób. Cała ta wiedza jest dla was. Jest całkowicie za darmo,
jak wiecie i całe to mistrzostwo może być wasze.
Zatem nie zadowalajcie się tylko tym, że: "W porządku dziś jest niedziela, pójdziemy do kościoła, weźmiemy książeczkę do
nabożeństwa, zaśpiewamy pieśń numer taki a taki, znów będziemy siadać, wstawać, siadać". Wracacie do domu tacy sami. Więc
dzisiaj naprawdę pomyślałam, żeby powiedzieć wam wszystkim, że powinniście rozwinąć w sobie głębię. A jeśli nie możecie
rozwinąć tej głębi, wtedy wciąż jesteście mierni. Właściwie wszystkie wspaniałe sekrety dotyczące Bogini czy Jej mocy, nie były
dotąd nikomu w ten sposób przekazane. Nigdy. Dopiero wtedy, gdy oni uzyskali całkowitą jedność – powiedziałabym pełną ideę,
pełne zrozumienie – pomiędzy jedynością Boga, a waszą z tym relacją, całkowicie – wcześniej nikt nic by nie zrobił. Teraz dni
Sahadża Jogi, są tak proste, że gdy tylko otrzymacie swoją Realizację, możecie zacząć dawać Realizację innym. Natychmiast.
Zobaczycie, jak pod waszymi rękami, Kundalini się porusza. Kładziecie rękę na czyjeś głowie, i odkrywacie, że ta osoba dostaje
Realizację. To jest fakt. To po prostu w ten sposób działa. Ale dla wielu oznacza to, że "o, tu nie trzeba nic robić. Przecież
wszystko jest robione przez Matkę, my właśnie coś osiągnęliśmy". Zawsze trzeba wiedzieć, że Matka może działać wyłącznie
poprzez bardzo dobry instrument, a nie przez słaby instrument. Obecnie mamy pewną ilość bardzo wielkich Sahadża joginów,
którzy weszli w to bardzo głęboko. Niezmiennie, kiedykolwiek bym zapytała, oni odpowiadają: "Matko, my czcimy każdego dnia.
Czcimy rano, wieczorem, każdego dnia, w każdy sposób. Także obmywamy swoje stopy i siadamy przed Twoim zdjęciem, i
czcimy Twoje zdjęcie, albo także rano tak robimy". I co zaskakujące, można ich natychmiast odróżnić. Na lotnisku może być
sześćset osób, ale Ja natychmiast wiem, kto medytuje codziennie.
Teraz to jest dla nas. Robiliśmy Sahadża Jogę przez ostatnie, już będzie ponad dwadzieścia lat, i teraz wchodzimy w rok
dwudziesty pierwszy; ale Ja jestem gotowa, to właśnie tak jest, był rok 1970, a teraz jest 1990, to jest wszystko to, plus
dziewięćdziesiąty pierwszy. Tyle czasu mieliśmy. Oczywiście, wiadomo, nie otrzymaliście swojej Realizacji w tamtym czasie; ale
niezależnie od tego, kiedy otrzymaliście Realizację, nie oceniałam jak daleko w tym jesteście. Powiedziałam: "Najpierw niech
dostaną swoją Realizację". Więc dostali Realizację. Gdy tylko dostali tę Realizację, widzicie, byli to ludzie, którzy naprawdę
poczuli odpowiedzialność, przejęli ją od pierwszego dnia, w którym ją dostali, od pierwszego dnia. Nie musiałam im nic mówić.
Nie mówię o Indusach, mówię o innych. Zrobili oni, wykazali olbrzymi postęp, olbrzymi.
Wysyłaliśmy wam chłopców z Indii, dziewczęta z Indii po to, abyście wiedzieli, że oni także mogą wam pomóc w Sahadża Jodze.
Zdecydowanie mogą wam pomóc. Powinniście mieć odpowiednią osobę, a będziecie zdumieni tym, jacy są, że mogą wszystkim
się podzielić, i że najmniej martwią się o swoje ego. Ego w ogóle nie istnieje. Nie osiągasz tego wszystkiego dla swojego ego.
Osiągasz to, ponieważ jesteś poszukiwaczem, a teraz stałeś się Sahadża Joginem. Trzeba więc zrozumieć, że to nie jest coś w

rodzaju porady w sprawie pieniędzy, ani coś w stylu: muszę mieć władzę, to czy tamto; ponieważ jeśli nie medytujecie, to wasza
uwaga kieruje się na takie rzeczy. Natychmiast zaczniecie myśleć: "Czy mogę zostać liderem?" W porządku, jeśli nie, to: "Czy
mogę deprecjonować lidera? Jak mogę go obrazić? Jak mogę o to walczyć? Jak mogę to zrobić? Jak mogę to tak załatwić?"
Staracie się też obrażać. Jeśli to niemożliwe, czasem używacie przemocy, złości, ponieważ nie jesteście jeszcze, można
powiedzieć, na tyle wyewoluowani, na tyle dojrzali, na tyle mądrzy.
Zatem teraz to co należy robić to ... od razu gdy tylko wstaniecie rano, najpierw powiedzcie, "pozwól mi zobaczyć, na czym
polega moja odpowiedzialność jako Sahadża jogina?" Po jakimś czasie zaczynacie się tym cieszyć, ponieważ to da wam
naprawdę olbrzymie moce, naprawdę olbrzymie doświadczenie. A wtedy, po prostu siadacie z bardzo pokornym umysłem, i
przede wszystkim mówicie: "Matko, jeśli mam jakieś ego proszę zabierz je ode mnie. Matko, jeśli mam jakieś uwarunkowania,
proszę zabierz je, ponieważ jestem prawdziwym poszukiwaczem, nie chcę tych wszystkich rzeczy".
Ale jeśli nie medytujecie, wtedy pan Ego po cichu na was wpełznie, i być może będziecie próbowali stać się liderem, będziecie
się upominać o jakieś rzeczy, jakieś głupie akcje ego, jakich wiele mamy w Sahadża Jodze. Gdyby je spisać, nie wiedzielibyście,
jak powstrzymać się od śmiechu. Zatem powiedziałabym, że aby siebie ustrzec, jedyną drogą, aby ochronić siebie jest
medytacja rano i wieczorem, a także, utrzymywanie siebie w całkowitej ochronie bandhanu. Wasza rola jest bardzo ważna i
bardzo ważny jest czas, niezwykle ważny. Nie macie pojęcia, że w historii duchowości nikt nie mógł zrobić tyle, ile wy możecie
zrobić. Zatem, jeśli naprawdę robicie antarmanę, jeśli naprawdę zaglądacie w siebie, w czasie medytacji widzicie siebie, wasze
czakry i to wszystko, wtedy dowiadujecie się poprzez introspekcję: "Dlaczego jestem taki?" Po prostu oddziel się od siebie, sam
zobacz: "Dlaczego taki jestem? Dlaczego zrobiłem to w ten sposób? Dlaczego myślę w ten sposób? Kim jestem?" Gdy uzyskacie
odpowiedzi na te pytania, będziecie znali całą swoją wartość, swoje znaczenie.
Nie wiem, jak mocno powinnam podkreślać, o ile mocniej trzeba podkreślać wagę codziennej medytacji, codziennej. Jak te
reklamy, które widzicie, każdego dnia bombardują waszą głowę: "Kup to, kup tamto, kup, kup, kup, kup, kup". To działa. Tak samo
musicie codziennie bombardować siebie: "Teraz medytacja. Usiądź do medytacji. Usiądź do medytacji". Wtedy będziecie
zaskoczeni, że kiedy wyjdziecie z domu, gdy zobaczycie coś pięknego, natychmiast wejdziecie w świadomość bez myśli. Nic nie
musicie robić. Gdy tylko spotkacie Sahadża jogina, natychmiast wchodzicie w stan bez myśli; ta druga osoba też, oboje.
Zaczynacie się wszystkim cieszyć w całkiem inny sposób. I przychodzą takie piękne uczucia, rozwija się takie piękne poczucie
bezpieczeństwa, że jesteście zaskoczeni: "Jak ja mogę taki być? Jak mogę czuć takie bezpieczeństwo wyrażające się w tak
piękny sposób?" Ponieważ jeśli jesteś, powiedzmy, umyty i czysty – prosta, zwykła codzienność – zachowujesz ostrożność
dotykając czegoś, żeby się ponownie nie ubrudzić. Jeśli jest sari, które jest brudne, całkiem brudne, to nie robi różnicy czy są
tam, dwie plamy, czy sto. Ale gdy jest całkowicie czyste, wtedy nawet najmniejsza plama może was zmartwić, ponieważ
wszyscy to zobaczą. Tak samo, dopóty, dopóki nie oczyszczacie się codziennie, nie będziecie wiedzieć, co jest z wami nie tak.
Mam nadzieję, że zwrócicie całą uwagę na to, co wam dzisiaj powiedziałam, pełną uwagę, na swoją wewnętrzną istotę ukazując
to sobie jako świadkowi. Zobaczcie, jak rozmawiacie z innymi: "Dlaczego mam mówić w ten sposób? Po co mówić?" I wtedy
zaczniecie rozumieć, że za tym wszystkim, jest pewna śmieszna rzecz, która zachodzi w moim mózgu, i ten mózg należy
skorygować – bardzo ważne.
A na koniec, powinniśmy ustalić: "Jakie dobre rzeczy zrobiłem dla Sahadża Jogi?" Możemy też sprawdzić, "Na ile nie byłem tam
gdzie trzeba w Sahadża Jodze?" Jeśli to dałoby się zrobić, spróbujcie dowiedzieć się: "Jak dalece wykorzystałem te moce, aby
rozprzestrzeniać Sahadża Jogę?" Jak daleko mogę się posunąć?"
To naprawdę niesamowite, gdyż, jak wam opowiadałam w Austrii, mieliśmy kilku chłopców, którzy cały czas szukali wiedzy o
Sahadża Jodze. Przeczytali książkę Adi Shankaracharyi, której Ja jeszcze nie przeczytałam. Przeczytali najróżniejsze rzeczy,
tylko po to, aby przekonać się jak daleko są, a w rezultacie sami rozrastali się bardzo, bardzo głęboko w głąb swojej istoty; ale ta
droga…to jest tak... stale rozrastacie się w głąb, w głąb, w głąb, w głąb, w głąb. I zaskoczy was, że gdy wchodzicie głębiej, nie
popisujecie się, nie popisujecie się. Po prostu emitujecie. Tak jak pewien dżentelmen, który przyszedł kiedyś do Mojego domu a
oni powiedzieli: "Matko, jakiś chłód pojawił się w środku. To wygląda jakby ochładzacz wszedł do środka. Tak jakby jakiś
ochładzacz przyszedł". On nic nie powiedział, niczego nie zrobił. Po prostu tylko wszedł do domu: "Jakiś chłód się pojawił". To

się czuje; jak wtedy, gdy wchodzicie do lasu, i panuje tam kompletne cisza, nawet ptaki nie ćwierkają, wtedy wiecie, że siedzi tam
tygrys. Tygrys nic nie robi; może po prostu śpi, biedaczek. Ale całe otoczenie jest przerażone jego obecnością, widzicie. Tak
samo Sahadża jogin, wszędzie się wyróżnia. Spójrzcie na tych świętych, nawet nie wiedzieli, jak podnieść Kundalini, mimo że byli
bardzo czystymi ludźmi. Oni nigdy nikomu nie podnieśli Kundalini. Nigdy nikomu nie dali Realizacji. Oni byli niezwykle czystymi
ludźmi. Nie pozostało w nich nic nieczystego. A do tego, ile byli w stanie stworzyć? Jaką poezję, jaką pracę, jakie duchowe…
duchowe idee, jakie powiedzenia, wspaniałe – taka głębia we wszystkim co zrobili, taka skuteczność.
My też jesteśmy tutaj, by uzyskać swoją duchowość, nie po to, by uzyskać pieniądze, nie po to, by uzyskać pozycję, władzę – nic
z tych rzeczy. Jesteśmy tutaj, by uzyskać swoją duchowość, a w tej duchowości, wszystko inne jest zawarte. Cała satysfakcja,
wszystko w tym jest. To będzie miało wpływ na dzieci. To będzie miało wpływ na otoczenie, w każdy sposób, a także na
osobowość. Zatem nie jest to także kwestia działania jednostek, ale pracy kolektywnej. Kolektywność powinna wyglądać na coś
pięknego. Zatem powinniście mieć w ashramie kolektywną medytację. W Austrii robią to wcześnie rano, o czwartej rano,
kolektywnie. Wiedzą więc, ilu na niej jest, a ilu brakuje, to i tamto. Ale ja powiedziałam: "Nie zwracajcie uwagi. Zobaczmy". Gdy ci,
którzy medytowali w ten sposób urosną bardzo wysoko, inni zaczną ich naśladować. Zatem nie myślcie o innych: o której
godzinie on wstał. Tu chodzi o mnie; muszę dbać o siebie. To bardzo samolubne: Swarth. Powinniście znać znaczenie słowa
Swa – to jest samolubstwo – a kiedy wiecie, co to znaczy, nie martwicie się niczym, co ktoś może powiedzieć, niczym, co ktoś
może próbować robić. Przypuśćmy, że wasz mąż zachowuje się śmiesznie: "Nieważne. Poprawi się". Przypuśćmy, że wasza
żona zachowuje się śmiesznie: "Nieważne, poprawi się". To nic ważnego. Dla was to jest najważniejsza rzecz do zrobienia, i
wszyscy, którzy myśleli w ten sposób, i działali w ten sposób, byli ponad wszystkim. Nic nie mogło ich zniechęcić.
Zatem dziś, pierwszego dnia w Brisbane. Błogosławię was wszystkich, żebyście mieli tę pełną ideę o sobie samym, dlaczego
jesteście na tej ziemi, i jak wspaniałą pracę macie do wykonania Każdy z was jest do tego zdolny. Każdy z was potrafi to zrobić,
ale wy…prosiłabym was, abyście zaabsorbowali te wartości do wnętrza, one już tam są. Powiedziałabym nie tyle
"zaabsorbowali", co zamanifestowali je, a gdy tylko zaczniecie je przejawiać, zobaczycie, jaki jest wasz temperament.
Zadbamy o wasze dzieci, nie martwicie się.
Niech was Bóg błogosławi.

1991-0408, Shri Gauri Puja
View online.
Gauri jest Matką Shri Ganeshy, Ona stworzyła Shri Ganeshę. bo miała wziąć kąpiel, i aby chronić swoją niewinność, stworzyła
Shri Ganeshę. W ten sam sposób, Kundalini jest Gauri, a my mamy Shri Ganeshę, rezydującego w czakrze Mooladhara. A więc
mamy Mooladharę, która jest siedzibą Gauri, siedzibą Kundalini, a za ochronę Kundalini odpowiada Shri Ganesha. Jak wiecie,
Shri Ganesha jest bóstwem, które istnieje dla naszej niewinności. Tylko Shri Ganesha może być tam umiejscowiony, ponieważ
jak wiadomo splot miedniczny dba o wszystkie funkcje wydalnicze. I jedynie Shri Ganesha może tam naprawdę pozostać nie
brudząc się tym, co Go otacza. On jest taki czysty, On jest taki niewinny, podczas gdy Kundalini jest dziewicą, dziewicą, Matką
Shri Ganeshy. Ludzie zaczęli mówić źle o Marii twierdząc, że coś tam było nie tak. "Jak dziewica mogła mieć dziecko?" Ponieważ
my nie rozumiemy, że to jest Bóg, a w sferze działania Boga wszystko jest możliwe. Oni są ponad tym wszystkim i mogą
stworzyć wszystko. W każdym razie, Ganesha powinien był narodzić się z dziewicy, ponieważ był tak czysty. Zatem Kundalini
musi być wspierana przez Shri Ganeshę. Jeśli Shri Ganesha jest słaby, wtedy nie jest w stanie wspierać Kundalini. Po pierwsze
Shri Ganesha musi ją wspierać na etapie budzenia. Kiedy Kundalini budzi się, Shri Ganesha wstrzymuje wszystkie funkcje, które
ma spelniać. Wszystkie funkcje zostają wstrzymane. Musieliście widzieć, że siedzę dziewięć, czasami dziesięć godzin nie
wstając, ponieważ wszystkie funkcje Shri Ganeshy, wszystko zatrzymuje się, gdy Kundalini się unosi. Ona jest w pełni wspierana
i otaczana opieką przez Shri Ganeshę. Wiecie, że Kundalini jest energią która daje wam wzrost, ale to jest energia dziewicza. To
energia, która jest odwiązana; ona nie jest przywiązana do żadnego centrum, do żadnej z funkcji. Jej jedyną funkcją, którą musi
spełnić, jest to, aby powoli i miarowo przechodzić przez wszystkie te centra, odżywiać je, dawać im wszystko, czego chcą,
cokolwiek potrzebują, wszystko, co mogą znieść, i powoli, konsekwentnie otwierać Sahasrarę. Ona jest zwinięta w trzy i pół
zwoju. Ma to sens matematyczny, dlaczego trzy i pół, dlaczego taka jest. Chyba opisałam to w swojej książce. Pomimo tego, że
Ona jest energią dziewiczą, to jest jeszcze tak mądra, tak wrażliwa, tak kochająca i tak opiekuńcza, że gdy unosi się nie
powoduje u was żadnych komplikacji. Ona nawet nie daje wam odczuć, że się podnosi. U niektórych ludzi tak, gdy nie są oni
normalni i gdy istnieją jakieś przeszkody, wtedy rzeczywiście to czujecie, ale normalnie nawet nie czujecie, jak ona się podnosi.
Ona unosi się w sposób automatyczny, wspierana przez cały mechanizm, kiedy wznosi się od jednego centrum do drugiego.
Najpierw otwiera się dolne centrum, żeby mogła tam wejść a następnie ono powiększa się, a potem zamyka, aby móc utrzymać
Kundalini na miejscu. Następnie Ona przechodzi wyżej, potem znowu, aż przebije Sahasrarę. Tak przebiega podnoszenie się
Kundalini. To właśnie jest raja yoga. To nie jest sztuczne, nic zewnętrznego, ale spontaniczne działanie tego mechanizmu jest raj
yogą. Zawsze powtarzam, że kiedy włączacie silnik, cały mechanizm zaczyna pracować samodzielnie, ale samym kręceniem
kierownicy nie wprawicie samochodu w ruch. Tak samo, kiedy Kundalini się unosi, podnosi się spontanicznie i przechodzi przez
te sześć centrów. W tym czasie jest także w Vishuddhi. Ona otwiera Vishuddhi i kiedy przez nie przechodzi, w tym momencie
język zostaje odrobinę wciągnięty do środka, tylko po to, by utrzymać przepływ. Ta reakcja nazywana jest khechari. Zatem, gdy
ludzie są bardzo głęboko w medytacji, ci którzy osiągnęli wielkie wyżyny w medytacji, nagle stwierdzają, że znajdują się w pozycji
khechari, mówimy też na to mudra. W tym stanie tak jakby nektar zaczynał płynąć z waszego podniebienia. Jeśli skierujecie
język do góry, w ten sposób, poczujecie chłód spływający w dół po języku - spróbujcie tak. Nie musicie tego robić, gdy jesteście
w głębokim stanie medytacji. To powoli zaczyna schładzać wasz język, gdy automatycznie zaczynacie wchodzić w stan
khechari. Jeśli chodzi o dzisiejszych Sahaja yoginów, bardzo niewielu naprawdę czuje w ten sposób. Powód jest taki, że nie
medytujemy. Nie poświęcamy również uwagi swojej Realizacji. Dużo o tym mówimy, zwłaszcza na Zachodzie więcej o tym
dyskutujemy niż coś w tej kwestii robimy. Musimy codziennie medytować, tak jak myjemy ręce lub myjemy zęby. Powinniśmy
medytować w godzinach porannych, a także powinniśmy medytować wieczorem. Musimy medytować w obu tych porach, w
przeciwnym razie nie możemy się wznosić, nie możemy wzrastać. Przez samo myślenie "jesteśmy Zrealizowanymi Duszami" nie
stajecie się nimi. To oczyszczanie trzeba robić codziennie, na początku i na końcu każdego dnia. Właśnie dlatego żadne z tych
opisanych doświadczeń raczej nie jest odczuwane w Sahaja Yodze, a ludzie pytają: "Matko, jak to jest, że nie czujemy khechari?"
Ponieważ wasza uwaga także nie jest tam, gdzie powinna być. Zatem trzeba starać się medytować w taki sposób, żeby ułatwić
pracę Kundalini. Czakry zostają oczyszczone i ostatecznie jesteście w stanie medytacji. Rzecz nie w tym, jak wejść w medytację,
ale w tym, jak być w medytacji przez cały czas. Jak wiecie, gdy Kundalini dociera do czakry Agnya i kiedy otwiera czakrę Agnya,
wtedy możecie być w stanie świadomości bez myśli. Wtedy nie myślicie – myśli po prostu się zatrzymują. Obserwujecie
wszystko, po prostu obserwujecie, ale nie angażujecie się w to, co widzicie. Po prostu patrzycie i to patrzenie samo w sobie daje
wam wewnętrzny rozwój. Pomyślcie o drzewie, które jest w niebezpieczeństwie, np. w czasie trzęsienia ziemi ono nie urośnie.

Kiedy trzęsienie ziemi ustaje, wszystko się uspokaja, wszystko jest pełne spokoju, tylko wtedy drzewo może rosnąć. Tak samo,
nasz wzrost może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jesteśmy wewnątrz spokojni. Aby Kundalini rosła wszerz i wznosiła się coraz
wyżej, po pierwsze, musimy mieć pokój wewnątrz siebie. Lecz pokój ten jest możliwy, jeśli naprawdę potraficie zbudować pokój
z innymi. Jeśli nie umiecie budować pokoju z innymi, którzy są w Sahaja Yodze, którzy są w kolektywie, jeśli jesteście pogrążeni
w chaosie, Kundalini nigdy nie uniesie się. Dlatego kolektywność jest tak ważna. Bez kolektywności wasze Vishuddhi nie może
się otworzyć. Bez kolektywności duchowość nie może się w was rozwijać. Mówi się, że wzrost duchowości jest taki, jak Drzewo
Życia, które rośnie do góry nogami a jego korzenie są w mózgu. Kundalini musi wejść do mózgu i nawodnić go, tak jak my
podlewamy korzenie. Wtedy zaczyna ono rosnąć w dół i w ten sposób zaczynacie się rozrastać. Gdy zaczynacie się rozrastać,
wtedy docieracie do głębi swojej boskości. Gdy raz dotkniecie głębi waszej boskości, wtedy zaczynacie wypracowywać to w taki
sposób, że ludzie rozpoznają, iż jesteście yoginem, jesteście z wyższego poziomu, że macie coś wielkiego. Nie o to chodzi, ile
razy coś czytacie, ile razy mówicie o Sahaja Yodze, a nawet nie o to, ile razy bez końca recytujecie imiona, ale o to, ile razy prosto
z serca wzniesie się nasze czyste pragnienie. Jeśli pojawi się w was to czyste pragnienie, wtedy pierwszą i ostatnią rzeczą, którą
będziecie robić będzie medytowanie – nie możecie bez tego żyć. Nawet jeśli spróbujecie i tak nie będziecie mogli bez tego żyć.
Jeśli pójdziecie spać bez medytacji, pomyślicie: "Och, nie medytowałem" - nie z poczucia winy, ale dlatego, że "coś straciłem,
straciłem coś". To powinno się nam przydarzyć. Zatem tę siłę Gauri powinno się szanować, ponieważ ona jest naszą matką, ona
jest naszą osobistą matką. Ona dała nam ponowne narodziny. Ona jest tą, która wie o nas wszystko. Ona jest tak miła, tak dobra.
Jak pomału ona się podnosi. Nie sprawia nam żadnego kłopotu. Bierze na siebie wszelkie problemy z przechodzeniem przez te
centra i daje nam powtórne narodziny. Ponieważ ona wszystko rozumie, wszystko wie, wszystko organizuje, ona wydobywa całe
piękno, które macie w sobie. Gdy raz zaczniecie rozwijać to piękno w sobie, będziecie zaskoczeni tym, jacy jesteście potężni. To,
że te wszystkie rzeczy są tej samej natury jest prawdą, którą odkryliście. To jest to samo co piękno, to samo co radość. Nie
powinniście myśleć, że radość jest czymś odrębnym, prawda jest czymś innym, a piękno jeszcze czymś innym. Ponieważ nie
jesteśmy jeszcze w odpowiednim punkcie, rozważamy tylko jeden aspekt, ale gdy tylko osiągniemy odpowiedni punkt, wtedy
wszystko to wydaje się jednym. Nie ma żadnego zróżnicowania. To wszystko jest jednością. Wiele faset jednego diamentu, ale
to wciąż jeden diament i ten diament jest waszą istotą, waszym duchem. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, musimy podziękować
naszej matce, naszej Kundalini, Gauri za to, że dała nam Realizację. I musimy wiedzieć, że powinniśmy budzić Ją za każdym
razem, za każdym razem musimy Ją rozszerzać, i za każdym razem Ją czcić, żebyśmy zawsze utrzymywali swoją Realizację
nietkniętą, a nasz wzrost nienaruszony. To właśnie ten wzrost przetransformuje istoty ludzkie. Musicie modlić się do Niej
"zachowaj naszą czystość, uczyń nas czystymi". Ona was oczyszcza. Jej praca to oczyszczenie waszych czakr, zatem "Proszę
oczyść nas, spraw, aby nasze serca były czyste, aby nasze umysły były czyste, żeby wszystko było czyste". A na końcu: “Na
zawsze i niezmiennie utrzymuj nasze połączenie, abyśmy czuli tę piękną Siłę Boskiej Miłości płynącą przez nas". Aby to
osiągnąć zrobicie wszystko, co konieczne. Będziecie bardzo kolektywni, poświęcicie wszystko, a także postaracie się być bardzo
rozsądni. Postaracie się rozprzestrzenić Sahaja Yogę, ponieważ, gdy rozprzestrzeniacie Sahaja Yogę jak drzewo, wtedy będzie
także rosnąć głębia. Ale powinno się to robić z tym samym pięknem, co obudzenie Kundalini. Ona nie sprawiła wam żadnych
kłopotów, nie przysporzyła wam żadnych problemów. A więc od niej trzeba się uczyć, że musimy się zachowywać tak samo jak
Kundalini, która jest taka delikatna, taka słodka, taka miła, tak skuteczna i nadaje naszemu życiu pewien sens. Ona dopełnia
sens naszego życia. Ona dopełnia nasze pragnienia i zabiera nas do takiego punktu, gdzie zaczynamy widzieć wszystko, cały
Wszechświat jako jedność, wszystkie ludzkie istoty jako jedność. Ona daje nam kolektywną świadomość. Cała ta praca jest
wykonywana wyłącznie przez Kundalini. Oczywiście, jeśli nie dojdzie do żadnej czakry i nie obudzi żadnego bóstwa, nie
będziemy mogli uzyskać nawet owoców tych obudzonych czakr. Więc to jest cała jej praca, cały jej wzrost, całe jej zrozumienie i
mądrość, które dały nam ten piękny stan, że możemy nazywać siebie yoginami. Mam do was wszystkich prośbę, abyście
poświęcali uwagę swojej Kundalini, próbowali przez cały czas ją podnosić, dbali o to, żeby otrzymywać wibracje. A także
pilnowali, żeby nie tylko wasze wibracje były w porządku, lecz także, aby zmienić swoją postawę wobec innych. Nie krytykujcie
innych, nie mówcie nic o tym, jacy są źli, ale zobaczcie jacy są dobrzy i ile dobra są w stanie uczynić. Ona jest dziewicą i do tego
jest taka mądra. Tak samo my musimy być bardzo mądrzy, bardzo rozważni. Nie możemy sobie teraz pozwolić na marnowanie
naszego czasu, ponieważ musimy uratować cały świat. Jesteśmy za to odpowiedzialni. Jeśli nie wypracujemy nawet swoich
własnych czakr, nie możemy nikomu pomóc. Zatem po pierwsze musimy wypracować nasze własne czakry, a potem możemy
pomóc całemu światu. To nie jest coś jak sekta czy organizacja, gdzie mówi się: "Należę do tego kultu lub tej organizacji, zatem
w porządku, będę ocalony przez Boga". W Sahaja Yodze tego nie obiecano. Nie ma czegoś takiego jak bilet do nieba. To trzeba
wypracować. Musicie to wypracować i wypracować to z pełnym zrozumieniem co do tego, czym jest Kundalini i jak ona działa.
Niech was Bóg błogosławi. Teraz niech liderzy umyją moje ręce. A teraz poprośmy czternaście pań – nie siedem czy sześć, ale

przynajmniej osiem pań, jeśli dałoby się to zrobić. Ile mamy mężatek? Ona narysuje dla was linię, wtedy zaczniecie. Najpierw
trzeba zrobić w ten sposób, ponieważ musicie tu poprowadzić linię... Shri Mataji, czy chciałabyś, abyśmy zaśpiewali “Hasata
Ali"? Myślę, że możecie to zaśpiewać, jedną pomiędzy, ponieważ ona jeszcze nie skończyła stopy. Zaśpiewajcie tę "Adi Ma, Anti
Ma". A teraz podejdźcie. Tylko… z mojej torebki. A teraz co jeszcze... Niech was Bóg błogosławi. Myślę, że odwrotnie. W
porządku? W porządku. Czy przeczytacie dla nich horoskop? Musicie to umyć… Dziewczęta mogą to umyć czystą... [Czytanie
horoskopu] Dharmasthana. Dyankaraka – oznacza, że daje wam wiedzę, zarówno wiedzę o waszym centralnym systemie
nerwowym, jak i wiedzę na poziomie mentalnym. Różne kwanty – kwant aunsha. Oznacza także “część", to kwant. I także jest
ona kompletna. Oni mówią, że są aunsha Avatara. To oznacza, że to część tego. Ale w moim przypadku jest ona całkowicie
kompletna. To naprawdę fantastyczne... To jest jak cykl. Piąty, piąty – Dzień Sahasrary. Mam taką nadzieję. Ja także urodziłam
się w środę! Masy... Ostatni kawałek, mógłbyś przeczytać... Tak kontynuuj, kontynuuj. Nishkalanka – Kalki. Nishkalanka.
Nishkalanakara. To inkarnacja Nishkalanki. Będziecie musieli zrobić kopie tego. Lepiej żebyście zrobili. Każdy powinien mieć
swoją własną kopię. Kiedykolwiek będą jej potrzebować, będą mogli przeczytać.
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Shri Virata Puja
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Z powodu odległości, a także dlatego, że nie mamy do tej pory aszramu w Melbourne; dostrzegłam, że kolektywność wciąż nie
jest należycie upleciona. Myślę więc, że najlepiej będzie, jeśli dzisiaj uczcimy Viratę. Można powiedzieć, że Virata jest
odwiecznym Praojcem lub tym, który w naszym mózgu działa dla naszej kolektywności. Kiedy Kundalini się unosi, na końcu
przebija się przez obszar kości ciemieniowej. Zanim jednak do niego wejdzie, wchodzi do Sahasrary. Sahasrara jest to obszar
otoczony przez tysiąc nerwów i w terminologii medycznej zwany jest obszarem limbicznym. Te tysiąc nerwów łączy się z
szesnastoma ważnymi nerwami Vishuddhi. Dlatego mówi się, że Shri Kriszna miał szesnaście tysięcy żon, to znaczy, że
wszystkie jego moce były jego żonami, a Ja mam wszystkie Moje moce jako Moje dzieci.
A więc, kiedy wzrastamy, w czasie naszego rozwoju, w swojej dhyanie [medytacji], musimy dojść do naszej Sahasrary. Gdyby
Sahasrara nie została otwarta nie moglibyśmy dokonać Realizacji na masową skalę. Jak to jest połączone, kolektywność jest
tak połączona z dzisiejszą Sahaja Yogą. Przedtem to działo się tylko do czakry Agnya, ale kiedy zostaje osiągnięta Sahasrara
wszystkie nerwy zostają oświecone, i one wszystkie wyglądają jak płomienie, które są bardzo ciche, pięknie ubarwione
wszystkimi żywymi kolorami. Ich widok jest taki kojący i tak piękny, że nie ma na całym świecie lepszego widoku, jaki ludzkie
istoty mogą zobaczyć, tak myślę.
Zatem, gdy Sahasrara została otwarta, dzięki czemu, jak wiecie, mamy teraz puję w Rzymie, przed tym to musiało dotrzeć do
kolektywu, co oznacza, że musiałam skupić Moją uwagę na kolektywie. Musiałam przyjrzeć się ludziom, ich różnym problemom
tym permutacjom i kombinacjom, przez które oni wszyscy cierpią. Da się sprowadzić je wszystkie do siedmiu głównych, można
powiedzieć – nut, ale dzielą się również na dwadzieścia jeden; jedna po lewej stronie, jedna po prawej stronie i jedna w centrum.
Zatem wszystkich razem mamy dwadzieścia jeden – naprawdę podstawowych problemów, fundamentalnych problemów
wewnątrz nas, które musimy rozwiązać. Mieliśmy tak, na początku Sahaja Yogi, że starałam się wyleczyć ludzi z ich fizycznych
problemów, umysłowych problemów, problemów rodzinnych, problemów finansowych, wszystkie rodzaje problemów zostały
rozwiązane w Sahaja Yodze, ale mieliśmy po drodze, parę bardzo nieszczęśliwych wypadków. Jak wiecie, kiedy oni wznieśli się
do Agnyi zaczęli zastępować całą atmosferę jakimś rodzajem autorytetu, który nie był autorytetem Boga. W rezultacie, wielu
ludzi poszło w Agnyię ale ci, którzy doszli do Sahasrary muszą zrozumieć, że kolektywność jest podstawą waszego wzrostu.
Jeśli nie jesteście kolektywni, jeśli nie przychodzicie do centrum, jeśli nie spotykacie się ze sobą, wtedy jesteście jak paznokieć,
który jest odcięty od palca i Boskość nie ma z wami nic wspólnego – jesteście poza drzewem, jak kwiaty, które spadły z drzewa
mogą istnieć przez chwilę, bez wątpienia, ale po jakimś czasie są martwe i koniec z nimi. Zatem ważne jest dla wszystkich, aby
zrozumieć, że jeśli w Sahaja Yodze, kolektywność nie jest ustabilizowana, Sahaja Yoga wymrze.
Jadę teraz do Ameryki, gdzie kolektywność powinna być naprawdę jak najmocniejsza, ale tak nie jest. Jest tak wiele problemów
z kolektywnością w Ameryce, niemniej jednak powiedziałabym, że zdali sobie sprawę z jednej rzeczy, że muszą być bardzo
kolektywni. Problemy są takie, że jest tam bardzo mało ludzi, którzy są Sahaja yoginami, ale ci, co są wśród nich rozumieją
odpowiedzialność. Oni wszyscy bardzo ciężko pracują. Rozprzestrzeniają Sahaja Yogę. Teraz widzicie, oni mają ten magazyn
"Cool Breeze", który tam powstał. Jest tyle działań, które oni podejmują w Ameryce, przy tak niewielkiej liczbie osób, to jest
niesamowite, jak oni sobie z tym wszystkim radzą, i robią to bardzo pięknie, ponieważ czują się razem związani; są tak daleko od
siebie, z Honolulu do Nowego Jorku jest taka wielka odległość. Ale jest tak ogromne zrozumienie, tak wiele miłości i poczucia
odpowiedzialności. Dlatego, że jest ich tak niewielu, czują się w najwyższym stopniu odpowiedzialni, że musimy być absolutnie
kolektywni – nie ma mowy, żeby były grupy.
Nawet jeśli ktoś popełnia błędy czy coś takiego, nigdy z nikim o tym nie rozmawiają, tylko ze Mną. Oni nigdy się nawzajem nie
obmawiają, nigdy nie mówią źle o sobie nawzajem, nigdy nie tworzą żadnych grup.

Dzieci, które są na zewnątrz… Mogą tutaj wejść. Jest miejsce.
Czy możecie się trochę przesunąć w przejściu.
Zróbcie dla nich miejsce między sobą. Chodźcie.
Dzieci mogą usiąść z przodu. One nie zajmują wiele miejsca. Dzieci mogą nawet usiąść wam na kolanach.
Czy możecie się przesunąć? Możecie zrobić przerwę między sobą.
To jest właśnie kwestia kolektywności.
Przyprowadźcie dzieci tutaj. Wszystkie dzieci mogą przyjść. Mogą Mi pomóc w pujy. One są bardzo dobre w pomaganiu.
Tak, tak, chodźcie.
Biedne dzieci, trzymano je na zewnątrz. Wyobrażacie to sobie?
Usiądźcie, usiądźcie, usiądźcie. Usiądźcie tutaj, usiądźcie.
Teraz… Podejdźcie, podejdźcie, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj. Miejsce można zrobić spontanicznie, trzeba jedynie mieć wielkie
serce. Kto jest jeszcze na zewnątrz? ...małe dzieci, czyż nie?
Chodźcie, chodźcie.
Myślę, że jeśli moglibyście usiąść w małej, nie w takiej szerokiej asanie, ale w trochę mniejszej asanie ludzie mogliby wejść.
Połóż jeden, myślę, że trzeba by otworzyć okno.
Tak, tam jest trochę miejsca. Jeśli są tam trzy kamery, jak tam może być miejsce? Myślę, że moglibyśmy mieć tam jedną
kamerę, a oni mogą usiąść w środku. W porządku.
Wszyscy powinniście usiąść z jednym, jednym kolanem w górze w ten sposób, aby było więcej miejsca. Tak jak siedzi Baba
Mama, usiądźcie z jednym kolanem w górze. W ten sposób wszystko będzie w porządku.
Daj to na kolana Chayi.
Nie rozpychaj się. Podciągnij trochę jedną nogę, w ten sposób, w górę. Tak, jedna prosto, druga w ten sposób. Nawet łatwiej jest
w ten sposób siedzieć. Łatwiej siedzieć.
Taki jest właśnie sens kolektywności, to, że jest to w małej sali – to nieważne, jesteśmy wszyscy razem, i jak staramy się, aby oni
wszyscy znaleźli się w środku, ponieważ nie możecie się cieszyć dopóty, dopóki wy wszyscy nie jesteście razem.
Teraz wszyscy muszą być cicho, w porządku dzieci? Wszystkie. W przeciwnym razie, znowu poproszą was, żebyście wyszły.
Więc teraz, spójrzmy jak bardzo tęsknimy za kolektywnością. Istnieje bardzo praktyczne, przyziemne zrozumienie. Po pierwsze
musimy wiedzieć, że bez kolektywności nie możemy istnieć. Tak, jak ciało musi być połączone z mózgiem, w ten sam sposób
bez kolektywności Sahaja Yoga nie może istnieć. Gdy tylko to zrozumiecie, wtedy będziecie musieli wypracować tę
kolektywność, żeby była całkowicie ugruntowana wewnątrz oraz na zewnątrz. Przy czym, bardziej musicie to ugruntować
wewnątrz niż na zewnątrz. Cokolwiek macie wewnątrz manifestuje się na zewnątrz. A jak ugruntować to wewnątrz siebie?

Po pierwsze, musimy zrozumieć, że teraz jesteśmy ze sobą związani. Gyaneshwara powiedział: "Techi Soyarik hoti" – "Oni będą
waszymi krewnymi".
Kto tam płacze? W porządku. Zabierzcie ją na zewnątrz. Pozwólcie jej iść. Ona chce iść do mamy.
Pierwszą rzeczą jest więc to, że wewnątrz siebie musimy widzieć introspekcję, a poprzez introspekcję, to, co w swoim umyśle
robimy przeciwko kolektywności. Jak działa nasz umysł. Nie wiem, co pierwsze przychodzi ludziom na myśl, na temat innej
osoby, ale pierwszą rzeczą jest to, że to są wasi prawdziwi bliscy i nikt inny nie jest dla was bliski. Te dzieci są waszymi dziećmi,
a ci mężczyźni są waszymi braćmi, zaś te panie to wasze siostry, i jesteśmy razem jedną wielką rodziną. Jesteśmy nieodłączną
częścią jednego ciała i ta ręka nie może uderzyć innej ręki, dzięki Bogu ona nie myśli, bo w przeciwnym razie mogłaby, jak istoty
ludzkie, zacząć myśleć coś przeciw drugiej ręce, ale tak nie jest, ponieważ one są połączone z działaniem jednego mózgu.
Zatem pierwszą rzeczą, którą każdy powinien zrozumieć, jest to żeby nie starać się widzieć defektów innej osoby, a jedynie
dobroć innej osoby. To naprawdę, najbardziej wam pomoże. Tak jak w Indiach, widzicie, nie wiem, tutaj może jest tak samo: jeśli
wy…, jeśli, jeśli kogoś znają przypuszczalnie, natychmiast odkryją, jak można wykorzystać tę osobę. Jeśli ktoś jest bratem
ministra, natychmiast pójdą do tego brata ministra. W porządku: "Zrobisz to dla mnie?" Wtedy ktoś powie: "Jestem taki i taki …"
ludzie natychmiast pomyślą: "Och, jak można wykorzystać tę osobę?"
Tak samo wy, mówiąc w języku Sahaja Yogi możecie posunąć się trochę dalej. Jak tylko kogoś poznajesz, to nie powinieneś
zastanawiać się, jaki biznes można z nim zrobić. Widziałam, że natychmiast, jak tylko ktoś ma pieniądze, ludzie zaraz na niego
skoczą: "No dobra, zróbmy razem biznes", nawet w Sahaja Yodze. Lub w takim przypadku natychmiast zaczynają zatrudniać
taką osobę dla swojego celu. Wręcz przeciwnie, to co macie zrobić gdy tylko poznacie kogoś, to zastanowić się, co on ma w
sobie dobrego, jak mogę zaabsorbować tę dobroć? Ponieważ jesteśmy tu, aby wzbogacić siebie duchowo. Zatem musicie
pomyśleć o tym jako o pierwszej i najważniejszej rzeczy: "Co mogę zrobić, aby przyswoić sobie dobroć tej osoby?"
Będziecie więc szukać tego, co w tej osobie dobre zamiast szukać złych cech, ponieważ złe cechy, w żaden sposób was nie
odżywią. Także, gdy ktoś ma złe cechy, nie ma pożytku, jeśli o nich myślimy ponieważ jeśli zaczniecie o nich myśleć, to ich nie
poprawi, to jest problem kogoś innego. Najlepszą rzeczą jest postrzeganie innej osoby z podziwem i zrozumieniem, z miłością,
że on jest jednym z nas i jak mogę z tego skorzystać? Zatem, jeśli mam rękę nie muszę myśleć, ponieważ jesteśmy tak
zaprogramowani. Jeśli muszę to potrzymać, automatycznie użyję Mojej ręki, nie zaś Moich stóp, Wiem, że Moje ręce to zrobią.
Ale kiedy muszę iść, nie chodzę na rękach ponieważ wiem, że to Moje stopy muszą chodzić. Tak samo wy powinniście wiedzieć,
który Sahaja yogin pomoże wam siebie odżywić. Natychmiast wasz umysł stanie się bardzo czysty.
Na przykład spotkałam pewnego chłopca w Nowej Zelandii, który był naprawdę bliski śmierci, a kiedy wrócił zauważyłam, że
nastawienie wobec niego nie było miłe, tak jak być powinno, ale to jest najlepsza szansa, abyście dostrzegli, jak możecie
ćwiczyć swoje współczucie. Opowiadamy o współczuciu, o współczuciu. A teraz zobaczmy, jak możemy ćwiczyć nasze
współczucie, kiedy ten chłopiec jest taki chory. Wręcz przeciwnie, każdy był dla niego szorstki, robili mu różne uwagi, różne takie
rzeczy. A przecież powinniśmy mieć współczucie, Matka powiedziała, że musimy mieć współczucie, gdzie więc mamy nasze
współczucie, dla ścian? Gdzie używamy swojego współczucia? Gdzie używamy swojego współczucia?
Więc Sahaja Yogę trzeba praktykować, to nie znaczy, że macie cały czas siedzieć z Moim zdjęciem, nie o to chodzi. Rzecz w tym,
aby praktykować współczucie; praktykować je. Następnie powinniście praktykować miłość. Jak praktykujecie miłość do innych?
Jeśli kogoś kochacie, to co robicie? Staracie się sprawić przyjemność tej osobie. Małe rzeczy mogą ludzi bardzo uszczęśliwić.
Wiem, że wy wszyscy bardzo staracie się sprawić Mi przyjemność. będziecie dawać Mi prezenty, będziecie wyszukiwać rzeczy,
które są dla Mnie dobre, będziecie zbaczać z drogi, aby kupić dla Mnie słodkie kwiaty, robić piękne rzeczy, aby Mnie zadowolić.
Muszę wam powiedzieć, że jest Mi bardzo przyjemnie. Ale jest mi jeszcze przyjemniej, o wiele przyjemniej, gdy rozumiecie
kolektywność i staracie się sprawiać przyjemność sobie nawzajem. Największą przyjemność sprawia Mi taka osoba, której
uwaga jest bardziej skierowana na sprawianie przyjemności innym. W momencie, gdy postanowicie, że powinniście sprawiać
przyjemność innym wasz język się zmieni. Stanie się dużo słodszy. Język, który był jak para nożyc, stanie się słodki niczym

miód. Wtedy będziecie mówić mało, ale naprawdę oblejecie tę drugą osobę miodem i to naprawdę tę osobę ucieszy. A
praktykowanie miłości, gdzie ją praktykujecie? Zadajcie sobie pytanie: Gdzie praktykuję miłość? Co kocham? Żyjemy, kochamy
swój dom, kochamy swoje zdjęcia, swoje ozdoby, wszystko, ale czy praktykuję tę miłość na swojej żonie, lub na swoim mężu,
albo na innych Sahaja yoginach?
W naszej kulturze Sahaj musimy ćwiczyć współczucie i miłość, a po trzecie musimy ćwiczyć cierpliwość. Wiem, że niektóre
dzieci są może trochę nieznośne, inne są mniej nieznośne. Może niektórzy ludzie są bardzo gadatliwi, naprawdę czasem
przyprawiają Mnie o ból głowy; wciąż gadają, gadają, gadają, gadają, tak dużo! Czasem myślę, że to dobrze, bo to jest
odpoczynek dla Moich ust, można i tak na to spojrzeć. Następny sposób spojrzenia na to, to po prostu wyłączenie swojego
umysłu, niech mówi, niech wyrzuci z siebie co tylko chce. Kiedy będzie już tym wykończony i wyczerpany, wtedy nie będzie już
was za bardzo zanudzał i on sam także poczuje się usatysfakcjonowany, że ktoś wysłuchał jego gadaniny. Zatem potrzebna jest
cierpliwość i cierpliwość jest potrzebna w taki sposób, żeby inni dostrzegli waszą cierpliwość. Na przykład wczoraj, siedziałam
przez, jak sądzę, trzy godziny ściskając dłonie najróżniejszym ludziom z najróżniejszymi problemami i człowiek, który przyszedł
ostatni, powiedział: "Patrząc na Twoją cierpliwość, rozwijam swoją własną cierpliwość".
A miłość daje wam cierpliwość. Ta miłość was odżywia. Mówię wam, to jest absolutnie praktyczna metoda: nie wspomniałam
przy tym, żebyście ufali Bogu mówię tylko, zaufajcie sobie, zupełnie praktycznie, ponieważ mówimy o waszym mózgu.
Mówiliśmy, że musimy wybaczyć każdemu, ale tego nie praktykujemy. Jak szaleńcy pamiętamy małe, małe rzeczy. Słyszałam,
że tylko wąż ma tę zdolność zapamiętywania doznanych krzywd, ale widzę, że istoty ludzkie mają ją w niemniejszym stopniu.
Cokolwiek się zdarzyło trzynaście lat temu, piętnaście lat temu, oni wszystko pamiętają, każdą najmniejszą rzecz, wszystko co
ich skrzywdziło, ale tego, jak krzywdzili innych, to już nie pamiętają, jacy byli dla innych wredni, tego nie pamiętają, ponieważ taki
jest ludzki umysł, który ma ego, wciąż może krzywdzić innych, sam nic nie czując, oraz superego, które nieustannie odbiera
wszystkie krzywdy i stale się na nie skarży. Zatem to do was należy, aby zdać sobie sprawę, że jesteście tymi, którzy rozbijają
kolektywność.
Po pierwsze, mieliśmy tutaj okropnych liderów, dlatego nasza kolektywność była bardzo uboga, ale teraz pozyskujemy
rozsądniejszych ludzi, lepszych ludzi. Także dla Melbourne, myślę o pozyskaniu dla was kogoś starszego, kto mógłby być
liderem, ponieważ sądzę, że Greg dźwiga za dużą odpowiedzialność. Pomyślałam więc o Henshawie, zapytałam go, a on się
zgodził. Więc teraz w Melbourne będziemy mieć kogoś, kto mieszka w aszramie i jest na emeryturze, kto się wami zajmie. On
zrobi wszystko, co będzie możliwe, aby zaopiekować się kolektywnością Melbourne. Ale musicie wiedzieć, że mam z wami
jedno połączenie poprzez waszego lidera. To nie znaczy, że wy nie możecie się łączyć. Przypuśćmy, że jest pinezka, i ukłujecie
Mnie tą pinezką, Moja ręka natychmiast się cofnie, co oznacza, że działa odruch, ale prawie wszystko jest przekazywane do
mózgu.
W ten sam sposób, wszystko powinno być przekazywane do mózgu, ale jeśli od samego początku rozwiniecie coś w rodzaju
krytycznej postawy wobec swojego lidera, wtedy stanie się to bardzo trudne – zarówno dla lidera jak i dla was. Po pierwsze, nie
powinniście krytykować. Nie używajcie swojego mózgu, do krytykowania, na Zachodzie i tak mamy już za dużo krytycyzmu.
Mam na myśli, że teraz, oni mają nową technikę krytykowania. Cała sztuka została wykończona przez krytykę. Artyści boją się
pokazywać swoje obrazy, artyści boją się pokazywać swoje dzieła, ponieważ zostaną skrytykowani. Obecnie, jedynym co
pozostało, są krytycy, krytycy, krytycy. I ci krytycy krytykują krytyków, to wszystko. Nie ma żadnej kreatywności, nic. Postarajcie
się zatem wszystko doceniać. Dzieci, tak czy inaczej, tworzą rysunki, obrazy. Czasem sprawiają, że Moja twarz wygląda bardzo
śmiesznie, kiedy rysują – nie tylko dzieci, nawet dorośli. Nieważne, Ja to doceniam, to bardzo dobre, wspaniałe, bardzo miłe, aby
zachęcać taką osobę.
Zatem krytycyzm powinien zniknąć z naszego umysłu, a należy praktykować uznanie: uznanie dla dzieci innych osób, uznanie
dla innych jest bardzo ważne, ale to nie znaczy, że podziwiacie wszystkich innych, a torturujecie swoją żonę lub swojego męża –
to także jest brak równowagi. Pierwszym zobowiązaniem jest wasza rodzina, ale powinniście doceniać innych, a to przychodzi,
kiedy nie ma w was zazdrości o nikogo. Ta zazdrość, Ja nie wiem skąd się bierze, zatem nie znam tej cechy, jaką jest zazdrość,
nie wiem dlaczego istnieje zazdrość. Jeśli jest w was zazdrość, musicie użyć jej dla właściwego celu, a właściwym celem jest to,

żeby być zazdrosnym o osobę, która duchowo jest wyżej od was, a praktykujecie to w ten sposób, że stajecie się lepsi. Jeśli
zazdrość ma służyć współzawodnictwu, wtedy współzawodniczycie z taką osobą, która jest bardziej współczująca, bardziej
kochająca, bardziej się poświęca, jest cierpliwsza. To współzawodnictwo staje się więc bardzo zdrowym współzawodnictwem, a
kolektywność zostaje mocno odżywiona.
Spróbujcie teraz poczuć, że wszyscy jesteście nieodłączną częścią jednej osobowości. Spróbujcie to zrozumieć i to
praktykować. To bardzo wam pomoże. Drobiazgi, jak kupienie małego prezentu dla kogoś. Widzisz coś: "O, to będzie bardzo
dobre dla tej osoby". Formalnie zadecydowaliśmy, że mężczyźni nie powinni dawać prezentów kobietom, a kobiety nie powinny
dawać prezentów mężczyznom, ale jeśli ona jest twoją siostrą, rakhi siostrą, możesz go wręczyć, a rakhi siostra może wręczyć
bratu, ale w innych przypadkach nie powinno się tego robić. Zrobiliśmy tak, ponieważ widziałam, że to stwarza problem, ale to
nie oznacza, że macie nienawidzić kobiet czy mężczyzn. Należy jednak zachować dystans ze względu na czystość. Aż do
momentu, w którym staniecie się całkowicie niewinni, lepiej jest utrzymywać ten dystans. Tę czystość należy praktykować, i to
praktykowanie czystości polega na tym, że staracie się rozwijać swoje niewinne odczucia w stosunku do innych. W niewinności
przychodzi wszystko, wszystko przychodzi w niewinności. Jeśli jesteście niewinni, natychmiast stajecie się bardzo dobrym
Sahaja yoginem, ale to ma tak wiele faset. Kiedyś była pewna dziewczynka, walczyła, żeby dostać jakieś tam słodycze, a oni
rozdawali prasad. Dałam jej więc jeden z tych małych talerzy, i powiedziałam: "Rozdawaj". Ona natychmiast zapomniała o tym,
czego chciała, zaczęła rozdawać prasad w bardzo uroczy sposób swoimi małymi rączkami, bardzo słodko. Zatem trzeba to
praktykować od dzieciństwa, ze swoimi dziećmi, musicie im powiedzieć: "W porządku, zróbmy te rzeczy, rozdajcie to ludziom,
idźcie i nałóżcie im kumkum na głowy" – może nie zrobią tego dobrze, ale to nieważne. Nauczą się, jak obcować z innymi, jak z
nimi rozmawiać, jak z nimi być.
Najgorszym wrogiem kolektywności jest agresja. Niektórzy ludzie są z natury agresywni, ich styl mówienia jest wyjątkowo
agresywny. Sposób, w jaki się odzywają jest agresywny. Powodem może być cokolwiek, może to dlatego, że są lepiej
wykształceni, może dlatego, że pochodzą z bardzo agresywnej rodziny, mogą też mieć jakiś rodzaj kompleksu wyższości lub
kompleksu niższości albo braku bezpieczeństwa lub mogą być opętani. Próbują dominować i pokazać swoje bardzo silne
poczucie wyższości w stosunku do ludzi. Oni mogą być niżej, choć niekoniecznie, ale tak robią i to jest coś, co trzeba ukrócić.
Więc tym, co powinniście tu praktykować, jest pokora. Starajcie się być pokorni.
Był taki żart, że jeden dżentelmen wchodzi po schodach a inny schodzi z góry. I ten dżentelmen, który wchodził na górę
powiedział do tego drugiego: "Proszę przesuń się".
A tamten odpowiedział: "Nie ustępuję głupcom".
Na to człowiek, który wchodził na górę, powiedział. "Ale ja tak" i odsunął się.
Tak właśnie działa pokora. Musicie być pokorni w stosunku do innych. Uważam, że język angielski, na zewnątrz jest bardzo
pokorny, musisz mówić "proszę", dziesięć razy musisz powiedzieć "dziękuję", proszę, proszę, proszę, dziękuję, dziękuję, dziękuję,
ale nie w sercu. Przypuśćmy, że ktoś nie powie dziękuję, wtedy druga osoba może cię nawet uderzyć. "Dlaczego nie
powiedziałeś mi ‘dziękuję’?" To nie jest pokora. Pokora jest wtedy, gdy w żaden sposób nie starasz się atakować innych, a gdy
inni są agresywni traktujesz to jako dziecinadę, jako głupią rzecz, jako niemądrą rzecz, bez znaczenia, ponieważ jesteś tak
potężny, że możesz to znieść. To jest pokora, którą trzeba praktykować i te wszystkie wartości, jeśli je macie. Będziecie
naprawdę zaskoczeni tym, że stracicie swoje samolubstwo. Wasze samolubstwo zacznie znikać ponieważ, gdy staniecie się
hojni bardzo szybko zaczniecie zdawać sobie sprawę, jakie ono jest okropne. Zatem praktykujcie waszą hojność.
Wszyscy pragniecie wydawać na Mnie wiele pieniędzy, wiem o tym. Chcecie dawać Mi prezenty – teraz to powstrzymałam – i
indywidualnie nie możecie dawać Mi prezentów, ani niczego, ale hojność jest ogólnym pojęciem: hojność życzliwości hojność
współczucia, hojność w cierpliwości i hojność w dawaniu rzeczy materialnych. Jeśli widzę jakąś rzecz, natychmiast myślę: "O,
powinnam to wziąć ponieważ wiem, że mogę to dać tej pani lub tamto temu panu" lub mogłabym to przeznaczyć na ten cel lub
dla tej organizacji, albo na to, co właśnie robimy". To natychmiast Mi się nasuwa. Będziecie zaskoczeni, ale gdy jestem na
zakupach i jeśli chce mi się pić, nawet nie myślę, że powinnam pójść i coś kupić do picia dla Siebie – nie przychodzi Mi to do
głowy. W ciągu swojego życia nigdy nie wzięłam sobie niczego z własnej lodówki, pewnie was to zaskoczy. Ale dla innych będę

się uwijać, będę dla nich gotować, przypuśćmy zaś, że Jestem w domu i nie ma tam kucharza, Dla Siebie samej nie ugotuję – to
nic takiego. Jeśli nikogo nie ma w domu, mojego męża tam nie ma, nie będę jadła przez dwa – trzy dni, a kiedy służba poskarży
się mojemu mężowi, wtedy Ja sobie przypominam, że rzeczywiście nic nie jadłam, nie wiedziałam. Jeśli jem, to jem po prostu
dlatego, że on tam jest, więc muszę z nim jeść. Nigdy nie piłam herbaty, ale dlatego, że on tak bardzo lubi herbatę, zaczęłam i
nadal to praktykuję tak, żeby się nie odzwyczaić. Później to będzie trudne.
To jest tylko dostosowywanie się do innych, to nie jest trudne. Kilka rzeczy tu i tam, które sprawiają przyjemność, tak trzeba.
Sprawianie przyjemności to nic złego. Ale nie tylko żona powinna to robić, nawet mąż powinien coś robić, aby sprawić
przyjemność żonie – tak nie jest tylko pomiędzy mężem i żoną, to będzie pomiędzy wami a dziećmi, pomiędzy całą rodziną
Sahaja Yogi, powinno być tak, że powinniśmy się dostosowywać. Zatem ćwiczcie swoje dopasowywanie tak, jak musicie
dostosowywać swoje aparaty fotograficzne. Jeśli nie wyregulujecie aparatu fotograficznego, nie otrzymacie prawidłowego
obrazu. W ten sam sposób, dopóty, dopóki nie dopasujecie siebie do całej atmosfery, do osoby, nie możecie uzyskać
prawdziwego obrazu, i wtedy zaczynacie z tym walczyć. To jest właściwie walka, która powinna odbywać się wewnątrz was. To
całkiem długa, długa historia, tak długo, jak znam istoty ludzkie i problemy kolektywności. Teraz pewne problemy są
rozwiązywane, to mnie bardzo cieszy, że ludzie nie zakochują się, chodzi mi o to, że nie upadają i nie nabijają sobie guzów na
głowie. Teraz jest lepiej, podchodzą do tego na luzie, po przemyśleniu poślubiają osobę dla samego małżeństwa, nie zaś dla
zakochiwania się. Dzieje się coś wielkiego, ponieważ to oczyści wam umysł, oraz da wam umysł, który nie krąży wokół
bezsensownych rzeczy.
Zatem tak jak powiedziałam, ćwiczcie wszystkie te rzeczy, a wasza kolektywność będzie piękna, a najlepiej jest wspólnie
praktykować medytację. W Delhi założyliśmy aszram, każdego ranka, widzę jak ludzie przychodzą, siadają razem, aby
medytować, to jest jak świątynia, to jest jak kościół. Przychodzą tam i tak wielu z nich siedzi razem i medytuje. Medytujemy
razem, to jest najlepszy sposób, aby czuć kolektywność. Oczywiście możecie medytować w domu, w ten sposób też czyścicie
go dla swojej głębi, ale musicie także medytować razem, a gdy wspólnie medytujecie, wtedy siła, którą macie wzmacnia innych, i
siła całego kolektywu tak bardzo się poprawia.
Medytujecie razem, to bardzo wielka rzecz. Każdy powinien zrozumieć, że gdy tylko macie czas, na przykład w godzinach
porannych, idźmy do aszramu i medytujmy. Powiedzmy w niedzielę rano, pójdziemy i pomedytujemy w aszramie. Powinniście
przychodzić dla samej medytacji. Pomedytujcie i idźcie, bo Ja rezyduję w tym aszramie, Jestem tutaj, więc wyjdźcie ze swoich
domów, przyjdźcie tu i medytujcie. Medytacja bardzo wam pomoże. Gdziekolwiek jesteście razem, Ja jestem z wami, ale kiedy
jesteście od siebie daleko, Mnie z wami nie ma. Tylko jeśli są trudności, kiedy jesteście spychani do jakichś miejsc, w których
Mnie nie ma, gdzie myślicie, że Mnie nie ma, Ja tam jestem. Ale jeśli specjalnie trzymacie się z dala od kolektywu, Mnie z wami
nie ma, więc spróbujcie rozwinąć waszą kolektywność, w przeciwnym razie nie możecie pójść głęboko w waszą własną głębię,
nie możecie stać się wspaniałym Sahaja yoginem, tak naprawdę, to nawet nie można nazwać was Sahaja yoginem. Tylko ci,
którzy mają poczucie kolektywności mogą się takimi stać.
Mamy więc przed nami w Melbourne tak wielu ludzi, a gdy liczba wzrasta, jakość nie powinna spadać, przy czym ta jakość
kolektywności musi być bardzo silna dzięki bardzo silnym więziom. Lubię, gdy kogoś wychwalacie. Widziałam, że zwykle
gdziekolwiek jestem, ludzie mówią tylko o tych, którzy są negatywni, nikt nie mówi o ludziach pozytywnych, więc nic o nich nie
wiem, przeważnie wiem, kto jest negatywny. Zatem bardzo chciałabym coś wiedzieć o ludziach, którzy są bardzo pozytywni,
którzy są wspaniali, którzy robią dobre rzeczy i zapomnieć o negatywnych – tak czy inaczej, oni odpadną. Zatem najlepszą
rzeczą jest mówić o ludziach, którzy są pozytywni, którzy robią dobrą robotę, którzy są prawdziwymi Sahaja yoginami.
Błogosławię was wszystkich w Melbourne, żebyście mieli piękną kolektywność i cieszyli się sobą, a każde, każde spotkanie
powinno być dla was świętem i radością.
Niech was Bóg błogosławi!
Zatem dzisiaj musimy czcić Viratę. To nikt inny tylko Akbar, który jest samym Kriszną, stającym się Viratą. Zatem najpierw
możemy zaśpiewać pieśń o Ganeszy, aby umyć Moje stopy i parę pieśni o Krisznie. Macie te pieśni?

Mamy wszystkie pieśni o Vitthali, w Maharastrze, dostaliście wszystkie pieśni o Vitthali. Najpierw zaśpiewajcie Ganesz Stuti,
potem umyjcie Stopy a następnie możecie zaśpiewać.
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Shri Ganesha Puja - Wewnętrzne Granice, 14.04.1991 Canberra Ashram, Australia Nie wiem, co więcej powiedzieć wam o Shri
Ganeshy, ponieważ naprawdę jest to takie ważne, że musimy znać znaczenie czakry Mooladhara. Jeśli czytacie gazetę, już na
pierwszej stronie znajdziecie ludzi, którzy dostają amoku, kiedy chodzi o ich poczucie moralności, absolutnie, jest to dla nas coś
tak szokującego, i myślę, że prawdopodobnie ludzie są opętani na czakrze Mooladhara. W sposobie, w jaki się zachowują,
wyczuwa się, że całkowicie coś poszło z nimi nie tak i nie mają nad sobą kontroli, zachowują się jak szaleńcy. A wszystkie te
problemy, które przychodzą z tych perwersji, wynikają z tego rodzaju opętania na czakrze Mooladhara. Trzeba być bardzo,
bardzo ostrożnym i pełnym szacunku do niej [czakry Mooladhara] . Powiedziałam już tak wiele o tym, jak utrzymywać ją w
czystości, jak ją szanować i jak się zachowywać. Jak wiecie, Shri Ganesha został stworzony u bramy piekła, aby chronić nas
przed wpadnięciem do piekła. Ale tak naprawdę, kiedy obrażamy Go i nie dbamy o Niego, to On po prostu śpi. Kiedy tak się
dzieje, może pojawić się każdy rodzaj opętania, które rzeczywiście może doprowadzić ludzi do szaleństwa. Kiedy przyjeżdżacie
z Indii do tych miejsc, jesteście naprawdę zaskoczeni i zaszokowani. Co jest nie tak z tymi ludźmi, jak oni mogą zachowywać się
w ten sposób? Jak oni mogą robić to wszystko, żeby niszczyć samych siebie w taki sposób? Jak to się dzieje, że nie rozumieją
znaczenia moralności, gdy podążają za Chrystusem? Chrześcijanie, jak sądzę, są najgorsi jeśli chodzi o moralność. Nie mają już
w sobie wartości moralnych. To takie smutne, że liczba osób zabitych przez chrześcijan jest również maksymalna. Czasami
myślę, że ci ludzie, którzy wszędzie zostali zabici, mogli opętać chrześcijan w taki sposób, że ci dostają amoku i zachowują się w
ten sposób, niszcząc samych siebie. Pierwszą cechą Shri Ganeshy jest to, że On daje nam mądrość. I ta mądrość daje nam
poczucie, jak się zachować, daje nam równowagę i daje nam poczucie, jak zachowywać się wobec siebie, jak się chronić, jak
siebie szanować. Ale jeśli w ogóle nie ma tam Ganeshy, aby czuwać nad wami, może być, że z piekła wyjdą jakieś okropne,
piekielne buce, albo... nie wiem, nie potrafię tego wyjaśnić. W Indiach jest odwrotnie, szczególnie kobiety są wyjątkowo ostrożne
w kwestii swojej czystości, wyjątkowo wymagające. Np. mieliśmy królową o imieniu Padmini - ona była bardzo piękna. A pewien
muzułmański agresor, który został sułtanem, usłyszał o jej urodzie. Zatem chciał ją zobaczyć. Ona odmówiła: "Nie chcę go
widzieć". Nawet patrzenie na kobietę tymi złymi oczyma jest złe; przyglądanie się kobiecie także jest złe Więc on powiedział:
"Jeśli nie pozwolicie mi jej zobaczyć, napadnę na wasz kraj". Ona się zgodziła: "W porządku, on może zobaczyć mnie w lustrze,
więc przynajmniej jego złe oczy nie dotkną mnie bezpośrednio". Zgodziła się na to. On zobaczył ją w lustrze, a to, co zobaczył
było jeszcze piękniejsze niż myślał, że może być. Więc teraz chciał ją posiąść. Tak fizycznie, tak powierzchownie. On powiedział:
"Jeśli teraz nie przyjdziesz, ja ponownie zaatakuję". Przygotowali więc plan: "Zdecydujmy teraz, czy zamierzamy oddać naszą
królową czy nie". Więc wszyscy mówili: "Nic z tego. Nie zamierzamy się poddać". Ponieważ czystość kobiety jest bardzo ważna,
a tu chodziło o czystość królowej. A królowej, która reprezentuje cały rodzaj kobiecy, nie należy poświęcać w taki sposób. Nie
mogli znieść tego pomysłu. Powiedzieli więc: "W porządku, zorganizujemy coś i oszukamy tych ludzi". Wysłali więc wiadomość:
"W porządku, wszyscy przybędziemy wraz z królową". I wysłali sto palankinów [lektyk]. Używamy w Indiach zakryte palankiny dla
pań. W każdym palankinie był jeden wojownik z pełnym uzbrojeniem. I było czterech niosących palankin, a wszyscy czterej byli
także wojownikami. Zatem mieli około pięciuset wojowników. To było małe królestwo. Więc kiedy przybyli, ci ludzie byli bardzo
szczęśliwi. "Królowa nadchodzi" i wszyscy upijali się i świętowali. "Królowa nadchodzi. Królowa nadchodzi." Zatem byli też w
połowie pijani. Powiedzieli tym kobietom: "Jeśli wygramy, rozpalimy ogień i będziecie wiedziały, że wygraliśmy. Ale jeśli nie
zobaczycie ognia, wiedzcie, że przegraliśmy wojnę" . Król usiadł w przednim palankinie, pozostali też, i ruszyli do ataku w tym
sensie, że najpierw weszli do środka, a potem zamiast królowej wyszedł król i wszyscy oni walczyli z tymi ludźmi [agresorami].
Ale było ich tylko pięciuset, więc nie mogli zostać ocaleni, a tamci ludzie mieli lepsze uzbrojenie, więc ci zostali zabici. Nie
rozpalili ognia. Teraz kobiety wiedziały, że oni wszyscy nadejdą. Oni byli bardzo bogatymi sułtanami, bardzo bogatymi
muzułmanami itd. Ale one spodziewały się, że teraz ich czystość jest w niebezpieczeństwie, więc na dużej platformie rozpaliły
wielki stos. I wszystkie na niego weszły i popełniły samobójstwo, zanim ktoś mógł wkroczyć i dotknąć ich ciała. Tak więc
zwłaszcza dla kobiet jest bardzo ważne, aby mieć wielkie poczucie czystości. A jeśli nie mają wielkiego poczucia czystości,
wtedy rozwijają wszelkiego rodzaju dziwaczne pomysły i mentalnie stają się bardzo niezrównoważone. Ich dzieci także stają się
bardzo dziwne, a wy macie wszystkie te problemy perwersyjnych relacji, relacji kazirodczych. Dzisiaj przeczytałam okropną
historię o małej dziewczynce, która cierpiała z powodu tego kazirodztwa. To jest piekło, które my stworzyliśmy. W piekle, co
jeszcze będzie? To samo. Nie ma w tym nic rozsądnego, nie ma w tym mądrości. Należy teraz zrozumieć, jak musimy budować
siebie jako Sahaja yoginów. Wszyscy mężczyźni i kobiety muszą iść ręka w rękę, ponieważ pierwszą jakością, o której

powiedziałam jest mądrość, ale esencją Mooladhary jest niewinność. One są stworzone z niewinności. Mocą Ganeshy jest
niewinność. A niewinność przychodzi, gdy jej nie niszczycie. W rzeczywistości dziecko rodzi się niewinnie, ale jeśli matka jest
taka, dziecko natychmiast to przejmuje a jeśli ojciec jest taki, przejmuje to syn. A później jest tego efekt, pochodzący od matki
lub ojca. Całe społeczeństwo jest dekadenckie, chyli się ku upadkowi. Możecie to zobaczyć tak wyraźnie. Dzięki pewnym
wielkim świętym w Indiach, którzy stworzyli kulturę Indii, nie przyszła ona od jakichś filozofów, pisarzy czy intelektualistów, ale
przyszła do nas od świętych, którzy rozumieli wartość czystości i którzy rozumieli wartość niewinności. Oni stworzyli całość w
taki sposób, w jaki te rzeczy nigdy nie przyszłyby nam do głowy. Nazywamy je więc "susamskaras", czyli "dobrymi
uwarunkowaniami". Te dobre uwarunkowania otaczają nas tak bardzo, że nigdy nie wchodzą do naszej głowy wszystkie te
rzeczy, które tutaj robią ludzie-szaleńcy. Kiedy to nie wchodzi do waszej głowy, my po prostu nie pozwalamy tym opętaniom
wejść. Ponieważ jeśli przygotujecie się w taki sposób, aby te opętania weszły, wtedy one wejdą. Np. sposób, w jaki ludzie dzisiaj
się ubierają, zobaczcie, że wyglądają dosłownie jak prawdziwe czarownice czy buce. I tacy ludzie zostaną z pewnością
zaatakowani, ponieważ buce myślą: "Ci są tacy jak my. Wejdźmy w nich". Również Agnya nie może być zasłonięta. Mówiłam ze
sto razy, proszę nie zakrywajcie swojej Agnyi, proszę odsłońcie ją. Nie zasłaniajcie swojej Agnyi. Jeśli zasłaniacie swoją Agnyę,
nie możecie być chronieni. One wchodzą do waszej Agnyi, a od Agnyi mogą pójść do waszej Mooladhary. Żyjecie więc w
atmosferze bardzo niebezpiecznej dla świętych. Właśnie dlatego powiedzieli, że święci muszą udać się w Himalaje. Jeśli oni
mogli powiedzieć to Hindusom, to Ja nie wiem, co mam powiedzieć ludziom, którzy żyją w tak okropnym usytuowaniu,
absolutnie okropnym. To znaczy, myślicie o tym, jakie to jest okropne i ile nam to sprawia problemów; jak wielu ludzi jest
zrujnowanych, jak wiele dzieci jest wypaczonych, jak dostajemy amoku. Zatem po pierwsze, powinniśmy zrozumieć, że Ganesha
daje nam maryady, granice [dobrego zachowania], one są w nas wrodzone. One nie są nam narzucone, one są wrodzone. Jeśli
widzicie małą dziewczynkę, ona jest nieśmiała, ona wie, jak siebie chronić. Nawet chłopcy są nieśmiali i próbują siebie chronić,
ale tę wrodzoną niewinność, my staramy się zlekceważyć, ponieważ mamy ego. "Co w tym złego?" Cokolwiek im powiecie: "Co w
tym złego?" Nie wiecie, jak to jest niszczące. W Londynie znam tak wielu rodziców, którzy Mi mówią, że ich dzieci już mieszkają
"na dziko", one mają już dzieci. W bardzo młodym wieku, około piętnastu, szesnastu lat one mają dzieci. Tak powszechne i
bezwstydnie się o tym dyskutuje. W gazecie, jeśli czytacie, nie możecie sobie wyobrazić, po co pisać o tym wszystkim w takich
szczegółach, w gazecie. Nie ma potrzeby pisać wszystkich rzeczy w gazecie. Ale zasadniczo jesteśmy dobrymi ludźmi. Bóg
stworzył nas dobrymi istotami ludzkimi. Jesteśmy pięknymi ludźmi, ale to ego i ta głupia idea: "Co w tym złego?" przy robieniu
wszystkiego, pochodząca z ego; ludzie dostają amoku, a kiedy jesteście w amoku, łapiecie blokady przez te buce, a potem, kiedy
te buce was blokują, zaczynacie zachowywać się w sposób, którego nikt nie potrafi wyjaśniać. "Dlaczego się tak zachowują?" Ja
po prostu nie rozumiem. Był chłopiec, który przyszedł z niewłaściwie uczesanymi włosami i wyglądał zabawnie z tymi
wszystkimi jattas [dredami], jak je nazywamy. Zapytałam go: "Dlaczego tak się ubierasz?" Wyglądasz jak prymitywny człowiek".
Odrzekł: "Chcę być prymitywny". Powiedziałam: "Nie możesz. Twój mózg jest współczesny. Czy tylko przez zrobienie sobie
takich włosów staniesz się prymitywny? Nie możesz stać się prymitywny". Tylko wyobraźcie sobie, wszystkie te zewnętrzne
rzeczy, które oni robią. Po co? Aby mieć tożsamość. Teraz ta idea tożsamości jest również oznaką tego, że nie macie swoich
maryad. Możecie robić wszystko. Możecie stać się punkiem i robić wszelkiego rodzaju rzeczy. To znaczy, że nie ma maryad. A
to oznacza, że całkowicie odrzucacie Ganeshę. Ganesha stworzył te maryady wewnątrz nas. Nawet prostytutka w Indiach, jeśli
musi podjąć się tego zawodu, ponieważ jest do tego zmuszana, może skądś ją sprowadzono a może z powodu jej wielkich
problemów ona mogła zostać prostytutką; ona dopilnuje, aby jej dziecko zostało ocalone. Wie, że to jest złe. Ale tutaj jest tak źle,
co więcej nie zdajemy sobie sprawy, że jest źle. Czy możecie sobie wyobrazić, to już przekroczyło granicę, że widzicie siebie
tonących w wodzie i wiecie, że zginiecie. Mimo to cieszycie się: "Bardzo miło, będę zabity". Taka jest sytuacja mądrości. To
naprawdę szokujące. Musimy teraz zrozumieć, czym są nasze maryady, jak musimy żyć w naszych maryadach i jestem pewna,
że naprawdę wypracujecie swojego Shri Ganeshę. Dlatego najlepiej jest medytować. Usiądźcie na ładnej murawie, trawie.
Usiądźcie na niej. Skierujcie lewą rękę do światła, a prawą rękę połóżcie na Matce Ziemi i powiedzcie Atharva Sheersha. Jeśli
możecie nauczyć się tego na pamięć, to byłoby bardzo dobrze. W przeciwnym razie możecie trzymać książkę i przeczytać lub
powiedzcie mantrę do Ganeshy - na początek. To wam bardzo pomoże. To wam pomoże, waszym oczom, pomoże na wszystko,
będzie bardzo dobre. Także z tego rodzaju szaloną Mooladharą, kobieta może stać się wyjątkowo agresywna wobec męża. To
znaczy, może być bardzo okrutną kobietą i to właśnie dzieje się teraz w Ameryce. Ale nie rozumiem, jak kobiety mogą być tak
okrutne. To znaczy, nigdy nie myślałam, że kobiety mogą być naprawdę okrutne. Chodzi mi o to, że mogą być przebiegłe, mogą
być czymś w rodzaju podżegaczek do skandalu lub czegoś tak głupiego. A to, że kobieta powinna być okrutną kobietą… kiedy po
raz pierwszy przeczytałam historię Anglii, byłam zaskoczona, że były jakieś królowe, które były bardzo okrutne, a także, że było
siedem królowych, które zabito. W Indiach, jeśli król zabije nawet jedną królową, zostanie całkowicie odsunięty od władzy w

całym kraju. Więc to nie jest coś bardzo prostego. To jest bardzo poważne. Dla Sahaja yoginów bardzo, bardzo poważne. Muszą
wskrzesić swoją niewinność. Muszą wskrzesić swoje maryady. Muszą wytyczyć granice. To jest bardzo ważne. Inaczej
powiedziałabym, że jeśli macie wszędzie rozrzucone ziarno, to jak możecie sięgnąć szczytów? Musicie je spakować do jakiś
worków, otoczyć maryadami. Tylko dzięki maryadom możecie wzrastać. Oczywiście Kundalini pomoże. Oczywiście Ganesha też
pomoże. Ale powinniśmy również starać się obserwować siebie. Powinna być introspekcja: "Czy nadal tkwimy w tej samej
kategorii?" Powiedziałam wielu ludziom, że lepiej jest chodzić z oczami skierowanymi ku trawie, tylko do wysokości trzech stóp,
czyli do wysokości dzieci, kwiatów i ziemi, nie wyżej. Uważam, że nic pięknego nie ma powyżej. Lub podnieście [wzrok] znacznie
wyżej, żeby widzieć tylko ponad głowami ludzi, nic pomiędzy. A nasz styl, styl życia jest taki zabawny; to znaczy, po prostu nie
wiem jak to wyjaśnić, choć jest akceptowany. Wczoraj był Hindus i bardzo poważnie przyszedł i powiedział Mi: "Popełniłem
jeden grzech, więc muszę o nim powiedzieć". Zapytałam: "Jaki?" "W mojej rodzinie nikt nie pije piwa, ale ja czasem piwo piję." Po
tym, Ja nie wiedziałam, gdzie patrzeć i co powiedzieć. Bardzo poważnie powiedział: "Jesteś Matką, więc muszę ci się przyznać,
ale teraz nigdy nie tknę piwa". Wyobraźcie sobie. On mówił bardzo serio, a inny człowiek przyszedł, powiedział Mi.
Powiedziałam: "Teraz wy, Hindusi, nie chcecie do tego dojść. Co to jest? Wszyscy zarabiacie pieniądze?" Powiedział:
"Zarobiliśmy tutaj dużo pieniędzy i nie chcemy żadnych pieniędzy". Ale powiedziałam: "Więc dlaczego nie przyjdziesz?
Powinieneś przyjść i przyprowadzić swoich, do Sahaja Yogi. Dlaczego nie?" Powiedział: "Widzisz Matko, głównym kłopotem
jest…" Z wielkim wahaniem powiedział: "Przeważnie nie jest to reklamowane w hinduskich gazetach, a my, Hindusi, myślimy, że
jesteśmy raczej odmiennym rodzajem, jak będziemy pasować do tych ludzi, skoro ich i nasze pomysły są tak różne, jak
będziemy pasować do nich? To jest bardzo trudne. Ale tym razem widziałem także kilku Hindusów i paru śpiewających
hinduskich muzyków, więc wydaje się, że możemy do nich pasować". "Tak", powiedziałam: "Oni mogą pasować do was a wy
możecie pasować do nich. To łatwe. Oni są w waszym stylu". Powiedział: "Byliśmy naprawdę zachwyceni, jacy oni byli bardzo
mili, i oni byli". Ponieważ oni nie uważają, że te rzeczy są złe lub coś takiego. Indie takie są, widzicie. Myślą, że jesteście z innej
bajki a oni są z innej. Więc wy jesteście tacy a oni są tacy. Oni nie mogą być tacy jak wy, a wy nie możecie być jak oni, więc
myślą, że należycie do innej bajki, do innej kategorii ludzi. Ale oni nie myślą, że jesteście źli czy dobrzy, nie osądzają. Ale tak
właśnie jest, musimy to zrozumieć, że posunęliśmy się za daleko z tym szaleństwem, niszcząc naszego Shri Ganeshę. Również
Australijczycy muszą przewodzić w obszarze Shri Ganeshy, ponieważ zasiedlacie ziemię Shri Ganeshy. Wszystkim Sahaja
yoginom musicie to pokazać. Ale jak wiecie, mieliśmy straszne doświadczenia jak dotąd i jak ludzie dominują, i robią wszelkiego
rodzaju bezsensowne rzeczy, pod względem finansowym, a także moralnym. Czasami zaburza to równowagę Sahaja Yogi,
ponieważ wszystko zależy od Shri Ganeshy; oznacza to zależność od Australijczyków. A Australijczycy mają wszelkie
możliwości osiągnięcia wielkiej wysokości w Zasadzie Ganeshy, ponieważ mają tutaj Matkę Ziemię. Czego jeszcze oni chcą?
Nie musicie przyjmować głupiego amerykańskiego stylu. To znaczy, jeśli zobaczycie ich Halloween, nie będziecie jedli swojego
jedzenia przez osiem dni. A jeśli tylko pojedziecie do Rio, nawet nie odwiedzając ich karnawałów, ale jeśli widzicie zdjęcia, nie
będziecie mogli jeść jedzenia przez miesiąc, tak straszne one są. Więc czy będziemy podążać za nimi, czy też zapoczątkujemy
naszych własnych, specjalnych ludzi, Australijczyków Shri Ganeshy? Albo muszę was ostrzec, a wszyscy ludzie obserwują
wszystko, wszyscy Sahaja yogini są tam, wiecie, że na całym świecie mamy Sahaja yoginów. Oni wszystkich obserwują, a wy
musicie zrobić wszystko, aby wyrazić swoją Zasadę Ganeshy, co powinno być dla was bardzo łatwe. I jak wam powiedziałam,
Australia była kiedyś nieodłączną częścią Indii. To przyszło tutaj. Więc przynajmniej w waszych filmach i tym podobnych
rzeczach możecie powiedzieć, że są dharmiczne. Nie są takie złe jak amerykańskie filmy, ale ten pomysł kopiowania Francuzów
albo Amerykanów pokazuje, że straciliśmy osobowość. Ale Shri Ganesha daje wam osobowość. On daje wam waszą
osobowość, ponieważ On daje wam maryady. Widzicie, tylko przez maryady uzyskacie swoją osobowość. Osoba jest znana
przez jej maryady. I to właśnie musi wejść w nas, nasze maryady. Zatem dzisiejsza puja dotyczy Shri Ganeshy. Oczywiście
wiecie, że ma cztery płatki i wiecie, gdzie On jest umiejscowiony, co On robi i jak się troszczy o czystość swojej Matki i tak dalej.
Ale najważniejsze jest to, jak rozwijamy Shri Ganeshę w nas, jak ludzie nas widzą jako inkarnacje niewinności na tej Ziemi. Wiem,
że to bardzo trudne, ale wyobraźcie sobie Shri Ganeshę siedzącego u bramy piekła - wydalania, ponieważ On jest jak lotos,
ponad wszystkim innym, i On czyni wszystko pachnącym. W ten sam sposób oczekuję od was wszystkich, Sahaja yoginow z
Australii, osiągnięcia tej pięknej osobowości Shri Ganeshy i emitowania tego zapachu niewinności wśród wszystkich Sahaja
yoginów, a następnie wśród całego świata. Niech was Bóg błogosławi.
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Zebraliśmy się tutaj, żeby celebrować Dzień Sahasrary, która została otwarta w 1970 roku, właśnie tego dnia. Ten piękny
baldachim tutaj, jest jak nasza Sahasrara i tak wielu pomogło, żeby pięknie urządzić ten dzień Sahasrary. Musimy zrozumieć co
się dzieje, kiedy Sahasrara się otwiera. Kiedy Kundalini przejdzie przez pięć centrów, wtedy wchodzi w obszar, który nazywamy
obszarem limbicznym. Cały ten obszar otoczony jest przez tysiąc nerwów i kiedy nerwy te zostaną oświecone, wyglądają jak
płomienie w kolorach tęczy, w siedmiu kolorach, bardzo delikatnie, pięknie świecące, emitujące spokój. A kiedy Kundalini
zacznie emitować wibracje na wszystkie strony, wszystkie te nerwy stopniowo stają się oświecone i zaczynają poruszać się we
wszystkich kierunkach, otwierając Sahasrarę, a wtedy Kundalini wychodzi przez ciemiączko, które nazywamy Brahmarandrą.
Randhra znaczy “otwór”. A Brahma oznacza Wszechprzenikającą Siłą Boskiej Miłości. Zatem Kundalini wchodzi w subtelną
energię, która jest wszechprzenikająca i której zwykle nie czujemy, a wtedy Chaitanya, wibracje, które są nieodłączną częścią tej
energii, Wszechprzenikającej Siły - Paramchaitanyi, zaczynają wchodzić do naszego mózgu i obsypują swoimi
błogosławieństwami, gromadzą się w obszarze limbicznym. Obszar limbiczny połączony jest z całym obszarem mózgu, jak też z
nerwami. Zatem wibracje zaczynają przepływać do nerwów, dając wam nowe poczucie kolektywnej świadomości zwanej
Samuhik Chetana.
Zatem dostajecie nową Chetanę, nową świadomość, która jest zesłana na wasz obszar limbiczny. Interesująca jest praca tych
fal Chaitanyi. Normalnie mają one formę małych przecinków, ale potem układają się one w różne formy. Układają się w swastyki,
jako czteroramienny symbol niewinności, lub stają się Omkarą - wiemy jak pisze się AUM - która jest symbolem naszych działań,
naszej świadomości. Kiedy układają się w swastykę, wtedy starają się odżywić naszą lewą stronę, a kiedy tworzą Omkarę, wtedy
odżywiają naszą prawą stronę. Odżywiają one lewy i prawy sympatyczny układ nerwowy.
Ale utrzymywać Sahasrarę otwartą jest ludziom raczej trudno, ponieważ jest to jak błędne koło. Najpierw te wibracje powinny
wejść do waszego mózgu przez Brahmarandrę, kiedy ona jest otwarta i powinny odżywiać wasze nerwy, dzięki którym otwiera
się wasza lewa i prawa strona, tak żeby więcej Chaitanyi mogło spłynąć do wszystkich centrów. Ale jeśli wasza Sahasrara nie
jest prawidłowo otwarta, wtedy proces ten nie zachodzi. W rezultacie tego czakry nie otwierają się. Kundalini jest wtedy
utrzymywana w kręgosłupie jedynie w znikomej części kilku nitek, nowe nitki nie mogą się unieść, ponieważ wasze czakry nie są
otwarte. Dlatego bardzo ważnym jest w Sahaja Yodze utrzymywać Sahasrarę otwartą. W przeciwnym razie jest to błędne koło.
Utrzymywanie Sahasrary otwartej jest na swój sposób bardzo łatwe, ale i trudne. Jak wiecie z Devi Mahatmyam, do Sahasrary
przybywa Mahamya [wielka iluzja]. Jest ona Mahamayą. Nie jest łatwo Ją rozpoznać ani nie jest łatwo Ją znać. Ona żyje tak jak
wy. Ona porusza się tak jak wy i możecie nigdy nie rozwikłać jej prawdziwej natury, kiedy ona jest w formie Mahamayi.
Innym błędnym kołem jest rozpoznanie Mahamayi w Sahasrarze. Możecie spytać: “Dlaczego powinna być Mahamayą? Czy nie
byłoby lepiej przybrać jakiejś innej szokującej formy?” Ale żadna inna forma nie mogłaby wypracować Sahaja Yogi we
współczesnych czasach, ponieważ ludzie byliby przerażeni i wytrąceni z równowagi i nigdy nie przyjęliby Sahaja Yogi, ponieważ
już nie mieli wewnątrz siebie rozróżnienia tego co jest dobre, od tego co jest złe. Oto dlaczego musiało to nastąpić w formie
Mahamayi. Formę Mahamaya musicie rozpoznać. Jest to jeszcze jeden test, ponieważ w formie Mahamayi nie możecie Jej
rozpoznać, chociaż wy musicie Ją rozpoznać. Ale w Sahaja Yodze widzieliście tak wiele fotografii, które powinny was ludzie
przekonać mentalnie do tego, czym jest Mahamaya Swarupa. Możecie pojąć mentalnie, że jest w tym coś zupełnie innego.
Nawet kiedy przybyłam do Neapolu, policjanci i wszyscy inni otrzymali fotografię i oni wszyscy rozpoznali, że jest to coś zupełnie
innego, oni wszyscy chcieli uścisnąć Mi dłoń. To jedna droga.
Inną drogą jest to, że zaczynacie widzieć błogosławieństwa i zaczynacie widzieć, jak stopniowo zaczynacie czuć się lepiej
materialnie, psychicznie, fizycznie, emocjonalnie i duchowo. Nadal większość ludzi rozpoznaje na poziomie mentalnym, ale
dopóki rozpoznanie to nie jest z serca, to nie jest to żadne rozpoznanie. Serce otoczone jest przez siedem aur siedmiu czakr. A
Duch, Atma rezyduje w sercu. Tak jak na szczycie waszej głowy rezyduje Wszechmogący Bóg Sadashiva. Kiedy Kundalini

dotknie tego punktu, wasz Duch budzi się i zaczyna się rozprzestrzeniać, i zaczyna działać na waszym centralnym układzie
nerwowym, ponieważ automatycznie wibracje, Chaitanya, wpływają do waszego mózgu, który oświeca wasze nerwy. Lecz nadal
jeszcze nie ma rozpoznania w sercu. Nawet bez tego będziesz czuł chłodny powiew. Możesz podnosić Kundalini innym. Możesz
leczyć ludzi. Możesz robić tak wiele rzeczy, ale nadal nie czujesz tego tak bardzo w sercu.
To dlatego mamy muzykę i sztukę. Wszystkie te rzeczy zaczynają otwierać wasze serce. Ale nadal nie jest to rozpoznanie,
ponieważ rozpoznanie jest mentalną aktywnością serca. Jak serce może mieć mentalną aktywność? To jest kolejny problem,
przed którym możecie stanąć, wiem o tym. I jeśli rozpoznanie jest mentalną aktywnością serca, to co robimy? Powiedzmy, że
jesteście chrześcijanami z chrześcijańskiej rodziny, jak tylko widzicie wizerunek Chrystusa, to natychmiast czujecie, że to jest
Chrystus, że coś w tym jest. Jeśli jesteście Hindusami i widzicie wizerunek Shri Ramy, natychmiast jest rozpoznanie, że to jest
Shri Rama, to jest sprawa tego rodzaju, rozpoznanie w sercu.
Ale rozpoznanie kogoś żyjącego razem z wami jest bardzo, bardzo trudne i żyjecie tylko na szczycie swojej mentalnej
aktywności. Ale żeby wejść głęboko do waszego serca, to co powinno być zrobione? - pytają Mnie. "Matko jak powinniśmy
dostać się do naszych serc?” Jak mentalna aktywność może być wyrażana przez wasze serce? Musicie pamiętać, że serce jest
całkowicie połączone z mózgiem. Całkowicie połączone. Gdyby nie było połączone, to nie mogłoby działać. Jeśli serce
zawiedzie, to po jakimś czasie mózg również zawiedzie. Całe ciało straci równowagę. Więc ta mentalna aktywność serca, musi
być zrozumiana w ten sposób, że jak tylko widzicie zagrożenie, nawet bez myślenia, odruchowo wasze serce zaczyna
pompować więcej krwi i dostajecie palpitacji. Nie musicie myśleć, nie ma mentalnej aktywności. Przypuśćmy, że staje przed
wami tygrys, natychmiast serce zaczyna pompować, to jest działanie odruchowe. Można zadać pytanie, w jaki sposób następuje
ta reakcja. Tak się dzieje, ponieważ jest to w was wbudowane. Tak, że jak tylko widzicie niebezpieczeństwo, wasz sympatyczny
system nerwowy zaczyna działać, a wy zaczynacie odczuwać strach, czujecie, że powinna być jakaś ochrona, że powinniście
coś z tym zrobić, ale nie myślicie, po prostu biegniecie, biegniecie tak szybko jak to możliwe. Nie myślicie o tym “co muszę
zrobić, gdzie muszę biec?” po prostu biegniecie. Jak najdalej od niebezpieczeństwa. Jak wy to robicie? Ponieważ to jest w was
wbudowane, to wszystko jest w waszym mózgu, jak tylko serce zaczyna pompować za dużo krwi, powinien sprawić, że będą
pracować nogi i będą pracować ręce, i będziecie biec. Lub możemy powiedzieć, że to jest wbudowane w centralny system
nerwowy, ten strach. Każda reakcja i każda tego typu odpowiedź jest wbudowana w was. Ale reakcja na duchowość jeszcze się
nie zamanifestowała. To jest zamanifestowane, to jest wbudowane, nie ma wątpliwości. Ale jeszcze się nie zamanifestowało. A
jak to się zamanifestuje? Ludzie pytają mnie: “Matko, jak to się zamanifestuje?” Poprzez waszą przeszłość nauczyliście się, że
musicie obawiać się tego lub bać się tamtego. Także w tym życiu nauczyliście się wielu rzeczy. Na przykład, jeśli dziecko włoży
rękę do płomienia świecy, nie będzie się bało, ale dorosły będzie, bo ma doświadczenie. Z doświadczenia, stopniowo,
wbudowaliście sobie odruchowe reakcje, przez które próbujecie się ochronić. Jakie powinniście mieć doświadczenia, żeby
wbudować coś takiego w swoje serca, oto jest pytanie. Jest to doświadczenie waszej własnej boskości, waszej własnej
duchowości. Jak tylko zaczniecie rozwijać to doświadczenie, wtedy poznacie, że jesteście boską osobą.
Dopóki nie jesteście w pełni świadomi, że jesteście boską osobą, jakąkolwiek możecie mieć we Mnie wiarę, rozpoznanie nie jest
całkowite, ponieważ ten, kto Mnie rozpoznaje jest ślepy. Jeśli rozpoznaje Mnie ślepa osoba, wtedy nie będzie miała odpowiedzi
w sercu. Najpierw musicie rozpoznać siebie jako boską osobę, aby mieć wiarę w siebie. Nie mamy wiary w siebie, mimo że
jesteśmy Sahaja yoginami. Jeśli jest jakiś problem - piszą do Mnie list. Jeśli jest choroba - piszą do Mnie list. Jeśli pojawia się
jakaś kwestia rodzinna - piszą do Mnie. Jeśli ktoś im sprawia kłopoty, będą Mnie prosili. Ale jeśli będziecie introspektywni i
medytujący, to wtedy dotkniecie tej boskości wewnątrz siebie. Jeśli dotkniecie tej boskości, to zrozumiecie, że jesteście osobą
boską.
Na Sahasrara Pujy, rzeczywiście musicie rozpoznać swoją własną boskość, to że jesteście boscy, przez doświadczanie waszej
boskości. Jak doświadczacie swojej boskości? Przez dawanie Realizacji innym. To jest wielkie doświadczenie - dawać innym
Realizację. Nie tylko dajecie Realizację, ale możecie mówić także o czakrach, wiecie, co jest z nimi nie tak. Jesteście całkiem
tego pewni i wiecie to mentalnie, że “tak, tak, to działa” - powiedzielibyście bez bycia zaangażowanym, że “ja to robię”.
Powiedzielibyście: “Matko, to działa. To się dzieje, to jest to”. Ale nigdy się w to nie zagłębiacie: “Jak to się dzieje, że ja to
wypracowałem? Jak mi się to udaje? Jak ja mogę to czuć? Co się ze mną stało? Co się we mnie poprawiło? Co stało się
wyraźniejsze we mnie? Co to jest za rozwój we mnie? Co to jest za transformacja?” Jak tylko zaczniecie myśleć o tym

doświadczeniu własnej istoty, wtedy rozwinie się rodzaj odczuwania, odczuwania Mahamayi. Odczuwania, powiem jeszcze raz odczuwania. Tak jak odczuwanie strachu, odczuwanie szczęścia, odczuwanie depresji, jak każde uczucie, które rozwijacie. To
uczucie, możecie je nazwać uczuciem wdzięczności, uczuciem miłości, uczuciem jedności, uczuciem radości, wszystko to
zacznie pracować w waszym sercu i wtedy czujecie reakcję. Jeśli morze reaguje na księżyc, znaczy to, że ma w sobie tę
zmienność, dzięki której może reagować. Kamień nie będzie reagował na księżyc. W ten sam sposób w waszym sercu te fale
uczuć są stworzone dzięki doświadczeniom duchowym, doświadczeniom waszej własnej istoty i wtedy zaczynacie je wyrażać.
A Ja potrafię to rozróżnić. Taka osoba może nie być zbyt rozmowna lub może nie wiedzieć dużo o Sahaja Yodze, ale w swoim
sercu czuje odpowiedź. To jest coś, co trzeba osiągnąć, ponieważ wiecie, że centrum serca umieszczone jest tutaj. Pitha,
siedziba Serca jest w Brahmarandrze.
Jeśli wasze serce nie jest otwarte, jeśli w sercu nie macie wbudowanych tych reakcji, one nie muszą być wszystkie
spowodowane strachem. Ale rozwija się naturalny protokół, dzięki czemu nigdy nie postąpicie źle, ponieważ w sercu wiecie, co
jest dobre. Załóżmy, że kochacie kogoś z całego serca, wtedy nie będziecie mogli skrzywdzić tej osoby. W ten sam sposób,
kiedy zaczniecie czuć te odpowiedzi w swoim sercu, to nie będziecie potrafili czynić źle, ponieważ zacznie się manifestować to,
co jest w was wbudowane. Ponieważ wcześniej została wbudowana ta duchowość i boskość, i teraz to się manifestuje. Wtedy
nie martwicie się o nic. Nie robicie niczego na pokaz. W Upaniszadach, takich jak Shandilya Upanishad, Kathopanishad zostało
powiedziane, że jak tylko poznasz Brahmę, wtedy wszystkie zewnętrzne rzeczy jak noszenie nici Yagyopaveeta, powinny zostać
odrzucone, są niepotrzebne, ponieważ dostaliście sutrę wewnątrz siebie. Powinniście odrzucić wszystkie zewnętrzne rzeczy,
ponieważ wszystko jest wbudowane wewnątrz i samo się wyraża. I taka osoba automatycznie staje się yoginem bardzo dużego
kalibru.
Był pewien dżentelmen w Kalkucie, nazywa się Pan Khan, mimo, że jest Hindusem i wielkim uczonym - fizykiem. On rozwijał w
sobie te uczucia. Pewnego razu podczas kąpieli w wannie upadł na tył głowy i całkowicie ją uszkodził, a niektóre odłamki dostały
się do mózgu. Był w całkowitej śpiączce, do tego stopnia, że lekarze porzucili wszelkie nadzieje mówiąc: “On może nie przeżyć”.
On był na oddziale intensywnej terapii. Tuż przed upadkiem zawołał “Ma!” [Matko]. To wszystko. Byłam wtedy w Delhi i tam
powiedziano Mi o tym, że on upadł i co się wydarzyło. Powiedziałam: “W porządku”. Skierowałam tylko na niego uwagę i
zrobiłam bandhan. Następnego dnia otworzył oczy. Lekarze nie mogli w to uwierzyć. Przenieśli go na inny oddział. Kiedy przyszli
Sahaja yogini, powiedzieli: “Damy ci wibracje”. On odpowiedział: “Ale ja nie czuję żadnego bólu - niczego”. Teraz wygląda
dziesięć lat młodziej, jest tak zmieniony. To doświadczenie było dla niego czymś całkowitym. On jest w pełni w swojej boskości.
Mówi: “Matko, jestem teraz osobą, która nie myśli o niczym. O życiu, śmierci i innych rzeczach. O moich dzieciach. Teraz wiem,
kim Ty jesteś. Wiem, że jestem pod Twoją ochroną i nie muszę się martwić”.
Kolejnym przypadkiem jest doktor Worlikar, który miał bardzo chore serce, więc wstawiono mu bypassy. On był bardzo oddany.
Jego bypassy prawdopodobnie zawiodły, ponieważ miał bardzo rozległy atak serca i zapadł w śpiączkę. Trafił do szpitala. Na
początku jego aorta była w osiemdziesięciu procentach zatkana. Tylko dwadzieścia procent było otwarte. Nie było żadnej
nadziei, więc wstawili mu bypass. On powiedział tylko: “Proszę, powiadomcie Matkę”. Ale on i tego nie potrzebował robić. Ja
tylko zrobiłam dla niego bandhan - byłam wtedy w Australii. On znowu był już prawie stracony. Powiedzieli: “Jak możemy
wstawić jeszcze jeden bypass? Ten tutaj jest już niedrożny, co mamy robić?” Myśleli o tym, żeby go ponownie operować, a on
otworzył oczy i powiedział lekarzowi: “Doktorze, czuję się dobrze. Nie wiem co się stało. Czuję się dobrze, czy mogę się
podnieść?” Lekarz nie mógł zrozumieć. Zbadał jego serce. Powiedział: “Jego serce bardzo dobrze pracuje. Co się stało?” Więc
zrobili mu badania i stwierdzili, że jego stara aorta była w pełni drożna, co nigdy się nie zdarzyło w historii medycyny. To
doświadczenie, które przeżył, było także spowodowane jego boskością, więc mogłam nad nim pracować. Połączenie było tak
dobre i to zadziałało. Ale jeśli ciągle analizujecie wszystko mentalnie i mentalnie rozumiecie Sahaja Yogę, nie możecie osiągnąć
tego stanu boskości, który daje wam wszystkie błogosławieństwa, które zaczynają spływać na was na wszelkie sposoby.
Sposób, w jaki ci ludzie uzyskali pomoc, to jeśli chodzi o pieniądze, budynki, transport, wszystko to świadczy o tym, że ktoś jakby
nad tym pracował. Nawet jeśli jesteście Sahaja yoginami mentalnie, wszystkie te rzeczy działają. Ale niewątpliwie otrzymujecie
pomoc, gdy wasza boskość manifestuje się w bardzo, bardzo wielkim wymiarze. W tak wielkim wymiarze, że niemożliwe jest
inaczej.
To nie są cuda. Dla istot ludzkich to mogą być cuda, ale nie dla Boga. Przecież to On stworzył ten świat i cały Wszechświat. On

stworzył wszechświaty wszechświatów, więc cóż byłoby dla Niego tak wielkie? To jest wiara poparta doświadczaniem, a nie
ślepa wiara. Wiara poparta doświadczaniem i poprzez introspekcję: “Dlaczego ja to robię? Dlaczego powinienem tak zrobić?”.
“Dlaczego nie powinniście tak postąpić?” Taka introspekcja powinna się rozpocząć. Kiedy jesteście introspektywni, wtedy ta
głębia idzie coraz dalej, ale jeszcze głębiej poprzez medytację. To dlatego ciągle wam mówię: “Proszę wstawajcie rano i
medytujcie, siadajcie wieczorem i medytujcie”. I przynajmniej przed pójściem spać powinniście medytować. To jedyny sposób,
żeby pójść głębiej w waszą boskość, która jest źródłem całej kreatywności, źródłem całej niewinności, źródłem całej wiedzy i
źródłem całej radości.
Kiedy dostaniecie się do swojej Sahasrary, jako że Sahasrara została otwarta, z tego powodu otrzymaliście masowo
Samorealizację, to prawda. Ale teraz jakość musi wzrosnąć. Ilość jest całkiem dobra, jakość Sahasrary musi wzrosnąć.
Sahasrara jest jedynym instrumentem, który wypracuje Sahaja Yogę w obecnych czasach. Jeśli zdamy sobie sprawę, że serce
odgrywa najważniejszą rolę w Sahasrarze. Właśnie tutaj jest umiejscowiona czakra Serca. Tak ważnym jest, że musicie
rozpoznać poprzez serce, w przeciwnym razie to centrum nie otworzy się i jak wtedy otrzymacie Realizację? Jakie to piękne
połączenie, że to centrum tutaj jest siedzibą serca, pitha serca. I ono musi się otworzyć, tylko wtedy Kundalini wchodzi. Cały ten
mechanizm jest połączony i stworzony w taki sposób, że musicie zrozumieć, jak ważne jest serce, połączone przez ten mózg,
który jest całkowicie zintegrowany z sercem.
Sahasrara musi być utrzymywana poprzez przerzucanie energii z lewej strony na prawą, z prawej na lewą, otwarcie wszystkiego,
ale jedynie poprzez rozpoznanie. W introspekcji także możecie pytać: “Dlaczego nie mam tego rozpoznania? Dlaczego nie mogę
tego zrobić w ten sposób? Czym się interesuję?” Jeśli przyszliście do Sahaja Yogi, aby mieć władzę nad innymi, jeśli chcecie
mieć władzę, to jesteście skończeni. Jeśli chcecie robić pieniądze albo jakiś biznes, jesteście skończeni. Jeśli próbujecie
czegokolwiek innego, jak robienie czegoś dla waszych dzieci, małżeństwa, rodziny, jeśli przychodzicie do Sahaja Yogi dla
wszelkich takich zewnętrznych rzeczy, to nie zadziała. Ale właśnie, żeby rozprzestrzeniać serce, Rozwijać swoją miłość do
każdego, czuć ich miłość w swoim sercu a potem, żeby przyjąć pozycję, w której ono odpowie, serce odpowie na boskość w was
i na waszą Matkę z całkowicie mentalną aktywnością serca.
Dzisiejszy temat może wam się wydawać raczej trudny do zrozumienia. Ale ja musiałam kiedyś to powiedzieć, ponieważ
jesteśmy całkiem zadowoleni z tej odrobiny Kundalini, która wychodzi z naszej głowy. A jeszcze tak wiele powinno wyjść. Tam
jest tak wiele tej Boskości, która powinna wyjść. Jeśli macie wzrosnąć i jeśli jesteście fundamentem tej nowej ery, która ma
transformować cały świat, to musicie ciężko pracować. Nie powinniśmy mówić: “Nie wiem jak wstać z samego rana”. Jesteście
na ścieżce wojennej. Jesteście żołnierzami i musicie to wypracować, jeśli macie zwalczyć siły ignorancji i ciemności. To musi
być wypracowane. Trzeba temu poświęcić uwagę. Zatem to, co musimy zrobić, to dzisiaj wewnątrz siebie bezwarunkowo
postanowić, że “wypracujemy to w taki sposób, że staniemy się bardzo potężnymi Sahaja yoginami i dzięki nam cały świat
zostanie uratowany”.
Jest bardzo ważną rzeczą do zrozumienia dla was wszystkich. Dziś jest dzień Sahasrary. Oczywiście, zgadzam się, że
otworzyłam ostatnią czakrę, ale aby rosnąć dalej, musicie być w medytacji, gdzie osiągniecie ciszę i wasze drzewo życia będzie
rosło w ciszy, a nie w zamęcie. Jeśli to rozumiecie, proszę wypracujcie to w taki sposób, abyście wszyscy stali się całkowicie
świadomi waszej boskości, przez którą możecie zobaczyć. Jeśli macie zobaczyć obraz, musicie mieć bardzo dobre lustro. W ten
sam sposób, jeśli macie czuć Mahamayę, musi się w was manifestować całkowicie czysta Boskość.
Niech was Bóg błogosławi.

1991-0804, Shri Buddha Puja
View online.
Shri Buddha Puja. Deinze (Belgia), 4 sierpnia 1991. Dzisiaj zebraliśmy się tutaj, aby celebrować Puję do Buddy. Jak wiecie, Budda
był synem króla. I pewnego dnia poczuł się zaszokowany widząc bardzo biednego człowieka, chudego, idącego ulicą, bardzo
nieszczęśliwą osobę, i z tego powodu zrobiło mu się bardzo smutno. Potem zobaczył człowieka, który ciężko chorował i był
bliski śmierci. Następnie ujrzał człowieka, który był martwy i ludzie nieśli go na miejsce kremacji. To wszystko bardzo go
zasmuciło i zaczął na ten temat rozmyślać oraz szukać, jaka jest przyczyna tych wszystkich zdarzeń u istot ludzkich. Po
pierwsze, dlaczego stają się tak nieszczęśliwi lub schorowani, albo, dlaczego tak nieszczęśliwie umierają? Podczas swoich
poszukiwań odnalazł przyczynę. Można powiedzieć, że w pewnym sensie, obszedł wokoło cały świat. Przeczytał Upaniszady,
przeczytał…był u wielu guru, poszedł do wielu miejsc, w których nauczano duchowości, Benares, udał się wszędzie. W końcu
usiadł pod drzewem banian, wtedy nagle Jego Kundalini została obudzona przez Adi Shakti i otrzymał swoją Realizację. Wtedy
zdał sobie sprawę, że przyczyną tego wszystkiego jest pragnienie. W Sahaja Yodze, zrozumieliśmy teraz, że wszystkie inne
pragnienia nie są czystymi pragnieniami. Po pierwsze, jakiekolwiek pragnienia są zaspokajane, nie jesteśmy z tego powodu
usatysfakcjonowani, to po pierwsze. A po drugie, te wszystkie pragnienia mają swoje następstwo. Więc czym jest to czyste
pragnienie? Tym, o czym wszyscy wiecie, jest nim Kundalini. Kundalini jest siłą czystego pragnienia, które zaspokaja wasze
czyste pragnienie, aby być duchem, aby być Buddą, aby być oświeconym. Budda oznacza osobę, która jest oświecona. Więc
Gautama stał się ...stał się Buddą, tak jak wy ludzie, staliście się teraz Sahaja yoginami. Ale ponieważ On przeszedł przez te
wszystkie, różne pokuty, czegokolwiek się nauczył, stało się Jego nieodłączną częścią, ale w Sahaja Yodze to wszystko jest
sahaj. Tak więc my zawsze wszystko podsumowujemy, że "to w sumie jest sahaj". A kiedy próbujemy cokolwiek przepracować,
zawsze mówimy: "O, to się spontanicznie wypracuje. W porządku, Matka wszystko za nas zrobi". To najbardziej powszechna
słabość w Sahaja Yodze. Tak więc, czy przeprowadzić was przez ten długi proces czy dać wam Realizację, takie było przede
Mną pytanie. Ponieważ, w obecnych czasach zamieszania nie ma tyle czasu, aby przeprowadzić was przez to wszystko przez co
przeszedł Budda, a on był tylko jeden, Ja musiałabym przeprowadzić was wszystkich. To mogłoby być bardzo trudne. Nie wiem,
ilu by to wytrzymało. Większość z nich odpadłaby w pół drogi, lub może w ćwierć drogi. Więc zostało to zrobione na sposób
sahaj. Nie musieliście siadać pod drzewem banian. Ostatecznie otrzymaliście swoją Realizację. Wasza Kundalini została
obudzona i otrzymaliście swoje oświecenie. Ale to oświecenie, które ustanowiło się u Buddy, nie jest ustabilizowane u nas,
ponieważ nasze czakry nie zostały oczyszczone, tak jak On oczyścił swoje czakry. Mieliśmy takie samo ciało, taki sam umysł i to
samo nastawienie, kiedy otrzymaliśmy Realizację. Tak jak patrzyliśmy na dom Boży wciąż patrzymy na dom Boży, ale wy już
weszliście do tego domu i musicie wyjrzeć na zewnątrz przez okna. O tym zapominacie. I chociaż obecnie siedzimy na szczycie
poza tym całym tłokiem, całym ruchem ulicznym, to wciąż, gdy widzicie samochód, czujecie strach. Nie wiecie, że siedzicie na
szczycie wzgórza, gdzie wasza Matka tak dobrze was posadziła. I tak właśnie staracie się zachowywać. Gdy otrzymuję
sprawozdania o Sahaja yoginach, jestem nieźle zaskoczona tym, że oni nie wiedzą, iż są teraz Duszami Zrealizowanymi. Dlatego
więc Budda mówił o byciu bez pragnień. To nie jest możliwe przed Realizacją, nawet po Realizacji, zauważam, że jest to trudne.
Istnieje pewien rodzaj subtelnego pragnienia i gdy musicie to wypracować, nie wypracowujecie tego, mówiąc, że "nasze ego
urośnie". Więc gdziekolwiek to nam pasuje, działamy w ten sposób, gdziekolwiek to pasuje działamy w taki sposób. Jest jedno
rozwiązanie tego wszystkiego, które sama odkryłam, jest takie, że jest to kolektywne wydarzenie. Osoba, która jest
indywidualistą, nigdy nie wzniesie się ponad swoje ego. Indywidualista nie może wznieść się ponad swoje ego. Ten, kto żyje
indywidualnie, chce się wszystkim cieszyć indywidualnie, nigdy nie może wznieść się ponad swoje ego, ponieważ nie
przeszliście przez te wszystkie pokuty. Lub inaczej, jeśli jesteś indywidualistą wtedy lepiej przejdź przez te wszystkie pokuty a
potem wróć. Więc rozwiązaniem jest oczyszczenie wszystkich naszych czakr, oczyszczenie naszego życia w kolektywie, i to
było rozwiązaniem problemu ego. Poprzednio, wszyscy wypracowywali to indywidualnie. Na przykład musieli iść w Himalaje, do
jakiegoś guru, wtedy guru mógł go wyrzucić. Wtedy mógł pójść do następnego guru, pracować tam, wtedy on znowu był
wyrzucany. W następnym życiu się odrodzi; i znowu będzie wyrzucony. Ostatecznie, jeśli jeden guru go akceptuje, w porządku,
bardzo dobrze. Jest bity, jest torturowany, jest traktowany w różnoraki sposób, wieszany do góry nogami. I wtedy ostatecznie,
jeśli jakiś guru zbliży się do jednego z tych indywidualistów, to da mu Realizację. Tak to wyglądało. Ale w Sahaja Yodze, drzwi są
otwarte – każdy może wejść do środka, każdy. Otrzymać swoją Realizację. Ponieważ mam wiarę w kolektywność, to kolektywne
życie bezsprzecznie da wam to, co Budda otrzymał poprzez swoje indywidualne wysiłki. Ale także i tam zawodzimy ponieważ
nie wiemy, jak być kolektywnymi. Indywidualizm wciąż jest dookoła nas. Pod każdym względem myślimy indywidualnie.

Wszędzie tam gdzie kolektywność działała, Sahaja Yoga rozwijała się; a tam, gdzie nie działała, istniał problem. Więc jest to
bardzo ważne, abyśmy spojrzeli na siebie i sami przekonali się, jak bardzo jesteśmy kolektywni. Czy cieszy was kolektywność,
czy też nie? Czy dążycie do kolektywności, czy też nie? Jak tylko pomyślałam o tej Cabelli – miejscu, które widzieliście, i
pomyślałam, że założę tam dla was mały ashram, blisko rzeki. Natychmiast ludzie powiedzieli, "Matko czy to będzie w porządku,
jeśli kupimy tutaj swoje domy?" Natychmiast. Ale w jakim celu? I wtedy oni zadzwonili do Mnie,: "Matko, proszę przyjdź do
mojego domu na obiad. Proszę przyjdź do mojego małego domku na herbatę". Nie jestem zainteresowana. Zatem w Sahaja
Yodze, dopóty, dopóki nie staniecie się naprawdę kolektywni pod każdym względem, nie możecie wzrastać, nie możecie siebie
obmyć i nie możecie siebie oczyścić. Tej kwestii nie poruszył, ale w pewnym sensie to zrobił, ponieważ powiedział: "Buddham
sharanam gacchami". Po pierwsze poddaję się swojej Samorealizacji. Następnie powiedział: “Dhammam sharanam gacchami"
co oznacza Dharmę we mnie, ja oddaję się tej Dharmie. To jest duchowość. I po trzecie powiedział, "Sangham sharanam
gacchami". Sangha oznacza kolektywność, poddaję się kolektywności. Ale On nie wiedział, jak w tamtym czasie dać masowo
Realizację. Więc On znalazł uczniów, którzy musieli ogolić swoje głowy, niezależnie od tego czy jesteś królową czy królem;
którzy musieli nosić tylko jedno ubranie, niezależnie od tego czy jesteś mężczyzną czy kobietą; którzy musieli mieć tylko jedną
matę do spania w wielkiej sali. Żadnego męża czy żony, żadnego małżeństwa, nic. I we wiosce musieli żebrać o jedzenie dla
siebie, i karmić guru a także oni musieli jeść to jedzenie, niezależnie czy im to wystarczyło czy nie. W Sahaja Yodze tak nie jest .
W Sahaja Yodze wszystko daje radość od samego początku i powinniście być całkowicie, całkowicie radosnymi ludźmi w Sahaja
Yodze. To tam jest. Ale radość z kolektywności – jeśli nie wiecie jak się cieszyć, wtedy nie możecie wzrastać, ponieważ nie
istnieje inna droga. Jaka jest inna kara? Dla niektórych ludzi nawet kolektywność jest karą, do momentu, aż nie zaczną się nią
cieszyć. I oni sprawiają wiele kłopotu: "To nie jest dobre", bardzo krytyczni. Niektórzy z nich zostają w aszramie i przez cały czas
wszystko krytykują. "To nie jest dobre. Tego nie lubię, tamtego nie lubię". Więc tu w całkowitej świadomości, chodzi Mi o to, że
nie możecie być omamieni. Jeśli jesteście zahipnotyzowani, wtedy możecie żyć tak, ja wam się podoba. Ale w pełnej
świadomości i w pełnym zrozumieniu musimy stać się kolektywni. To jest jedno z rozwiązań dla naszego oczyszczenia.
Możemy powiedzieć, że: przypuśćmy Moje ręce są brudne, idę więc do kranu i widzę, że jest tam tylko jedna kropla więc nie
mogę się umyć. Idę więc do innego miejsca, a tam nie ma wody. W trzecim miejscu nie znajduję niczego, co by się nadawało. W
końcu, docieram do miejsca, gdzie znajduję trochę wody. Wtedy cała się myję, ponieważ wiem, że nie znajdę jej nigdzie indziej.
Ale w Sahaja Yodze jesteście zanurzeni w wodzie kolektywności. Jeśli cieszycie się tą kolektywnością i potraficie w niej pływać
wtedy nie ma problemu. Buddha, jak wiecie, pracuje po naszej prawej stronie, na naszej Agnyi. To bardzo zaskakujące, że takie
Bóstwo jak On, pracuje na prawej stronie. Po pierwsze On powiedział, dla prawej strony, powinieneś być odwiązany, pozbawiony
pragnień. Oczywiście, nikt by nie pracował, jeśli nie mieliby pragnienia, i jeśli nie mieliby możliwości zarobienia czegoś na tym,
mam na myśli, w normalnym sensie. Ale musicie pracować bez pragnień. Tylko wtedy prawa strona może zostać zdobyta –
bardzo symbolicznie. Normalnie prawostronni ludzie są wyjątkowo chudzi, ale Budda jest bardzo gruby. Normalnie prawostronni
ludzie są skrajnie poważni, bardzo poważni, nawet jeśli ich połaskoczecie, to nie będą się śmiać. Ale Budda przez cały czas się
śmieje z obiema rękami ułożonymi w ten sposób, ciesząc się sobą. Zobaczcie ten kontrast. Więc, gdy pracujecie bez
jakiegokolwiek pragnienia, tylko wtedy może zostać osiągnięty taki stan, w którym przez cały czas będziecie się śmiać. Ale ci,
którzy czują, że "my wykonujemy tę pracę" z określonym pragnieniem… Mam na myśli, niektórzy ludzie na bardzo niskim
poziomie, chcą zarobić pieniądze, trochę, to, tamto, nonsens – wciąż trwa ale to staje się nawet subtelniejsze i coraz
subtelniejsze. Gdy stajecie się subtelniejsi, pragnienia stają się coraz bardziej subtelne i subtelne i subtelne. I jeśli jesteście
nieostrożni, to się po prostu pojawia. Zatem On jest tym, który jest po prawej stronie, przechodzi na lewą stronę. On jest tym,
który powiedział, że "musicie być bez pragnień", na prawej stronie. Cóż za kontrast. Szczególnie na Zachodzie, widziałam ludzi,
którzy zrobili trochę "Uff". Cóż takiego oni zrobili? "Podniosłem tę łyżkę". I z tą łyżką usiedli. I byli zaskoczeni, widząc, że nie
jestem zmęczona. Ale Ja nic nie robię, to znaczy nie mam pragnień. Właściwie to nigdy nic nie robię; Jestem po prostu Nishkriya,
po prostu nie robię nic. Więc, gdy staniecie się tym instrumentem, poddanym instrumentem, kiedy wiecie, że nie robicie nic,
cokolwiek by to było, wtedy na prawej stronie osiągacie mistrzostwo. Jak osiągacie mistrzostwo? Nic nie robicie, w porządku?
Idziecie do dowolnego sklepu i wygrywacie główną nagrodę, bez robienia czegokolwiek. Niczego nie pragniecie i nagle
znajdujecie to, o czym wcześniej nawet nie pomyśleliście, jest przed wami tam, jest tam, dostępne dla was, po prostu to macie.
Więc z pragnieniem, aby coś osiągnąć, kiedy zaczynacie pracować, to także wywołuje reakcję. Każda akcja powoduje reakcję.
Ale akcja bez pragnienia nie może wywołać reakcji, ponieważ nie istnieje już pragnienie. Przypuśćmy, przypuśćmy, że zgubiłam
się gdzieś na drodze. Ja nigdy nie czuję się z tego powodu źle, ponieważ może powinnam tam być. Przypuśćmy, że chcę, coś w
rodzaju, muszę kupić coś, powiedzmy coś takiego jak zamek, niech będzie zamek. Więc ludzie – widzicie, Ja muszę go kupić, to
co innego niż pragnienie. Chodzi mi o to, że to nagle na mnie spadło. Powiedziałam tylko, że "muszę mieszkać we Włoszech,

więc trzeba kupić dom", pokazali Mi pałac, i okazał się być niewłaściwy. W porządku, nie ma znaczenia. Potem drugi, wszyscy
się do niego przywiązali. "Za wszelką cenę musisz go kupić", taka sytuacja. Ja w jakiś sposób niezbyt lubiłam to miejsce, ale
powiedziałam: "W porządku niech ich pragnienie zostanie spełnione". Tak się stało, że były doszczętnie zniszczone i musieli
kupić następny, którego nie chcieli kupić. A Ja byłam z tego powodu bardzo zadowolona, ponieważ niczego nie pragnęłam i on
okazał się najlepszy. Powód jest taki, że przydarza Mi się wszystko co najlepsze. Więc cokolwiek Mi się przydarza, wiem, że jest
najlepsze, to wszystko jest dla Mojego dobra i dla dobra Sahaja Yogi. Teraz każdy krytykuje Sahaja Yogę, to bardzo, bardzo
dobrze, znakomicie. Tak jak w Indiach przede wszystkim, był pewien magazyn, gdzie Rajneesh wykorzystał kogoś, aby
wypowiedział się przeciwko Mnie. Ale ta kobieta ukradła część z Moich fotografii, i zamieściła również fotografie, i wszyscy w
Mojej rodzinie byli tacy źli, Moi bracia, Mój mąż, chcieli pozwać tę gazetę. Powiedziałam: „Nie podoba mi się ten pomysł
pozywania tej gazety lub czegokolwiek". Więc, kiedy mieliśmy pierwszy program w Delhi, był taki wielki tłum, że nie mogłam
nawet wjechać samochodem do środka. Więc musiałam…, miejsca na zewnątrz również były wypełnione, i oni musieli wystawić
głośniki na zewnątrz hali. Zapytałam ludzi jak to się stało, że tu są? Odpowiedzieli: "Zobaczyliśmy Twoje zdjęcia w Ilustrated
Weekly i byliśmy pod wielkim wrażeniem". Nic z tego nie przeczytali, nawet jednego słowa i oni wszyscy tam byli. Jednym z nich
jest Harsh, tak wielu z nich stamtąd przybyło, widząc tylko fotografię. Więc, jeśli ona ukradła tę fotografię to było to dla naszego
dobra, i to...mam na myśli, że normalnie musielibyśmy zapłacić sporo pieniędzy, aby coś opublikować – to było tam bez płacenia
jakichkolwiek pieniędzy. A wtedy, widzicie, ci ludzie, członkowie Mojej rodziny zobaczyli, że ten magazyn jest zamknięty od
sześciu miesięcy a oni ponieśli wielkie straty. Tego Ja również nie pragnęłam. Kiedy jesteście bez pragnień, jesteście szczęśliwi,
ponieważ nigdy nie jesteście rozczarowani, nigdy nie jesteście zdenerwowani. Więc bycie bez pragnień, nie oznacza, że stajecie
się czymś absurdalnym lub ascetycznym czy czymkolwiek tego typu, ale nie należy niczego oczekiwać. "Jeśli tak postąpię,
wtedy stanie się to. Jeśli zrobię tak, wtedy to będzie…" Nie martwcie się, róbcie to co chcecie. Jedną rzecz powinniście wiedzieć,
że nic złego nie może wam się przydarzyć, i jeśli dzieje się coś złego, wtedy coś jest z wami nie tak. Powiem wam coś jeszcze.
Tym razem, po raz pierwszy, lekko upadłam, naprawdę, lekko. Więc oni powiedzieli: "W ogóle nie możesz wychodzić z domu. Nie
możesz wychodzić, bo pada deszcz i zachorujesz na zapalenie stawów". Ja nie mogę zachorować na nic takiego, ale to nie ma
znaczenia. Więc zmuszono Mnie do pozostania w domu i napisałam w nim tę książkę. To dobrze, że upadłam. W przeciwnym
wypadku powiedzieli by: "Przyjedź tutaj, przyjedź". Cała Moja rodzina była tam na wakacjach. Dzięki Bogu. Zyskałam te
cztery-pięć dni, napisałam tę książkę. wykorzystujcie więc wszystkie rozczarowania dla swojego dobra. Jeśli pojawia się
rozczarowanie, po prostu się uśmiechnijcie i wiedzcie, że… to jest dla waszego dobra, abyście odkryli coś nowego, abyście
odnaleźli coś lepszego. Ale uwarunkowanie jest tak silne. Dlatego mówię: "Bądź w kolektywie". Na przykład teraz, mamy
Hindusów, mamy Francuzów, mamy to, tamto, wszystko. Wszystkie ich uwarunkowania ciągle jeszcze ich otaczają. Dla
Hindusów, zawsze musi być indyjskie jedzenie, gdzie by nie poszli. To bardzo trudna sytuacja. W ten sposób, wy ludzie, jesteście
lepsi, jecie każdy rodzaj… jecie nawet marne indyjskie jedzenie. Osobiście nie bardzo lubię indyjskie jedzenie; nie jest zbyt
pożywne. Jest smaczniejsze, ale nie pożywne. Ale wam w ogóle nie przeszkadza jedzenie czegokolwiek, to dobra rzecz w was,
ale wasze pragnienia to kolejna, trochę inna, którą bardzo dobrze znacie, nie muszę wam mówić. Tak jak, powiedziałam
kobietom, aby nie nosiły zbyt wielu kosmetyków ani ciężkich rzeczy ze sobą, ale gdziekolwiek przyjadą, ci mężczyźni łamią sobie
ręce podnosząc ich wielkie, wielkie walizy. Nie mówię, że powinny nosić się na sposób, który nie jest zbyt porządny, ale dlatego
ograniczcie to do minimum. Lub inną rzeczą, jest współzawodnictwo z liderem, zawsze, ktoś się znajdzie. Ale na Zachodzie
zauważyłam, że nie tak bardzo odnosi się to do jedzenia, ale do domu, nawet w Indiach, jeśli jesteś żonaty z kobietą z Indii ona
będzie próbowała – albo Greczynką, grecka żona także – będzie starała się zatrzymać męża dla siebie, to powszechna rzecz,
widziałam to. One są takie jak Hinduski, i one zniszczą wzrost męża a także i swój. To jest fakt. I bardzo dominujące. Indyjskie
kobiety nie będą dominujące ale będą się starały kontrolować męża, aby mieć kolejny dom na własność. Ale oni nie znają…
Hindusi nie znają kolektywności, są dużymi indywidualistami. Oczywiście teraz w Sahaja Yodze, stopniowo uczą się, jak być
jednością z innymi. Co więcej, kulturowo niektórzy ludzie są inni, więc kurczowo trzymają się swojej własnej kultury. Oczywiście,
cokolwiek jest dobrego w danej kulturze powinno być przejęte, ponieważ cokolwiek jest uniwersalną kulturą znajduje się w
Sahaja Yodze. Ale jest tak wiele rzeczy, w których zwyczajnie zawodzimy z powodu naszych uwarunkowań. I dlatego, w tym
samym czasie, mieliśmy kolejną wielką inkarnację – Mahavirę, który wypunktował, jakie kary czekają ludzi, którzy ulegają swoim
uwarunkowaniom. Mam na myśli, on mówił o okropnych rzeczach. Co przydarzy się ludziom, jeśli będą mieli swoje
uwarunkowania, gdzie skończą, jaka będzie ich sytuacja, jaki rodzaj piekła otrzymają, to zostało opisane. Okropne rzeczy.
Oczywiście nie zamierzam wam o tym dzisiaj opowiadać. Ale powszechnie znana rzecz o Nim i o jemu współczesnych: jak
Budda, Kabir i ci wszyscy ludzie, była jedna wspólna rzecz, która przyszła, że oni – Kabir nie tak bardzo jak Budda – że lepiej
nawet nie rozmawiać o Bogu, ale by mówić o czymś abstrakcyjnym, o czymś bez formy. Ponieważ najgorszym uwarunkowaniem

tamtych dni było to, że gdy raz zaczynali czcić jakieś bóstwo lub cokolwiek, stawali się całkowitymi niewolnikami tego. Jak
Mahomet Sahib także powiedział…Mówił o Nirakar. Ale ci dwaj wyszli nawet poza to i mówili: "Nie ma Boga, lepiej nie mówić
teraz o Bogu, lepiej otrzymać swoją Samorealizację". Zrobiłam to samo na początku. Powiedziałam: "Otrzymajcie swoją
Samorealizację". Ponieważ każdy może zacząć: "Ja jestem Bogiem". Więc oni nigdy nie mówili o Bogu, w ogóle, i przez cały czas
mówili, że "Nie ma Boga, ale jest twoja Jaźń". Faktycznie uczynili z tego tabu – są nazywani Nirishwaras, Nirishwarwad nie
wierzyli – obaj, nie wierzyli w Boga, lecz w Samorealizację. Wiedzieli, że Ja muszę przyjść i wam o tym powiedzieć. Więc Budda
mówił o przyszłym Buddzie, który jest Maitreyą. "Ma" jest Matką, która istnieje w trzech formach: "Mahakali, Mahalakshmi,
Mahasaraswati". Każdy Buddysta, jeśli powiecie mu, aby zadał pytanie o Maitreyę, od razu otrzymuje Realizację. Więc On mówił
o Maitreyi ponieważ wiedział, że kiedy Maitreya przyjdzie, będzie musiała powiedzieć ludziom o Ishwarze. Według nich, ludzie
nie mieli tego… nie osiągnęli tego etapu, aby można im było powiedzieć o Ishwarze. Mówili więc: "Nie ma Boga" kładąc akcent na
Samorealizację, AtmAgnyan – Wiedza o swojej jaźni, Samorealizacja. A pierwsi Buddyści, powiedziano Mi… oczywiście oni byli
bhikshukas, byli ascetami, ale mieli to doświadczenie chłodnego powiewu Ducha Świętego, dokładnie tak jak Gnostycy, ale ich
było naprawdę niewielu. Nie było ich tak wielu, jak jest was, ale ich poziom mądrości był bardzo wysoki, ponieważ oni wszyscy
przeszli przez straszne pokuty. Pod względem mądrości byli więc bardzo wysoko ponieważ zaś różnica pomiędzy nimi a resztą
pod względem mądrości, była tak znaczna, że nie potrafili wzbudzać podziwu u innych i dlatego właśnie to wymarło, powinnam
powiedzieć. Nadal jednak mieliśmy Zen, gdzie Vidditama, będący kolejnym uczniem Chrystusa, który stał się Buddą, a potem
Tao. To właśnie ci dwaj wyrażają ideały Buddy o Sahaja Yodze. Tao to nic innego jak Sahaja Yoga. Tao znaczy "jak", jak to się
wypracowuje, a system Zen, Zen oznacza Dhyana (medytację). Więc oni też wierzyli w uniesienie Kundalini. W tamtym czasie,
oni nie uderzali nikogo w rdzeń kręgowy, ale później zaczęli uderzać ludzi w rdzeń kręgowy, za pomocą jakiegoś kija, aby znaleźli
się w stanie dhyana. Tao i Zen są zatem odgałęzieniami tego samego Buddyzmu, powiedziałabym w prawdziwym tego słowa
znaczeniu, w których mowa o wzroście bez mówienia o Ishwarze, o Bogu, ale cele były takie same - stać się Buddą, lecz oni
także wymarli. Spotkałam przywódcę Zen, który przyszedł do Mnie, aby się wyleczyć. Zapytałam go, powiedziałam: "Jak to jest,
że jesteś liderem, a nie jesteś nawet Kashayapa?" Kashayapa to ten, kto jest Zrealizowaną Duszą. Więc On powiedział Mi, wyznał
Mi, że oni mieli przez ten cały czas tylko 26 Kashayapas i dopiero to zaczęło się po szóstym wieku, a było ich bardzo niewielu i
że to wymarło. To oznacza, jakimi jesteście szczęściarzami, że wszyscy jesteście Zrealizowanymi Duszami. Więc dla nas
drzewem banyan – jest kolektywność. Musimy uczynić siebie subtelniejszymi istotami, aby być jednością z kolektywem, i to jest
bardzo radosne, bardzo piękne. Ci, którzy nie mogą tego zrobić, nie mogą rozwijać się w Sahaja Yodze, oni są problematyczni i
stwarzają problemy i każdemu sprawiają kłopoty. Ich uwaga jest zła i nikt nie wie, jak oni jeszcze się utrzymują. Więc przesłanie
Buddy brzmi, oczywiście, aby nie rozwijać ego. Ale jak możecie to zrobić? Przede wszystkim, cokolwiek robicie, musicie
powiedzieć: "Ja tego nie robię. Matka to robi" lub "Bóg to robi, Ja nie robię nic". A jeśli czujecie, że robicie coś dla Sahaja Yogi,
lepiej przestańcie to robić. Ale powinniście powiedzieć: "Nie, to pojawiło się na mojej drodze. Ja po prostu... ja nie zrobiłem nic.
Po prostu tam byłem. To wszystko". Wtedy osiągniecie wielką rzecz. A druga rzecz dotyczy pragnienia, nawet pragnienie
czegokolwiek, najmniejszej czy największej z rzeczy lub nawet kochanie swoich dzieci, kochanie swojej żony to "mój, moje" te
wszystkie rzeczy; te wszystkie pragnienia, jeśli nie są spełnione, czujecie się sfrustrowani, wtedy musicie wiedzieć, że coś jest z
wami nie tak. Ale jeśli zrozumiecie znaczenie kolektywności, wtedy możecie wzrastać bardzo szybko. Powiedziałabym, że
Hindusi są ekstremalnie religijnymi i zdyscyplinowanymi ludźmi, w pewnym sensie, ale brakuje w nich kolektywności. Jeśli
osiągnęliby kolektywność to, wtedy mogą szybko wzrosnąć. Jedynym narodem, który uważam za bardzo dobry jest Rosja. Oni
są kolektywni z powodu komunizmu i nie mają pragnień, ponieważ ich wszystkie pragnienia zostały spełnione poprzez
komunistyczne idee, oni nie mieli innego wyboru, i byli również kolektywni. W pewnym sensie komunizm odpowiadał ludziom nie
rządowi. Podczas, gdy odwrotnie – demokracja odpowiadała rządowi, by robić pieniądze, ale społeczeństwo cierpiało. Jesteśmy
więc ludźmi, którzy nie mogli wiedzieć o kolektywności. Powiedziałabym więc, że kolektywność rozwija się szybciej na
Zachodzie, bez wątpienia, dużo szybciej, ale brak pragnień, wyzbycie się pragnień jest mniejsze. Jest więc tak, jak gdyby ktoś
miał zęby a ktoś inny jedzenie, na tej zasadzie. Jeśli potrafilibyśmy zobaczyć siebie, takimi, jacy jesteśmy i spróbować
zrozumieć, czy mamy ten problem czy tamten problem. Jeśli moglibyście w ten lub inny sposób zneutralizować ten
jednostronny problem, moglibyście tam być, ponieważ gdy rozwiążecie jeden, możecie iść do następnego, od jednego do
drugiego. Ale po prostu stańcie w centrum i przekonajcie się sami, "jakie są moje pragnienia?" Policzcie je jedno po drugim. Jeśli
miałabym pomyśleć: "Jakie jest Moje pragnienie’, byłabym w stanie bez myśli, naprawdę, Moja sytuacja jest okropna. Jeśli mam
pomyśleć: "Czego powinnam teraz zapragnąć", wchodzę w stan bez myśli. Ja…czasem mówiłam: "Ja rozwinę trochę ego". Nie
wiem od czego zacząć. Muszę mieć trochę ego, przecież wszyscy mają, więc dlaczego nie Ja? Nie wiem jak zacząć. Mamy też
uwarunkowania rozwijania tej okropnej rzeczy zwanej winą. To jest kolejny…to znaczy, w czasach Buddy myślę, że nikt nie miał

tego problemu. To jest współczesna technika, by czuć się winnym; jest w tym jakiś rodzaj modernizmu, ponieważ Ja nie wiem,
jak to się wypracowało. I modernizm tej okropnej rzeczy zwanej "winą" jest czymś, co Mi przyszło oczyścić, a nie zaś w czasach
Buddy, On nigdy tego nie miał. W przeciwnym wypadku utorowałby drogę dla Mnie, ale tego nie zrobił. Wyczyszczenie waszego
lewego Vishuddhi pozostawił Mnie a także Mojego, które przez cały czas boli Mnie tutaj. Więc ta okropna rzecz – szczególnie
zachodni umysł, Hindusi nie mają poczucia winy, ani trochę – ale to musi zostać przekroczone. Jak wiecie, Budda i Mahavira
obaj wspierają centrum Agnyi. Jeśli więc chcecie mieć bardzo czystą czakrę Agnya to z jednej strony powinniście być
pozbawieni pragnień, powinniście przebaczyć "Ksham". Ksham jest bija mantrą, aby przebaczyć, bija mantrą prawej strony.
Ksham, ja przebaczam. A po lewej stronie jest "Ham". Tak jak lewostronna osoba zawsze czuje, "och, jestem do niczego". Wtedy
ona powinna mówić: "Nie, ja jestem użyteczny". "Ham - ja jestem". Więc Ham i Ksham to są dwie bija mantry, które musimy
wypowiadać. Oczywiście, jeśli je powiecie, one zadziałają, ponieważ w końcu, wasze pranas stały się teraz pranavas, wasz
oddech stał się oświecony, choć raczej słaby, powinnam powiedzieć, ale to nie ma znaczenia. Wasze mantry mogą działać.
Musicie używać tych dwóch bija mantr, aby oczyścić wasze Agnye. Ale Mahavira ma na to rozwiązanie, że jeśli po Realizacji
złapiecie blokadę na waszej Agnyi, to dostajecie straszliwego bólu głowy. To styl Mahaviry. Robicie cokolwiek złego, zostajecie
ukarani; angażujecie się w coś, zostajecie ukarani; robicie coś przeciwko Sahaja Yodze, zostajecie ukarani. Ja nie robię nic, to
Mahavira pracuje w tym samym czasie. Jeśli próbujecie być zbyt sprytni, zostajecie przechytrzeni. Więc te dwie siły pracują z
prawej do lewej, z lewej do prawej. Jeśli przeciążacie prawą, wtedy otrzymujecie silny cios z lewej. Jeśli przeciążacie lewą, wtedy
otrzymujecie silny cios z prawej. Obie są jak, naprawdę jak, atak z dwóch skrzydeł. Jedno mówi: "Nie miej pragnień". W porządku,
masz pragnienie – kara, ta strona. Jak niektórzy ludzie mówią: "Muszę mieć dzieci, muszę mieć dzieci". Dajesz im dzieci a oni
mówią: "Matko, dlaczego dałaś mi to okropne dziecko; ono jest takie okropne". Wtedy ktoś mówi: "Matko, daj mi kobietę,
powiedzmy, z Maharasztry". Ostatnio był taki przypadek. Ona zbytnio się upierała, "Matko, daj mi kobietę z Maharasztry". I
naprawdę wyjątkowy przypadek pojawił się by ukarać. Oni powiedzieli: "Nigdy więcej z Maharasztry", ona była naprawdę… Nigdy
nie słyszałam o takiej kobiecie w Maharasztrze. Straszne. Ponieważ ona na to nalegała, otrzymała to i powiedziała: "Nigdy
więcej z Maharasztry; baapre baap". "Nie, nie", powiedziałam: "Wszyscy są doskonali. To był wyjątkowy przypadek, przyszedł,
aby cię ukarać". Więc mając pragnienia – jeśli przekroczycie pewien limit zostajecie ukarani i to jest wykonane przez Mahavirę.
Na małą lub dużą skalę. Tak jak był mały chłopiec, który przyjechał do Londynu, bardzo napuszony, i chciał kupić coś dla siebie.
Zabrałam go do zwykłego sklepu, gdzie był bardzo ładny płaszcz, cały z wełny i inne takie. On go nie kupił: "Chcę iść do dużego
sklepu", powiedziałam: "W porządku". Powiedziałam: "Ja nie idę". Wysłałam jego ojca. I on wrócił ze sztucznym płaszczem z
tego sklepu nie wiedząc o tym, że był on sztuczny, ponieważ on nie wziąłby niczego ze zwykłego sklepu. Więc w dużym sklepie,
bardzo miło, zapłacili wysoką cenę i to dostali. W każdym momencie Sahaja yogini muszą wiedzieć, że jest Mahavira, który
siedzi w pobliżu. Także Budda jest tym, który daje wam wskazówkę: "Nie rób tego. Nie pragnij zbyt wiele". On nakłada na was
ograniczenia; ale jeśli nie słuchacie, wtedy w porządku, jest tam Mahavira, aby was skorygować. Od pewnego momentu On
działa, a potem dostajecie bólu głowy, wtedy mówicie: "Matko, dlaczego dostałem ból głowy?" Bo o to prosiłeś. To jest taki
automatyczny mechanizm, że musimy być bardzo ostrożni jako Sahaja yogini. Więc dzisiejsze zrozumienie powinno być takie,
że my wszyscy powinniśmy stać się kolektywni od wewnątrz. Nie powinniśmy zrzędzić czy narzekać na wszystko, tylko cieszyć
się kolektywnością. Ale drugą stroną kolektywności jest to, żebyście nie próbowali wykorzystywać kolektywności, w przeciwnym
wypadku będziecie mieli kłopoty. Tak jak widziałam niektórych ludzi, którzy nie wiedzą, jak korzystać z łazienki. Kiedy jesteście
kolektywni musicie szanować kolektywność innych. Z powodu waszej obecności inna osoba nie może, w żaden sposób cierpieć
lub też nie powinna się czuć w żaden sposób urażona czy skrępowana. Kiedy więc jesteście w kolektywie, to powinno być tak,
żeby druga osoba cieszyła się waszym towarzystwem, cieszyła się waszą obecnością tam. Jeśli tak właśnie jest, to tam nie ma
problemu. Jeśli jednak jesteście roszczeniowi, i jeśli prosicie o rzeczy i bez końca myślicie o sobie, nie możecie w żaden sposób
być kolektywni, ale będziecie z tego powodu cierpieć, automatycznie będziecie cierpieć. Jeśli to sobie uświadomiliście i
odpowiednio zrozumieliście, problem waszej Agnyi jest rozwiązany. Jak gniew. Są ludzie, którzy zawsze chwalą się: "Jestem na
niego bardzo zły". Chwalą się tym. Ale po prostu zamieńcie ten gniew w przebaczenie a zobaczycie tę osobę, zamiast popadania
w kłopoty samemu, to ona będzie miał kłopoty. Gniew was zdenerwuje, ale przebaczenie zdenerwuje ją, automatycznie. To
największa broń, którą otrzymaliście – aby przebaczać. I to jest całkowicie widoczne w charakterze Buddy. I to da wam
szacunek do samych siebie, tak, że nic was nie wytrąci z równowagi. Tak jak statek musi być zdolny do żeglugi. Jeśli statek
znajdzie się na morzu i zatonie, jaki jest pożytek z robienia takiego statku? Jaki jest pożytek z Sahaja yogina, który zawsze traci
równowagę? Musicie być zdolni do żeglugi a jeśli jesteście zdolni do żeglugi nic nie może wytrącić was z równowagi. W
porządku. Słoń kroczy, a psy szczekają - w porządku, pozwólmy im szczekać. Jakie to ma znaczenie? Słoń spogląda w tę stronę,
w ten sposób, czasami nabiera wody i błogosławi ich tą wodą. "W porządku. Uciszcie się; wtedy wasza głowa zostanie

schłodzona". To da wam pewność siebie a także będziecie wiedzieć, kim jesteście – jesteście dużo wyżej niż inni. To jest tym,
czym jest…jak pozbyć się własnego ego, co jest bardzo, bardzo wielkim problemem, według was ludzie. "Matko, jak pozbyć się
ego?" Można ego powiedzieć: „Idź sobie". Gdy to “Ja” odchodzi, nasza Jaźń powstaje. Po co czuć się zranionym? Po co czuć się
źle? Po co ranić innych? Han, w porządku, zostałeś oszukany, bardzo dobrze; przynajmniej nikogo nie oszukałeś, ciesz się tego
powodu. Ale gdy już jesteście bez ego, to oznacza, że oddaliście siebie, nikt nie może was oszukać. Czy potraficie to zrozumieć?
Nikt nie może was oszukać, ponieważ istnieje pewna Wyższa Siła, która się wami opiekuje. W ten oto sposób powinniśmy
rozumieć Buddę. To znaczy…powinniśmy znać nasze jakości Buddy. Właśnie tak nasze ego może zostać rozpuszczone. Gdy
mówicie: "Matko, oddajemy się Tobie", To po prostu oznacza, że wysłaliście to okropne ego na niekończące się wakacje, to
dokładnie to oznacza. Właśnie w ten sposób to ego znika. Myślę, że wasze wszystkie, wasze…właśnie teraz, wasze Agnyie
otworzyły się, u większości z was, jakoś. I wtedy będziecie się ze wszystkiego śmiać; będziecie żartować z siebie; po prostu
cieszyć się wszystkim. Niech was Bóg błogosławi.
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Pierwszy Program Publiczny w Pradze, w Czechach 17 sierpnia 1991 Kłaniam się wszystkim poszukiwaczom prawdy. Na
samym początku, muszę wam powiedzieć, że prawda jest tym, czym jest. Nie możemy na jej temat teoretyzować lub jej
zmieniać. Niestety, nie możemy jej także poznać poprzez ludzką świadomość. Aby poznać prawdę, musimy stać się
subtelniejszą istotą, czyli musimy być Duchem. W tym celu każdy musi zrozumieć, że jest to żywy, ewolucyjny proces. To jest
żywe wydarzenie wewnątrz nas, które sprawia, że stajecie się Duchem, za które nie możecie płacić. Nie możecie w to włożyć
żadnego wysiłku, to po prostu działa, ponieważ jesteście poszukiwaczami prawdy. Cokolwiek wam mówię, musicie tego słuchać
z otwartym umysłem naukowca. Jeśli ta prawda została udowodniona, to jako uczciwi ludzie będziecie musieli ją zaakceptować,
ponieważ to jest dla waszego dobra i dla dobra całego świata. Widzimy tutaj piękne kwiaty i bierzemy je za coś oczywistego.
Nawet nie myślimy, że one po prostu pochodzą od małych nasionek. Spójrzcie na swoje oczy, cóż to jest za mikro-kamera a
bierzemy to za coś oczywistego.
Więc trzeba zrozumieć, że istnieje jakaś siła, która wykonuje tę żywą pracę.
Więc podstawową prawdą jest to, że nie jesteście tym ciałem, tym umysłem, tym ego lub uwarunkowaniami ale jesteście
czystym Duchem. Drugą prawdą jest to, że istnieje subtelna Siła Boskiej Miłości, która wykonuje całą tę żywą pracę. Tylko za
pośrednictwem tej mocy przeszliśmy od ameby do tego etapu i potrzebny jest niewielki przełom, który musimy osiągnąć, aby
poznać prawdę. My nie znamy Prawdy Absolutnej. To dlatego kłócimy się ze sobą, walczymy ze sobą, mamy wojny. Ale jeśli
wszyscy znamy prawdę, to jest to jedyna prawda. Tak jak wy wszyscy możecie Mnie zobaczyć siedzącą tutaj, wszyscy wiecie, że
Ja tu siedzę, co do tego nie ma sporu. A gdy staniecie się Duchem, wtedy będziecie mogli poczuć tę Wszechprzenikającą Siłę,
której nigdy wcześniej nie czuliście. Czujecie ją na końcówkach waszych palców a także czujecie chłodny powiew Ducha
Świętego wychodzący z waszej głowy. W Biblii jest Bóg Wszechmogący jako Bóg Ojciec i mamy Syna Bożego, i Trójcę, gdzie
jako trzeci jest Duch Święty. Ale jak możecie mieć Ojca i Syna, i nie mieć Matki? Kobiety nazywane są "obywatelami drugiej
kategorii" ponieważ oni mówią, że Ona nie była przy stole z dwunastoma apostołami, w czasie Ostatniej Wieczerzy. Ale jak
możecie mieć tam Pawła, który także nie siedział przy stole w czasie wieczerzy? Ale ludzie czuli, że Matka Chrystusa była
Boginią, więc nazwali ja Madonną. I nie mogę zrozumieć tych, którzy nie akceptują Jej jako Bogini a idą i czczą Ją jako Czarną
Madonnę w Polsce. W ten sam sposób, w każdej religii oni stworzyli problemy, ponieważ chcieli to mieć zorganizowane na swój
sposób.
Więc ludzie wyciągnęli wniosek, że nie ma Boga, ponieważ podążając za jakąkolwiek religią, oni mogą popełnić dowolny grzech.
Więc stracili wiarę w Boga. Ale gdy staniecie się Duchem dowiecie się, że jest Bóg Wszechmogący i Jego miłość, Jego
Wszechprzenikająca Żywa Siła. To może zostać udowodnione przez Sahaja Yogę, że jest Bóg i jest moc Jego miłości. Czy ślepo
wierzycie w Boga, czy też nie wierzycie, to jest po prostu to samo. Wielu ludzi przychodzi i mówi Mi: "Matko, modlimy się do
Boga i nic się nie dzieje. Jesteśmy po prostu jak ludzie, którzy nie wierzą w Boga". Powód jest taki, że nie jesteście połączeni z
Bogiem. Jeśli ta maszyna nie jest podłączona do źródła, nie będzie działać. Jeśli wasz telefon nie jest podłączony, to nie
zadziała.
Więc pierwszą rzeczą jest to, aby połączyć się z tą Wszechprzenikającą Siłą. I wy wszyscy macie tę boskość w sobie. Wy
wszyscy możecie otrzymać Samorealizację i zostać połączeni z tą Wszechprzenikającą Siłą. Co do tego nie powinniście mieć
wątpliwości. To takie proste. "Sahaja" oznacza zrodzone z wami i wy wszyscy macie prawo, aby bez żadnych trudności otrzymać
to połączenie, yogę. W rezultacie tego, wasze wszystkie fizyczne, mentalne, emocjonalne problemy mogą zostać rozwiązane.
Nawet wasze materialne problemy zostają rozwiązane. A przede wszystkim, wchodzicie do Królestwa Boga, które jest oceanem
radości. To jest to, co się wam przydarzy. To jest niezwykle proste, to jest coś, czego nie możecie osiągnąć poprzez czytanie,
studiowanie lub robienie czegokolwiek. To nie jest mentalne działanie, lecz żywe wydarzenie. Jak sądzę, dzisiaj słyszeliście o

Kundalini i o mocy, która znajduje się w was.
Więc jutro opowiem wam o naturze Ducha. W tak krótkim czasie, trudno jest przekazać kompletną ideę tej wiedzy o korzeniach.
Tylko w języku angielskim, musiałam chyba dać cztery tysiące wykładów na ten temat.
Więc, tak jak tutaj jest wiele świateł, które możemy zapalić jednym włącznikiem, to jeśli chciałabym opowiedzieć wam o
elektryczności i jej historii oraz jak ona dotarła tutaj do Pragi, bylibyście znudzeni. Nawet jeden włącznik może zapalić światło,
ponieważ to wszystko jest wbudowane. W ten sam sposób wszystko jest wbudowane wewnątrz was.
Więc lepiej jest otrzymać to oświecenie a potem poznać subtelne tematy. W każdym razie, chciałabym, abyście przez krótki
czas, zadawali Mi pytania. Moja jedyna prośba jest taka, aby nie zadawać pytań, które nie odnoszą się do tematu. Proszę
spróbujcie zrozumieć, że Ja nie przyjechałam tu, aby cokolwiek od was wziąć. Przyjechałam tu, aby dać wam to, co jest waszą
własnością. Możecie zadawać Mi pytania. Usuń wszystko stamtąd. Możesz usunąć to wszystko z przodu, ponieważ ludzie Mnie
nie widzą. Jest w porządku, tylko założę moje okulary. Głośno. "Pomogłaś mi w Wiedniu – z moimi uszami". Ale ona nie słyszy
tak dobrze. W porządku, to co innego. Spojrzę na to ponownie. Medytowałaś? W porządku, sprawdzimy jeszcze raz. W porządku
usiądź, sprawdzimy jeszcze raz. Zobaczmy się jutro. Oni nie mają pytań? Wspaniali ludzie! [Nie słychać pytania.] Po pierwsze,
powiedziałam wam, abyście nie mieli wątpliwości i nie osądzali siebie. Pytanie brzmiało, jeśli oni nie są gotowi. Wasza Kundalini
wie o was wszystko. Ona jest wasza matką, waszą indywidualną matką, i ona tak pragnie dać wam wasze drugie narodziny.
Słychać teraz? Aby obudzić Kundalini, musimy medytować przez długi czas. Co oznacza, długo medytować? Dokonaliście już
tego wszystkiego w swoim poprzednim życiu. To dlatego tutaj jesteście. Waszym przeznaczeniem było znaleźć się tutaj. Jak
widzisz przyszłość Ziemi? Czego? Ziemi. Naszej Ziemi na której żyjemy. W Pradze czy..? Jak postrzegasz przyszłość rodzaju
ludzkiego? Wspaniale! Obecnie na świecie toczy się wiele wojen i jest bardzo dużo przemocy. A moje pytanie brzmi, co musi
nadejść, zanim nastanie radość? Widzicie, te wojny są spowodowane problemami istot ludzkich, które je sobie stworzyły. Jeśli
moglibyście przetransformować istoty ludzkie, to te problemy zostałyby automatycznie rozwiązane. Jeśli pewna liczba ludzi
będzie przetransformowana, oni to zainicjują. Są już tysiące, które zostały przetransformowane i możecie przetransformować
innych, jeśli wy jesteście przetransformowani. [Nie słychać pytania dotyczącego cyganów.] Każda rasa, czy to są cyganie, czy
jakakolwiek inna rasa, może otrzymać swoją transformację. To nie ma nic wspólnego z waszą rasą, waszą narodowością,
waszą religią – to nie ma nic wspólnego. To jest wewnętrzne, wrodzone. Jeśli tylko jesteście istotami ludzkimi to będzie działać.
Najlepszą rzeczą jest to, że wszystkie tak zwane złe karmy także zostają zmyte. W przeciwieństwie do zwierząt, istoty ludzkie
myślą, że tworzą złą karmę. [Nie słychać pytania dotyczącego Chrystusa.] Oczywiście, oczywiście. Ale Chrystus powiedział, że
ci, którzy nie są przeciwko nam są z nami. Wszystkie inkarnacje i wszyscy prorocy są ze sobą powiązani. Postrzegamy ich
osobno i to tworzy nienawiść między ludźmi. Tam jest jeszcze jedno. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus został zabity za nasze
grzechy, aby nam pomóc? Tak, On za nas cierpiał. On musiał to zrobić. Ale w rzeczywistości inkarnacje nigdy nie cierpią. On
musiał to zrobić, o czym opowiem wam później, ponieważ droga, którą musiał przejść przez centrum zwane Agnya,
skrzyżowanie nerwów wzrokowych, była w ten sposób zamknięta.
Więc On musiał po to zostać ukrzyżowany. Jego przesłaniem jest Jego zmartwychwstanie, nie ukrzyżowanie, ale
zmartwychwstanie. Ale teraz my nie musimy cierpieć.
Więc ci, którzy głoszą, że musicie cierpieć całkowicie się mylą. Czy zamierzamy cierpieć więcej niż Chrystus? Jak możemy
pomóc ludziom, którzy nie chcą otrzymać Realizacji, aby ją dostali? Oni nie mogą. Oni nie mogą. Nie możecie tego wymusić.
Kundalini jest siłą czystego pragnienia. Jeśli nie macie czystego pragnienia, Ja nie mogę naruszyć waszej wolności. To musi być
osobowość, jak dobre ziarno, które można zasadzić w Matce Ziemi. Ale musicie mieć pragnienie, inaczej to nie zadziała. Nie
możecie zmusić ziarna by wykiełkowało. Teraz ten dżentelmen ma pytanie. [Nie słychać pytania.] W porządku, to dobre pytanie:
poprzez unoszenie Kundalini innych a także umacnianie samych siebie, stajecie się prawi i inni także stają się prawymi osobami.
Oni naprawdę stają się świętymi ludźmi. Są pełni pokoju, bez żadnego pożądania i chciwości. W końcu, ten świat został
urządzony przez istoty ludzkie i jeśli istoty ludzkie będą przetransformowane, świat zostanie przetransformowany. [Nie słychać
pytania.] Nie wiem, o czym mówisz, nie nadążam. Nie powinieneś się Mną martwić. Nic ci o Sobie nie powiem. Chrystus
powiedział, że był Synem Boga, którym był. I on to powiedział, więc oni Go ukrzyżowali. Ludzie nie chcą słyszeć prawdy dopóty,
dopóki nie są Zrealizowanymi Duszami.

Więc nie chcę zostać ukrzyżowana; wciąż mam pracę do wykonania. Jest tak, ponieważ mówię, że nie możecie brać pieniędzy,
ci wszyscy ludzie, którzy zrobili biznes na religii i biznes na propagowaniu wszystkiego o fałszywym guru, oni wszyscy są
przeciwko Mnie. Także religie zrobiły biznes, wszystkie obecne religie zrobiły biznes, więc oni Mnie nie lubią. Nie możecie robić
biznesu z Boga. Teraz może zróbmy sesję Samorealizacji. Muszę jeszcze raz powiedzieć, że nie mogę tego na kimkolwiek, w
żaden sposób wymusić. Tylko ci, którzy tego chcą i pragną powinni zostać na tej sali. W przeciwnym wypadku powinni opuścić
salę. A ci, którzy nie chcą, proszę, nie powinni tutaj siedzieć. Na samym wstępie muszę wam jeszcze raz powiedzieć, abyście byli
pewni co do tego, że wszyscy otrzymacie swoją Realizację. Drugą rzeczą jest to, że są trzy warunki, które musicie zrozumieć.
Pierwszy warunek jest taki, że musicie zapomnieć o przeszłości i w ogóle nie czuć się winni. W końcu wszyscy jesteście istotami
ludzkimi i jeśli popełniliście jakiś błąd, to jest to w porządku, nie jesteście Bogiem. Ale poczucie winy to pewien rodzaj
psychicznej tortury. Ale także, gdy czujecie się winni, to centrum tutaj blokuje się po lewej stronie i także torturujecie się
fizycznie. Ponieważ, gdy to centrum jest zablokowane, wtedy chorujecie na anginę, zapalenie kręgów i wszystkie tego typu
choroby.
Więc jaki jest pożytek z tego, by czuć się winnym? Proszę, nie czujcie się winni. Gdy mówię, żeby nie czuć się winnym, wielu ludzi
wychodzi, ponieważ oni chcą czuć się winni i chorować. Trzecim warunkiem jest to, że powinniście generalnie wszystkim
przebaczyć. Niektórzy ludzie mówią, że to jest bardzo trudne, ale wybaczając czy nie, wy nie robicie nic.
Więc ponownie, kiedy nie przebaczycie, wtedy torturujecie samych siebie, zupełnie za nic.
Więc nie powinniście nawet wspominać ludzi, którym macie przebaczyć. Po prostu powiedzcie: "Przebaczam wszystkim" a
natychmiast poczujecie się lepiej. Tylko tyle. Aby skorzystać z pomocy Matki Ziemi, musicie zdjąć buty, to wszystko. Proszę
odsuńcie waszą lewą i prawą stopę od siebie. To tylko pięć, dziesięć minut, to wszystko. A więc tak jak on już wam powiedział,
istnieją dwie siły, lewa i prawa,
Więc połóżcie lewą na jednej stronie, a prawą na drugiej. Lewa strona reprezentuje siłę waszego pragnienia, a prawa strona
reprezentuje siłę działania. Zatem proszę, połóżcie lewą rękę na lewym kolanie, a prawą stronę będziemy używać do odżywiania
naszych centrów po lewej stronie. Najpierw pokażemy wam jak dotykać waszych różnych centrów na lewej stronie, aby je
odżywić, więc proszę, najpierw zobaczcie wszystko, a potem zamkniemy oczy. Połóżcie prawą rękę na sercu. To jest centrum, w
którym znajduje się odbicie Boga Wszechmogącego, w postaci Ducha. A Kundalini jest odbiciem Ducha Świętego, Pierwotnej
Matki. A teraz proszę, połóżcie prawą rękę w górnej części brzucha. To jest centrum waszego mistrzostwa. Gdy stajecie się
Duchem, stajecie się swoim własnym przewodnikiem. Następnie połóżcie prawą rękę na dolnej części brzucha, po lewej stronie.
To jest centrum czystej wiedzy, poprzez którą wypracowujemy całą Boską Pracę. Teraz przesuńcie rękę na górną część brzucha,
po lewej stronie. Następnie przesuńcie rękę w miejsce, w którym łączy się szyja i ramię, i skierujcie głowę w prawo. To centrum
macie zablokowane, gdy czujecie się winni. Teraz proszę połóżcie rękę na czole i pochylcie głowę tak bardzo, jak potraficie. To
jest centrum, gdzie musicie wszystkim przebaczyć. Następnie, połóżcie proszę prawą rękę na tylnej część głowy i odchylcie
głowę do tyłu. To jest centrum, gdzie bez poczucia winy, bez zliczania błędów, dla własnej satysfakcji musicie powiedzieć,
musicie poprosić Boską Siłę o przebaczenie. Teraz musicie napiąć dłoń. Następnie połóżcie środek dłoni na ciemiączko, które
było miękkie w waszym dzieciństwie. Teraz odegnijcie palce i pochylcie głowę do przodu tak mocno, jak to tylko możliwe. Tak,
aby był wystarczający nacisk na głowę; odegnijcie palce. Pochylcie głowę w dół. Następnie poruszajcie skórą na głowie, siedem
razy, zgodnie ze wskazówkami zegara, powoli. Pochylcie głowę w dół. To wszystko, co musicie zrobić. Teraz proszę postawcie
stopy osobno, lewa ręka w Moją stronę, nie siedźcie zbyt pochyleni czy też zgięci do przodu, ale wygodnie. Teraz połóżcie
proszę prawą rękę na sercu. Lewa ręka w Moim kierunku, na kolanie. Teraz proszę zamknijcie oczy. Następnie musicie zadać Mi
fundamentalne pytanie, trzy razy, możecie Mnie nazywać "Matką" lub "Shri Mataji" – "Matko, czy ja jestem duchem?" Głośno.
Jeśli jesteście Duchem, stajecie się swoim przewodnikiem, swoim mistrzem. Teraz proszę przesuńcie prawą rękę, na lewą
stronę brzucha, na jego górną część. Pracujemy tylko po lewej stronie. Tutaj musicie zadać następne pytanie: "Matko, czy ja
jestem swoim własnym mistrzem?" Zadajcie to pytanie trzy razy. Jak już wam mówiłam, nie mogę na was wymusić czystej
wiedzy, ponieważ szanuję waszą wolność. Musicie o to poprosić. Teraz przesuńcie prawą rękę na dolną część brzucha i mocno
uciśnijcie. Tutaj musicie powiedzieć sześć razy, ponieważ to centrum ma sześć płatków: "Matko, proszę daj mi czystą wiedzę".

Sześć razy. Gdy tylko poprosicie o czystą wiedzę, Kundalini zacznie się unosić. Teraz musimy odżywiać górne centra z wiarą w
siebie. Następnie przesuńcie prawą rękę na górną część brzucha, po lewej stronie. Tutaj musicie powiedzieć z całkowitą
pewnością, dziesięć razy: "Matko, ja jestem swoim własnym mistrzem". Już wam mówiłam, że nie jesteście tym ciałem, tym
umysłem, tym ego lub tymi uwarunkowaniami, ale jesteście czystym Duchem. Teraz przesuńcie prawą rękę na serce i tutaj
musicie powiedzieć z całkowitą pewnością, dziesięć, dwanaście razy: "Matko, jestem Duchem". Dziesięć, dwanaście razy. Ta
Wszechprzenikająca Moc jest mocą współczucia i miłości. To jest ocean absolutnej wiedzy. Głośno, głośno. Ale ponad tym
wszystkim jest to ocean przebaczenia i jakikolwiek błąd popełniliście, ten ocean może to bardzo łatwo rozpuścić.
Więc proszę przebaczcie sobie i połóżcie rękę w miejscu, w którym spotykają się szyja i ramię, i skierujcie głowę w prawo. Tutaj
z całkowitą pewnością powiedzcie szesnaście razy: "Matko, ja nie jestem niczemu winny". Jak już wam mówiłam, czy
przebaczacie czy nie, nic nie robicie; ale jeśli nie przebaczycie, wtedy schodzicie na złą drogę.
Więc teraz przesuńcie prawą dłoń na czoło i proszę pochylcie głowę tak bardzo, jak to tylko możliwe. Tutaj musicie powiedzieć z
całkowitą pewnością siebie, z serca, nieważne ile razy: "Matko, przebaczam każdemu, bez wyjątku". Teraz proszę przesuńcie
prawą rękę na tył głowy i odchylcie głowę tak daleko, jak to tylko możliwe. Tutaj, bez poczucia wina, bez zliczania swoich
błędów, po prostu dla własnej satysfakcji, nieistotne ile razy, powiedzcie to z serca: "Boska Siło, jeśli uczyniłem jakiekolwiek
błędy, proszę przebacz mi". Teraz całkowicie rozciągnijcie rękę, całkowicie dłoń i połóżcie środek dłoni na czubku głowy. Teraz
odegnijcie palce. Proszę pochylcie głowę. Tutaj znowu, nie mogę przekroczyć waszej wolności. Musicie poprosić o waszą
Samorealizację. Poruszajcie skórą głowy, powoli, 7 razy, zgodnie ze wskazówkami zegara, prosząc: "Matko, proszę daj mi
Samorealizację" – siedem razy. Teraz proszę opuśćcie ręce. Proszę wyciągnijcie obie ręce w Moim kierunku, w ten oto sposób.
A teraz połóżcie prawą rękę skierowaną do Mnie, w ten oto sposób. Proszę wyciągnijcie prawą rękę w Moim kierunku i pochylcie
głowę, i sami sprawdźcie lewą dłonią, czy czujecie chłodny lub gorący powiew z głowy Głośno, głośno, głośno. Jeśli jest gorący,
oznacza to, że nie przebaczyliście, więc proszę przebaczcie i nie czujcie się winni. Teraz lewa ręka w Moim kierunku, ale
pochylcie głowę, pochylcie głowę. Teraz proszę sprawdźcie prawą ręką czy czujecie chłodny, lub gorący powiew z głowy. Nie
kładźcie ręki na czubku głowy – lecz wyżej. Czasem czujecie to bardzo wysoko. Teraz proszę, ponownie połóżcie prawą rękę.
Pochylcie głowę i jeszcze raz sami sprawdźcie lewą ręką. Teraz unieście obie ręce w kierunku nieba, w ten sposób. Głośno,
głośno. I odchylcie głowę. I zadajcie jedno z tych pytań trzy razy: "Matko czy to jest powiew Ducha Świętego?" lub "Matko, czy to
jest moc Boskiej Miłości?" lub "Matko, czy to jest Paramchaitanya?" Zadajcie, którekolwiek z tych pytań, dowolne z tych pytań,
trzy razy. Teraz opuście ręce. Wyciągnijcie ręce w ten sposób w Moim kierunku. Otwórzcie oczy. Spoglądajcie na Mnie bez
myślenia. Ci, którzy poczuli chłodny lub gorący powiew na końcówkach palców lub na dłoniach albo w okolicy ciemiączka,
proszę unieście obie ręce. Prago! Właśnie wszyscy z was stali się świętymi. Kłaniam się wam wszystkim! Wasze święte życie
właśnie się rozpoczęło. Jutro przyjdę znowu i opowiem wam o Duchu. Niech was Bóg błogosławi. Proszę, powiedzcie swoim
przyjaciołom i przyprowadźcie ich, ponieważ jestem tu tylko do jutra. Ci, którzy poczuli chłodny powiew lub gorący powiew, jutro
się umocnią a ci, którzy nic nie poczuli, także to poczują. Niech was wszystkich Bóg błogosławi. Powiedźcie im także, aby o tym
nie rozmawiali. To jest poza waszym umysłem. Należy być cicho. Nie dyskutujcie o tym.
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Drugi Program Publiczny w Pradze, w Czechach 18 sierpnia 1991 Yogin pyta o możliwość robienia zdjęć podczas wykładu Shri
Mataji. Ale kiedy mówię, nie powinno się ich robić. Zaśpiewajcie jeszcze jedną piosenkę, krótszą. Kłaniam się wszystkim
poszukiwaczom prawdy. Tak jak wam wczoraj powiedziałam, prawda jest tym czym jest. Nie można na jej temat teoretyzować
ani odczuć jej na tym ludzkim poziomie świadomości W tym celu musicie się stać subtelniejszą istotą, którą nazywamy Duchem.
Dzisiaj opowiem wam o naturze Ducha. Duch jest odbiciem Ojca, Boga Wszechmogącego. Jego siedziba znajduje się nad kością
ciemieniową, ale On odbija się w naszym sercu; podczas gdy Kundalini jest odbiciem Ducha Świętego, Pierwotnej Matki.
Więc ten Duch, kiedy jest oświecony w naszej uwadze, nasza uwaga staje się aktywna: w takim sensie, że gdy kierujecie na coś
uwagę, to tam nie działa, ale wręcz przeciwnie, gdy na cokolwiek kierujecie uwagę, to oddziaływuje na was. A z drugiej strony,
Oświecona Dusza, nawet jej spojrzenie może dać spokój, radość u innej osoby. Kiedy Duch zaczyna się manifestować na
waszym centralnym systemie nerwowym, wtedy rozwijacie nowy wymiar na waszych nerwach, poprzez które możecie czuć
wasze własne centra – to jest samowiedza i możecie czuć centra innych. To bardzo dokładne odczucie, jakie otrzymujecie na
końcach waszych palców. Jeśli wiecie, jak poprawić te centra, wtedy otrzymujecie całkowitą równowagę na poziomie fizycznym,
mentalnym i emocjonalnym. To centrum wygląda tak, ale kiedy zaczynacie je za bardzo eksploatować na prawej lub lewej
stronie to ono zaciska się. Czasami pewien szok może to po prostu przełamać i wtedy rozwijają się u was mentalne oraz
fizyczne dolegliwości. Ale kiedy Kundalini przechodzi przez te centra, koryguje je oraz oświeca, ponieważ teraz jest Ona
połączona z Duchem. Zatem Duch mówi nam, co jest z nami nie w porządku. To jest Sąd Ostateczny. To jest również Czas
Zmartwychwstania. Osądzimy samych siebie oraz odrodzimy się poprzez Sahaja Yogę. Duch jest źródłem prawdy, absolutnej
prawdy. Jeżeli będziecie mieli dziesięcioro Zrealizowanych dzieci i zakryjecie im oczy, i postawicie kogoś przed nimi oraz
zapytacie, co jest nie tak, wtedy one pokażą ten sam palec. Będzie to oznaczać, że one wszystkie mówią, iż coś jest nie w
porządku. z gardłem tego pana. I jeżeli zapytacie tego pana: "Czy z pańskim gardłem jest coś nie tak? On odpowie: "Tak, ale skąd
to wiecie?" W świetle Ducha stopniowo zaczynacie rozumieć tę Boską Moc, która jest Wszechprzenikająca. I jeśli wiecie jak
wypracować tę Boską Moc, możecie podnosić u innych Kundalini i dawać im Realizację. Będziecie także wiedzieć, kto jest
prawdomówny a kto nie, ponieważ natychmiast, jak tylko skierujecie palce w kierunku takiej osoby, poczujecie straszne gorąco,
jeśli on jest oszustem, ponieważ w waszej świadomości rozwijacie nowy wymiar, zwany kolektywną świadomością. Jako
pierwszy rozwijacie stan, który nazywamy nirvichar samadhi, co oznacza świadomość wolną od myśli. Na przykład, mamy tutaj
ładny dywan, patrzę na niego i zaczynam o nim myśleć. Ale po oświeceniu patrzycie na coś i nie ma myśli; ponieważ myśli
przychodzą z przeszłości albo przyszłości, ale w teraźniejszości nie ma myśli. Kiedy więc na coś patrzycie, to wszelka radość
stworzona przez artystę zaczyna spływać na was i całkowicie was łagodzi Wasze stresy, wszystkie wasze obawy znikają,
ponieważ Duch jest źródłem spokoju. Jest wielu ludzi, którzy zaczynają mówić o pokoju, ale oni nie mają spokoju wewnątrz
siebie. Oni także dostają pokojową Nagrodę Nobla, ale jaki z tego użytek – oni nie mają pokoju wewnątrz siebie. To jest jak z
kołem, kiedy koło się porusza i jesteście na obrzeżach, jesteście niespokojni, ale kiedy przejdziecie na oś koła, to jest tam
spokój. W ten sam sposób wasz stan staje się taki, jak na osi. To jest tak, jak gdy stoicie w wodzie, fale nadpływają i boicie się
ich – jak myśli, które napływają z prawej lub z lewej, z przyszłości i przeszłości. Ale jeśli dostaniecie się na łódź, wtedy już nie
boicie się fal. A jeśli nauczycie się pływać, możecie pokonywać fale i sprowadzać ludzi z powrotem do łodzi. To jest trzeci, to
jest drugi stan, który osiągacie, świadomość bez wątpliwości, nirvikalpa samadhi, gdzie stajecie się pełni wiedzy. Światło
waszego Ducha oświeca wasz mózg. Za pośrednictwem ludzkiej świadomości niewiele wiemy, ale kiedy mózg jest oświecony
zaczynacie odkrywać nowe rzeczy. Mamy kilku naukowców, którzy odkryli wiele rzeczy po przyjściu do Sahaja Yogi. To daje
nowy wymiar waszej kreatywności. Mamy wielu artystów, muzyków, którzy po przyjściu do Sahaja Yogi stali się sławni na
świecie. Fizycznie czujecie się świetnie, wszystkie nieuleczalne choroby mogą zostać wyleczone, większość z nich można
wyleczyć w Sahaja Yodze. Niektórzy ludzie potrzebują więcej czasu, niektórzy mniej, ale większość zostaje uleczona. Ale to nie
jest przeznaczone dla ludzi, którzy są frywolni lub takich, którzy nie chcą swojej Realizacji. To jest przeznaczone dla ludzi, którzy
na poważnie, szczerze poszukują prawdy. Nawet ludzie, którzy zostali pokrzywdzeni przez fałszywych guru lub ci, którzy
podążając za jakąś religią poszli w złą stronę, oni wszyscy mogą zostać ocaleni. W świetle Ducha stajecie się swoim własnym

mistrzem, ponieważ widzicie prawdę. Po raz pierwszy czujecie tę Wszechprzenikającą Siłę, która wykonuje całą życiodajną
pracę; a gdy wiecie, jak obchodzić się z tą wspaniałą siłą, możecie stać się mistrzami. Stajecie się wyjątkowo dynamiczni,
nieustraszeni, ale równocześnie bardzo współczujący. I to ma się przydarzyć wam wszystkim. Tylko ci, którzy nie chcą, albo ci,
dla których nie jest to przeznaczone, nie dostaną tego. Ale to nie jest sztuczny wzrost, tak jak możecie stworzyć tysiące
plastikowych kwiatów – to jest rzeczywistość, więc stawanie się w Sahaja Yodze jest istotne. Przede wszystkim, wasza
duchowość, wasza boskość zaczyna się przejawiać, automatycznie stajecie się prawi i cieszycie się swoimi cnotami. Obecnie
największą rzeczą Sahaja Yogi jest to, że jest to kolektywne wydarzenie. Wcześniej ludzie musieli oczyszczać siebie idąc w
Himalaje albo ukrywać się w jakiś jaskiniach. Musieli długo praktykować ascezę. Ale w Sahaja Yodze kolektywna praca czyni
was absolutnie doskonałymi. To jest tak, jakby Mój paznokieć się złamał, on nie będzie rósł – musi być połączony z całością.
Gdy już raz zostaniecie połączeni z Boską Siłą, wtedy wszyscy staniecie się nieodłączną częścią całości. Nie jesteście tylko
prowadzeni, ale także bardzo chronieni i błogosławieni. A zwłaszcza daje wam to radość. Radości nie da się wyrazić, ani opisać.
Ona nie posiada dualizmu szczęścia i nieszczęścia; jest idealna w swojej naturze. Można jej tylko doświadczyć i to jest to, co
wam się przydarzy. Jeśli dzisiaj macie jeszcze jakieś pytania, to Ja chętnie odpowiem; ale znów muszę wam powiedzieć, że nie
przyszłam tu, aby coś od was wziąć.
Więc proszę zadajcie Mi pytanie, które będzie związane z tematem. Bardzo wam dziękuję. Czy energia Kundalini może być
aktywowana na zawsze? Tak, oczywiście. W sposób ciągły. Musicie wiedzieć, że za to nie musicie nic płacić. Cała ta wiedza jest
absolutnie za darmo. Nie możecie płacić za Boską Pracę. Chciałbym zapytać, dlaczego rzeczy i wydarzenia wciąż się
powtarzają? One wszystkie są naszymi błędami, to są ludzkie błędy. Istoty ludzkie muszą się zmienić, muszą zostać
przetransformowane. Pytanie brzmiało, czy ta energia może zostać obudzona poprzez jakieś ćwiczenie? Nie, nie może być. Nie,
nie może być przez żadne ćwiczenie, czytanie, czy przez cokolwiek. To jest żywy proces. Tak jak nasionko, nie możecie go
zmusić, aby wykiełkowało. Musicie je włożyć do Matki Ziemi. Dlaczego niektóre religie boją się nawet wymawiać słowo "yoga"?
Oni wszyscy chyba są zdenerwowani. Wszystkie religie po prostu robią pieniądze. "Yoga" oznacza "zjednoczenie z Boskością".
Wszystkie święte pisma mówiły, że powinniście narodzić się ponownie. Nikt się tym nie przejmuje; oni po prostu są zajęci
zbieraniem pieniędzy. Mówiłaś o powtórnym narodzeniu z jakiejś energii ale Biblia mówi, że nikt nie może zadowolić Boga a
Jezus Chrystus mówi, że narodziliśmy się z Ducha Świętego a nie z naszej własnej energii... On nigdy tak nie powiedział. Lepiej
przeczytaj Biblię jeszcze raz. Oczywiście słowo Boże tam jest, bez wątpienia. Halo! Czy mogę? Cytuję z Biblii w imię Jezusa
Chrystusa. Jezus Chrystus powiedział: Amen, Amen, powiadam wam, kto nie narodził się z wody i z Ducha nie może wejść do
Królestwa Bożego. Co to jest? To nie tak – to oczywiście jest Słowo Boże. Halo, słuchaj, usiądź. Powiem ci. Usiądź. Coś wam
powiem. Jest tak, Chrystus powiedział, że to jest Słowo Boże i Ja sama używam słów Boga. Usiądź. On także powiedział: "Ześlę
wam Ducha Świętego". Jeśli Ja jestem Duchem Świętym, jestem także Bogiem. Proszę, usiądź. Jeśli Ja jestem Duchem
Świętym, to jak Mnie rozpoznacie jako chrześcijanie? Jak mnie rozpoznacie? Ja jestem Duchem Świętym. Musiałam to
powiedzieć, ponieważ jeśli przyniosłeś tutaj Biblię, to muszę wam powiedzieć; ponieważ, ponieważ Ja daję komfort –
uleczyliśmy tak wielu ludzi na całym świecie. Jest trzech lekarzy, którzy mają tytuł lekarza medycyny w Sahaja Yodze. Jest
czterdziestu lekarzy w Rosji, którzy praktykują Sahaja Yogę. I ja wam doradzam, mówię wam to, czego Chrystus nie mógł
powiedzieć, ponieważ po trzech i pół roku On został zabity. To byli ci sami ludzie, którzy czytali Biblię i powiedzieli: "To nie nasz
Zbawca" – i zabili Go. A trzecią sprawą jest odkupienie. Duch Święty ma być Odkupicielem i on tym jest: Ja daję wam Realizację.
Tym razem nie zaprzepaśćcie tego. Przez trzy i pół roku pozwolili Chrystusowi żyć a oni używają Jego Biblii, kiedy Ja tutaj
jestem. Kiedy był tam Chrystus oni używali Starego Testamentu, aby Go oczernić i mówili o Mojżeszu. Gdybyście wy ludzie,
poprzez czytanie Biblii cokolwiek osiągnęli, to dopilnowalibyście tego. Ja sama urodziłam się w chrześcijańskiej rodzinie. A czy
wiecie, co chrześcijanie zrobili z tą Biblią? Jeśli pojedziecie do Ameryki Południowej to będziecie zaszokowani. Miliony i miliony
czerwonoskórych Indian zostało zabitych przez chrześcijan pokazujących im Biblię. Do Indii przynieśli Biblię w jednej ręce a
pistolet w drugiej. Nie zaprzepaśćcie tego. Nadszedł dla was czas, abyście dostali waszą Realizację, abyście zmartwychwstali.
Narodziliście się w chrześcijańskiej religii, więc wierzycie w Biblię; ale ci, którzy narodzili się w Islamie, wierzą wyłącznie w
Koran. Myślą, że wszyscy chrześcijanie pójdą do piekła a chrześcijanie myślą, że wszyscy muzułmanie pójdą do piekła. A co z
żydami? Kiedy macie klapki na oczach, kiedy nałożycie klapki na oczy nie widzicie jedności Boga. To ma... Ci ludzie, którzy
czytają Koran, Biblię, Gitę, cokolwiek, podążają za dowolną religią, popełniają jakikolwiek grzech. Czy oni są prawi? Chrystus
poprosił was, abyście byli pokorni. Gdzie są chrześcijanie, którzy są pokorni? Chciałabym ich zobaczyć – oni są tacy aroganccy.
Chrystus posunął się do ekstremum moralności: "Nie powinniście mieć pożądliwych oczu". Pokażcie nam tych chrześcijan
mających takie oczy. Tylko Sahaja yogini mają takie niewinne oczy. Wy wszyscy macie się narodzić ponownie, powinniście

otrzymać urzeczywistnienie chrztu. Powinniście poczuć chłodny powiew Ducha Świętego z obszaru kości ciemiączka. Mieliśmy
już dość kazań, nauczania i czytania Biblii. Przeczytajmy księgę rzeczywistości, księgę rzeczywistości. Nie potrzeba ślepej wiary.
Powinniście poczuć Wszechprzenikającą Siłę. Poprzez Sahaja Yogę możecie udowodnić, że Chrystus był Synem Bożym –
możecie to udowodnić. Oni nie mogą tego udowodnić. Czy oni mogą dać Samorealizację? Lepiej wybierz inną salę i tam dawaj
wykłady. Nikt tu ciebie nie chce. Po prostu go wyproście. Nie powinniście w cokolwiek ślepo wierzyć. Musicie mieć na wszystko
dowód. Jeśli nie macie dowodu, to czemu wierzycie w Biblię, czemu wierzycie w Gitę, czemu wierzycie w Koran, po prostu ślepo
w to wierzycie? Mam pytanie w imieniu tej pani. Chciałaby Tobie powiedzieć, co się dzieje... Pomogę jej później. Pomożemy
tobie, bez wątpienia. To zajmie trochę czasu, proszę pani? Pomożemy tobie, w porządku? Teraz, chcę właśnie dać
Samorealizację im wszystkim. To jest bardzo ważne. Oni tu przyszli, aby otrzymać swoją Samorealizację. W porządku [Powiedz
im, aby zrobili bandhany tym chłopcom.] Musiałam to powiedzieć, przykro mi. Musiałam powiedzieć – nadszedł czas, aby to
powiedzieć, widzicie, więc jestem szczęśliwa. Ci, którzy nie chcą otrzymać Samorealizacji, proszę niech opuszczą salę. To nie
jest grzecznie przyjść na czyjeś spotkanie i przeszkadzać. To jest Boska Praca, która ma miejsce i nie macie żadnego interesu
by w tym przeszkadzać.
Więc ludziom się płaci za tego rodzaju pracę, Ja wiem; ale dlaczego nie szukać własnego dobra? Dlaczego obstawać przy tych
ideach i zrujnować się na zawsze? Nie ma tu mądrości w tego rodzaju ślepej wierze. Obecnie tak wielu muzułmanów i żydów
czci Chrystusa, ponieważ jest to dla nich dowód. Nie dlatego, że poszli do kościoła i posłuchali kogoś a potem to zaakceptowali.
Jeśli istnieje dowód, wtedy jako uczciwi ludzie musicie to zaakceptować. W języku angielskim mówi się, że wartość teorii można
sprawdzić tylko w praktyce, nie przez mówienie albo czytanie. Jeśli jesteście głodni, dostaniecie to; nie ci, którzy żywią się
słowami i książkami. Pewien poeta w Indiach powiedział – jego imię to Kabir – powiedział, że przez nadmierne czytanie, nawet
wykształcony staje się głupcem.
Więc, jak wiecie istnieją w nas dwie siły: które nazywamy lewym i prawym kanałem sympatycznego systemu nerwowego. One
pracują, kiedy jesteśmy w niebezpieczeństwie. Ale trzecią siłą jest parasympatyczna, która dostarcza energię, aby utrzymywać w
równowadze cały system. W rzeczywistości lewa strona jest siłą pragnienia a prawa strona jest siłą działania. Chrystus nie mógł
przekazać tych wszystkich rzeczy, oni Go ukrzyżowali. Problem jest taki, że Jego praca musi zostać ukończona. Teraz będziemy
używać naszej siły pragnienia, wyrażonej w taki oto sposób poprzez waszą rękę. Ale istnieją trzy warunki, które musicie spełnić:
musicie mieć czyste pragnienie, aby otrzymać waszą Realizację, wtedy możecie być pewni, że Samorealizację otrzymacie. Nie
powinniście mieć żadnych wątpliwości. Niech tak będzie, to nie ma znaczenia. To bezużyteczni ludzie, widzicie, ktoś im zapłacił.
Zapomnijcie o tym. A więc istnieją trzy warunki: po pierwsze, musicie być pewni, że otrzymacie waszą Samorealizację. W
porządku. Drugi warunek jest taki, że nie powinniście w ogóle czuć się winni. Musicie zapomnieć o przeszłości. Musicie być w
teraźniejszości. Jeśli czujecie się winni, wtedy bardzo mocno blokujecie to centrum i w rezultacie, oprócz psychicznych tortur
nabawicie się również fizycznych problemów. Nabawicie się anginy, zapalenia kręgów i wielu chorób spowodowanych
letargicznymi organami. W porządku. Trzeci warunek jest taki, że musicie wszystkim wybaczyć, każdemu bez wyjątku; nie
myślcie o nikim, kto was skrzywdził. Nawet pan, który próbował wam przeszkodzić - przebaczcie mu, po prostu przebaczcie.
Ponieważ przebaczając, czy też nie przebaczając, wy nic nie robicie. Ale jeśli nie przebaczycie, to zbaczacie na złą drogę.
Więc to logiczne, że musicie przebaczyć. W rzeczywistości nic nie robicie. Ale dlaczego mamy torturować samych siebie z
powodu innych, kiedy oni są z siebie zadowoleni? I nie odbierajcie siebie, jako kogoś gorszego. Teraz jesteście istotami ludzkimi
i to jest ostatni przełom, który musicie osiągnąć, to jest urzeczywistnienie waszego chrztu Zdejmijcie buty na około dziesięć
minut i postawcie wasze stopy na Matce Ziemi. Na kolanach. To oznacza, że pragniecie otrzymać waszą Samorealizację.
Powiemy wam o centrach po lewej stronie, które sami będziemy odżywiać. Teraz proszę połóżcie prawą dłoń na sercu, tam
gdzie rezyduje Duch. Na sercu. Po lewej stronie, po lewej stronie. Jeśli Duch świeci w was, wtedy On was prowadzi; w ten
sposób stajecie się swoim własnym mistrzem.
Więc proszę, teraz przesuńcie dłoń na górną część brzucha po lewej stronie. To jest centrum waszego mistrzostwa. To jest
centrum stworzone przez wszystkich proroków, gdy jest oświecone, czyni was mistrzami w posługiwaniu się Boską Siłą. Proszę
usiądźcie. Przynajmniej nam nie przeszkadzajcie. Jeśli jesteście chrześcijanami usiądźcie. Proszę nie przeszkadzajcie.
Usiądźcie. Bądźcie pokorni, słuchajcie. Proszę usiądźcie. Przynajmniej zachowujcie się, jak chrześcijanie. Teraz połóżcie prawą
rękę na dolnej części brzucha po lewej stronie. To jest centrum czystej wiedzy, nie książkowej wiedzy ale czystej wiedzy, która

działa, która działa poprzez Boską Siłę; poprzez którą dajecie Realizację, uzdrawiacie innych, wszystko. Teraz przesuńcie rękę na
górną część brzucha po lewej stronie. Teraz ponownie na serce. Na serce. Teraz na miejsce pomiędzy waszą szyją a ramieniem
i skierujcie głowę w prawo. Już wam mówiłam, że to centrum przestaje poprawnie funkcjonować, kiedy czujecie się winni. W
ogóle nie czujcie się winni. Teraz połóżcie prawą rękę na czole. Pochylcie głowę. Tu musicie przebaczyć wszystkim bez wyjątku.
Teraz proszę połóżcie dłoń z tyłu głowy i odchylcie ją do tyłu. Tu musicie powiedzieć bez poczucia winy, bez wyliczania swoich
błędów, dla własnej satysfakcji: "O Boska Siło, jeśli cokolwiek zrobiłem proszę przebacz mi". Teraz, proszę napnijcie dłoń i
połóżcie środek dłoni na ciemiączku i dociśnijcie. Odegnijcie palce, aby był prawidłowy nacisk. A teraz powoli poruszajcie waszą
skórą, siedem razy zgodnie ze wskazówkami zegara. Teraz opuście rękę. To wszystko, co musimy zrobić. Możecie zdjąć
okulary, ponieważ zamkniecie oczy a także, jeśli macie coś ciasnego tutaj lub w pasie, proszę zdejmijcie to. Teraz jeszcze raz
skierujcie lewą rękę w Moją stronę, niech obie stopy będą oddalone od siebie, zamknijcie oczy i połóżcie swoją prawą rękę na
sercu. Tutaj zadajcie Mi bardzo podstawowe pytanie – możecie nazwać mnie "Matką" lub "Shri Mataji" – trzy razy, "Matko, czy ja
jestem Duchem?" Zadajcie to pytanie trzy razy. Głośno. Jeśli jesteście Duchem, to jesteście swoim własnym mistrzem.
Więc, proszę połóżcie rękę na górną część brzucha, po lewej stronie i zadajcie Mi następne pytanie –"Matko, czy ja jestem
swoim własnym mistrzem?" Już wam powiedziałam, że szanuję waszą wolność i nie mogę wam narzucić czystej wiedzy.
Więc proszę połóżcie prawą rękę na dolną część brzucha, po lewej stronie. Musicie poprosić o czystą wiedzę.
Więc proszę powiedzcie sześć razy: "Matko proszę daj mi czystą wiedzę". Głośno. Jak tylko poprosicie o czystą wiedzę,
Kundalini – odbicie Ducha Świętego – zacznie się podnosić. Teraz proszę połóżcie prawą rękę na górną część brzucha, po lewej
stronie. Te centra musimy odżywić naszą całkowitą wiarą. Tu musicie powiedzieć z całkowitą wiarą: "Matko, ja jestem swoim
własnym mistrzem". Już wam powiedziałam, że podstawową prawdą o was jest to, że jesteście czystym duchem. Nie jesteście
tym ciałem, nie jesteście tym umysłem, nie jesteście ego czy też uwarunkowaniami lecz jesteście czystym Duchem.
Więc teraz połóżcie prawą rękę na sercu i z całkowitą wiarą powiedzcie dwanaście razy: "Matko, jestem czystym duchem". Ta
Wszechprzenikająca Siła jest siłą współczucia i miłości. To jest ocean absolutnej wiedzy. Ale ponad tym wszystkim jest to
ocean przebaczenia i jakikolwiek błąd popełniliście, ten ocean może to bardzo łatwo rozpuścić.
Więc proszę przebaczcie sobie i połóżcie rękę w miejscu, w którym spotykają się szyja i ramię, i skierujcie głowę w prawo. Tutaj
z całkowitą pewnością powiedzcie szesnaście razy: "Matko, ja nie jestem niczemu winny". Jak już wam mówiłam, czy
przebaczacie czy nie, nic nie robicie; ale jeśli nie przebaczycie, wtedy schodzicie na złą drogę, i torturujecie samych siebie.
Więc teraz przesuńcie prawą dłoń na czoło i pochylcie głowę tak bardzo, jak to tylko możliwe. Tu powiedzcie z całkowitą
pewnością siebie, z serca, nie ważne ile razy: "Matko, przebaczam każdemu, bez wyjątku". Teraz proszę przesuńcie prawą rękę
na tył głowy i odchylcie głowę tak daleko, jak to tylko możliwe. Tutaj, bez poczucia wina, bez zliczania swoich błędów, po prostu
dla własnej satysfakcji: "Boska Siło, jeśli uczyniłem jakiekolwiek błędy, proszę przebacz mi". Powiedzcie z serca, nieistotne ile
razy. Teraz naprężcie dłoń i proszę, połóżcie środek dłoni na kości ciemieniowej, tej która była miękką kością w dzieciństwie.
Następnie pochylcie głowę. Odciągnijcie palce, aby wystąpił nacisk na głowę. Teraz poruszajcie skórą na głowie pomału, siedem
razy. Ale tutaj ponownie, Ja nie mogę wymusić na was Samorealizacji. Ja szanują waszą wolność.
Więc powiedzcie siedem razy: "Matko, proszę daj mi Samorealizację". Teraz proszę opuśćcie ręce. Proszę wyciągnijcie ręce w
Moim kierunku i spoglądajcie na Mnie nie myśląc. Właśnie tak, właśnie tak. Teraz pochylcie głowę i lewą ręką sprawdźcie, czy
czujecie chłodny lub gorący powiew z głowy – sami musicie to stwierdzić. Nie kładźcie ręki na szczycie głowy ale ponad nią i
sami sprawdźcie. To jest dowód. Teraz proszę wyciągnijcie lewą rękę w Moim kierunku, jeszcze raz pochylcie głowę i
sprawdźcie prawą dłonią. Niektórzy ludzie czują to także dość wysoko. Teraz jeszcze raz prawą dłonią. Teraz proszę
wyciągnijcie obie ręce w stronę nieba, w ten sposób i zadajcie pytanie, jedno z tych – zadajcie jedno z tych pytań: "Matko czy to
jest chłodny powiew Ducha Świętego? Albo drugie: "Matko, czy to jest Boska Miłość?" Albo: "Matko, czy to jest Ruh albo
Paramchaitanya?" Którekolwiek z nich, zadajcie je trzy razy. Teraz proszę opuśćcie ręce. Dostali to! Proszę opuśćcie ręce. W taki
sposób je połóżcie. Ci, którzy poczuli chłodny lub gorący powiew z ciemiączka, na rękach lub palcach, proszę podnieście obie
dłonie. To jest dowód. Niech Bóg was błogosławi. Teraz staliście się prawdziwymi chrześcijanami. Teraz staliście się świętymi.

To musi wzrastać, wasza boskość musi wzrastać. Tak jak wam mówiłam to będzie wzrastać w kolektywności. Mamy tu bardzo
dobre centrum i jest tu wielu ludzi, którzy bardzo dużo wiedzą o Sahaja Yodze. Wszyscy powinniście przyjść i stać się
wspaniałymi Sahaja yoginami. Musicie uratować tutejszych ludzi; i szybko staniecie się mistrzami. Nie musicie za nic płacić.
Niech Bóg was błogosławi. Chciałabym się z wami spotkać jeszcze dziś wieczorem, jeśli to możliwe. Teraz powinni podejść...
Nie rozmawiajcie z nimi. Oni są negatywni. [Shri Mataji pracuje nad poszukiwaczami.]
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razy, kiedy główne inkarnacje Matki tego Wszechświata zamanifestowały się. Zamanifestowały się w określonym celu. Tym
celem jest ochrona tych, którzy Ją wielbią, Jej uczniów, Jej dzieci. Ta miłość zobowiązuje, Ona nie mogła tego uniknąć. Miłość
Matki jest wiążąca, Ona nie może od niej uciec i Ona musi ją okazać, wypracować, i dać tę ochronę wszystkim swoim dzieciom.
We współczesnych czasach, ta ochrona przybrała inną formę. W tamtych czasach, zło próbowało szkodzić, niszczyć ludzi,
którzy byli sprawiedliwi, którzy byli wyznawcami, którzy czynili dobro, którzy chcieli prowadzić bardzo religijne życie. Więc żeby
ich ocalić, Ona się inkarnowała. Aby ich chronić, Ona się inkarnowała. Ale oni wiedzieli, co jest dobre a co jest złe. I chcieli
chronić swoje dobre życie, swoje cenne życie. Nie dbali o pieniądze, nie dbali o władzę, ale po prostu chcieli zachować swoje
życie, to znaczy, chcieli pozostawać przy życiu, aby czcić Boginię. A kiedy byli niepokojeni, krzywdzeni lub niszczeni przez te siły
zła, Ona musiała się zamanifestować. Ale w dzisiejszych czasach stało się to bardzo skomplikowane, ponieważ współczesne
czasy są skomplikowane. Przede wszystkim, w umyśle, w stylu życia, w społeczeństwie dobrych istot ludzkich, sprawiedliwych
istot ludzkich, pojawił się strach przed złem. I teraz boją się, na przykład, swoich kapłanów, swoich kościołów, swoich świątyń,
swoich meczetów, wszystkiego tego, co jest nieprawdziwe. Oni nie boją się Boga, oni nie wierzą w Boga. Myślą, że stworzyli
Boga i że mogą Nim zawiadować. Więc kim jest Bóg? Ze sposobu, w jaki się zachowują, widać wyraźnie, że nie uznają istnienia
Boga, Boga Wszechmogącego, który jest Bogiem gniewnym. W ogóle nie martwią się o to, co się z nimi stanie. Oni nawet nie
wierzą w następne życie, nie wierzą w zmartwychwstanie. Są bardzo krótkowzrocznymi, niegodziwymi ludźmi czyniącymi zło.
Więc, jak tylko się urodzicie, to w ten czy inny sposób, od samego urodzenia zostajecie zaszufladkowani, że jesteście tym,
jesteście tamtym, jesteście tacy a tacy i to się zaczyna od samych urodzin. Pierwsza etykieta jaka zostaje przypisana
współczesnemu człowiekowi dotyczy jego przynależności religijnej. On nie może tego uniknąć, musi należeć do jakiejś religii.
Gdziekolwiek pójdziecie, nawet w paszporcie - teraz już tego nie robią. wcześniej pytali: "Jaka jest twoja religia?" A w Indiach,
jeśli powiedziałbyś, że nie masz religii, nie daliby ci paszportu, ponieważ nie jesteś wtedy jeszcze zakwalifikowaną złą osobą,
albo nie podążasz za ludźmi wykwalifikowanymi w czynieniu zła. Więc to bardzo prości, łatwowierni, dobrzy ludzie, bardzo prawi
wyznawcy Boga, rozwinęli ten rodzaj strachu, który został im wbity do głowy przez tych fałszywych ludzi. Że jeśli nie będziecie
tak postępowali, jeśli nie będziecie płacili nam pieniędzy, to Bóg będzie się gniewał. Jeśli nie przystąpicie do spowiedzi, wtedy
Bóg będzie na was rozgniewany. Jeśli nie tolerujecie naszych bzdur, Bóg będzie się na was gniewał. Wszystkie te rzeczy zaczęły
bardzo łatwo wchodzić do mózgów ludzi. W niektórych religiach wierzą, że w piciu nie ma grzechu. W pewnej religii wierzą, że
nie ma grzechu w poślubianiu wielu kobiet. W niektórych religiach wierzą, że można mieć system kastowy. Wszystko to jest
anty-Boskie, absolutnie anty-Boskie działanie utrwalane w społeczeństwie przez tych kapłanów, którzy rzekomo stoją na straży
religii. Zatem pierwsze okropne uwarunkowanie, które mamy, kiedy zaczynamy Sahadźa Jogę jest właśnie takie. Więc
rozpoczęcie czegoś od nowa, jest dla ludzi bardzo trudne. Zatem pierwsza ochrona, jaką Matka musiała zapewnić, to ochrona
przed tym uwarunkowaniem. Drugie uwarunkowanie jest związane z krajem pochodzenia. Należysz do tego kraju, do tamtego
kraju, albo innego kraju. A w dzisiejszych czasach, wszystkie kraje konkurują ze sobą we wszystkich rodzajach korupcji, w mafii,
we wszystkich tego rodzaju rzeczach, w każdym kraju. Nagle to odkrywacie. Wierzycie w jeden kraj, a potem okazuje się, że nie,
nie, oni wspierali potajemnie pewną osobę. Więc, czy oni są demokratyczni czy jacykolwiek, wszędzie jest jakaś mafia, która
działa pod jakąś nazwą. Więc tak zwane prawa, też są tylko dla ludzi prostych, łatwowiernych, niewinnych obywateli, a nie dla
ludzi, którzy im te prawa narzucają. Biorą łapówki, biorą różne rzeczy, a to oni powinni stać na straży prawa, a robią wszystkie
rodzaje nielegalnych rzeczy, ponieważ to oni stworzyli prawo, więc wiedzą, jak je obejść. Więc to jest drugi rodzaj strachu, który
jest w umysłach współczesnych ludzi. Następnie, trzecią rzeczą była wojna. Pojawiały się wojny za wojnami, więc wielu ludzi
rozwinęło strach związany z wojną, i jako reakcję rozwinęli swego rodzaju głupie ego, tylko po to, jak mówili, żeby siebie
ochronić. Chroniąc siebie, zbudowali sobie wielkie ego, i teraz stają się bardzo, agresywnymi ludźmi. Ten szerszy zakres strachu,
może być skierowany w dowolnym kierunku, może być skierowany przeciwko komukolwiek. Następnie pojawia się strach przed
rasą - rasizm. Powiedziano Mi, że neo-nazizm wyznacza swój własny kierunek i wypełza jak mały wąż. Zatem to jest kolejny
bardzo niebezpieczny obszar, który się teraz przepracowuje. W umysłach poszukiwaczy, w ich poszukiwaniach, oni byli u wielu
guru, czytali wszelkiego rodzaju książki, ale oni poszukiwalii. Gdy poszukujecie, czerpiecie wiedzę - jak wodę - z rożnych źródeł i
możecie nabawić się różnych chorób, cóż na to poradzić? Przecież szukacie, przede wszystkim jesteście spragnieni. To należy
wybaczyć. I w ten sposób powstaje wiele problemów, nie tylko w ciele, ale i w mózgu. I to jest bardzo delikatna sprawa. Jeśli

powiecie komuś, że byliście u takiego a takiego guru, to on nie chce słuchać, ponieważ dla niego, ten guru stał się wyrocznią. Nie
możecie nic powiedzieć przeciwko jego guru. Dopiero, kiedy zacznie cierpieć, wtedy może coś zaakceptować, ale usunięcie tego
guru [z niego] jest również bardzo delikatne, ponieważ jeśli chcecie usunąć tego guru, wtedy poszukiwacz może zostać zraniony.
Więc to jest bardzo delikatna operacja. We współczesnym społeczeństwie im mniej się mówi, tym lepiej. Normy dzisiejszego
społeczeństwa są nam przekazywane przez ludzi, którzy byli pozbawieni charakteru, jak Freud, którzy nie mieli poczucia
moralności, albo przez pijaków, chociaż nie wystawili żadnych pomników tym pijakom. Ale dla większości z nich, jeśli
popatrzycie na porzucanie naszego systemu wartości, to dzieje się przez pijactwo. To pijactwo zawsze miało miejsce, ale nie aż
w takim stopniu, to znaczy, nie każdy był pijakiem, a obecnie każdy może być pijakiem. I nikt się tego nie wstydzi. Przez to picie
nasz system wartości zaczął upadać i teraz ludzie to zaakceptowali, normą stało się też zaniechanie. To jest kolejny sposób w
jaki to się dzieje. Dawniej rodzice wspierali osobę, jeśli ta zwróciła się ku Bogu, jeśli zaczęłaby wieść prawe życie lub zajęła się
czymś wartościowym. I jeśli widzieli te cechy w swoim dziecku, to byli szczęśliwi, ale teraz jest odwrotnie, rodzicom się to nie
podoba. Tak jakby rodzice utracili w sobie wszystko, więc chcą trzymać się swoich dzieci, wnuków i mieć je na własność. Jak
bezmózgie istoty, ponieważ ich mózg został już wyprany, nie ma nic w ich mózgach. Walka z rodzicami też jest wielkim
problemem. Więc istnieje również taki rodzaj strachu, że: "Moja matka nie powinna wiedzieć, mój ojciec nie powinien wiedzieć" to, tamto. Można powiedzieć, że ze wszystkich stron strach płonie, jak płomienie. I jesteśmy teraz tutaj, w Kali Judze,
rozpoczęliśmy Sahadźa Jogę. Więc sposób, w jaki musimy wypracować naszą ochronę musi być wzajemny. Matka oczywiście
jest, żeby was chronić przez cały czas, Jej moce są po to, by was chronić. Ale o dziwo w dzisiejszych czasach, jest jeden
warunek, który musi być spełniony. Bo w tamtych czasach dobrzy byli dobrymi a źli byli złymi, nie było żadnego przemieszania.
Więc kiedy poprosili o Boginię, to Ją przyjęli, Ona przyszła w swojej prawdziwej postaci i wypracowała to. Ale w dzisiejszych
czasach, musicie wiedzieć, że wszystkie te złe rzeczy są również obecne w waszych głowach, trochę tu i tam. Ludzie są
niezwykle powierzchowni, są bardzo podatni na masowe tendencje, trendy w modzie, tego typu rzeczy. Tak jakby ich osobowość
nie jest aż tak rozwinięta jak tych wyznawców, którzy wiedzieli, że stoją po stronie prawdy, którzy wiedzieli, że są sprawiedliwi,
którzy wiedzieli, że to co robią jest właściwe i stali mocno na swoich nogach. Zatem współczesny Sahadźa Jogin jest bardzo
różny od Sahadźa Jogina z dawnych czasów. Ponieważ w dawnych czasach nie było łatwe uzyskanie Realizacji. Jeden na
miliard albo na trylion. I musieli pracować bardzo ciężko, więc pracowali ciężko, bardzo ciężko, oczyścili się i wzrośli. Jak każde
dzieło sztuki, które wymaga czasu, jest tworzone z troską, jest na pewno tysiąc razy lepsze od tych współczesnych artystów,
kreślących po prostu dwie, trzy kreski w ten sposób. Więc dzisiejszy człowiek jest jak współczesny artysta. Stawiacie jedną
kreskę i mówicie: "Musisz zobaczyć to w tej osobie, musisz mieć tożsamość". Chodzi Mi o to, jaką tożsamość mogą mieć
ludzie? W jednej kresce mówicie, znajdź tożsamość. Więc Sahadźa Jogini, którzy są tu dzisiaj, muszą uświadomić sobie, że
otaczają nas wszystkie te rzeczy, i te siły zła również tu są. Niektóre z nich są w nas, inne są poza nami. Więc to wydaje się być
bardzo trudnym zadaniem, ale takie nie jest. Ponieważ jednym warunkiem, jeśli możecie to zrozumieć jest to, że musicie Mnie
rozpoznać. Wiem, że jestem Mahamayą, jestem w tym naprawdę bardzo zmyślna. Ale jestem szczera, nie mam krokodylich łez,
nie mogę mieć. Jestem prawdomówna, ale wciąż jestem Mahamayą. Więc co powinniśmy zrobić, żeby Mnie rozpoznać? Jeśli
rozpoznajemy, wtedy jesteście chronieni. A oczyszczanie jest najprostszą rzeczą w Sahadźa Jodze, jest to bycie kolektywnym.
Jeśli nie jesteście kolektywni, to wiedzcie, że coś jest z wami nie tak. Jeśli jesteście kolektywni, to tak jakbyście brali kąpiel w
Gangesie. Nie musicie jechać w Himalaje, nie musicie odprawiać indywidualnych praktyk duchowych (sadhana), Nie musicie…
po prostu bądźcie kolektywni. Jeśli jesteście kolektywni, jeżeli cieszycie się kolektywem, wtedy wiedzcie, że jesteście czyści. Nie
ma żadnych skaz, jesteście absolutnie w porządku. Teraz druga część - tej sprawy z Mahamayą. Musiałam być bardzo blisko
was, musiałam być bardzo blisko, rozmawiać z wami, mieć dobry kontakt, powiedzieć wam wszystko o Jodze, aby uczynić was
całkowicie świadomymi siebie. To musiało być zrobione, i z tymi wszystkimi komplikacjami w waszych umysłach, w waszych
sercach, w waszych ciałach, musiałam to wypracować. Zbliżenie się w prawdziwej formie byłoby bardzo niebezpieczne, więc
trzeba było być Mahamayą. Ale pomimo tego, jeśli moglibyście Mnie rozpoznać, zrozumieć Mnie, że Ja jestem Boską
osobowością, że to jest Inkarnacja - to jest właśnie to, czego chcą Bóstwa. Wtedy będą się wami opiekować na wszelkie
sposoby. Dadzą wam wszystkie moce, dadzą wami całą satysfakcję, wszelką ochronę, jaką tylko zechcecie. To jest ten warunek,
który dla racjonalnego umysłu jest bardzo trudny do zrozumienia - jak Adi Shakti może być w jednym ciele? W jaki sposób
Nieskończoność może stać się skończonością? Ale istoty ludzkie nie mogą tego zrobić. Tylko istoty ludzkie. Bóg może to zrobić.
On jest przecież Bogiem. A jeśli tak, to macie tak wiele cudów, macie tak wiele zdjęć, tak wiele rzeczy do zobaczenia, ale to jest
to, co trzeba rozpoznać. Teraz spotykam ludzi, kiedy z nimi rozmawiam, zaczynają rozmawiać ze Mną trochę frywolnie, nie z tą
głębią, nie z tym poczuciem, że Ja jestem Mahamayą. Niektórzy z nich nawet Mi pyskują. Niektórzy z nich, jeśli im coś powiem,
są gotowi dyskutować, wyjaśniać. Oczywiście, tę wolność dałam wam świadomie, ale musicie zrozumieć, że musicie rozmawiać

ze Mną w taki sposób, w jaki rozmawialibyście z Adi Shakti. To bardzo ważne. To, jak się zachowujecie jest bardzo ważne. Nie
powinniście być sztuczni, nie powinniście być powierzchowni, ale najlepiej jest położyć rękę na sercu, obie dłonie i spróbujcie to
poczuć. Wasza Matka jest Adi Shakti. Ona stworzyła cały ten Wszechświat, Ona stworzyła cały ten świat, Ona jest dla waszej
ochrony. Nawet Śri Kryszna nie mógł ochronić Pandawów, oni musieli iść do lasu, musieli cierpieć. Ale nie Sahadźa Jogini. Jak
tylko dowiem się o waszych problemach, Moja uwaga może zadziałać. Nawet sam Śri Rama musiał udać się do dżungli.
Wszystko to jest wam dane, ta ochrona, ponieważ jesteście poszukiwaczami prawdy, a prawda jest taka, że Ja jestem inkarnacją
Adi Shakti. Kiedy ta prawda stanie się jednością z wami, wtedy nie ma się już czego obawiać, ponieważ wszystkie Bóstwa
wiedzą o tym, znają tę inkarnację bardzo dobrze. Wszystkie są na to przygotowane, i zrobią wszystko, żeby wzmocnić waszą
wiarę. Na wszelkie sposoby próbują dawać wam Moje wizerunki, na niebie, tu i tam. Bóg jeden wie, co one dzisiaj zrobią. One aż
się palą do działania. Są za sceną, przed sceną, ze wszystkich stron sceny, słuchają Mnie, czują się szczęśliwi, że mówię wam
prawdę. Ale sposób, w jaki rozpoznają i w jaki postępują, jest taki, że nigdy nie są nieposłuszni. Jeśli zachowujecie się w ten sam
sposób, jesteście całkowicie zabezpieczeni przed tymi wszystkimi problemami, o których wam mówiłam. Teraz nie będę mówić,
że nie powinniście nikogo nienawidzić, nie powinniście robić, nic takiego. Nie mówię, że nie powinniście czegoś kraść. Nie
mówię, że: "macie zarabiać pieniądze, nie zarabiajcie pieniędzy na Sahadźa Jodze", nic takiego. Nawet nie mówię: "nie pijcie",
"nie palcie", nigdy tego nie powiedziałam. Ale automatycznie, kiedy wiecie z kim macie do czynienia, kto was ochrania,
samoczynnie to zrobicie. Automatycznie. Nie będziecie mieli strachu. Kiedy już rozpoznacie, nie będziecie nikogo się bali. A im
bardziej okazujecie to rozpoznanie, tym bardziej zdajecie sobie z tego sprawę, wznosicie się coraz wyżej i wyżej. Nie tylko
duchowo, ale pod każdym względem - umysłowo, społecznie, ekonomicznie, politycznie. To jest bardzo niezwykłe, nie tylko to,
że rozpoznajecie Mnie jako Matkę, która bardzo was kocha, ale Matkę, która jest potężna, aby was chronić, Ona jest bardzo
potężna. Jeśli to sobie uświadomicie i jeśli poczujecie to w swoim sercu, przypuśćmy, że kiedyś was skoryguję, to zamiast czuć
się smutnym, powinniście zobaczyć: "Jakie to szczęście, że sama Adi Shakti mnie koryguje. Ona interesuje się mną. Jakie to
szczęście, że urodziłem się w tym czasie, by być z Nią w Jej wielkim dziele, jak na to zasłużyłem?" To uznanie samo w sobie da
spełnienie wszystkim inkarnacjom Navaratri. Więc dzisiaj czcimy Durgę, Kali, wszystkie te wielkie Boginie, te Moce, nawet
Radhę. To Radha zabiła Kamsę, a nie Śri Kryszna. On musiał poprosić Radhę, żeby przyszła i go [Kamsę] zabiła. To Moc jest tym,
co zabija. Zatem zdajcie sobie sprawę z tego, że wasza Matka jest Adi Shakti. Wiem o tak wielu ludziach. Jest pewien pan, który
pracuje na lotnisku w Londynie. Ktoś próbował go niepokoić. Powiedział mu: "Widzisz, ty lepiej uważaj, moja Matka jest bardzo
potężna, pan o tym nie wie". Następnego dnia ten człowiek stracił pracę, stracił swój biznes, stracił to, stracił tamto, i przyszedł
do niego i zapytał: "Kim jest twoja Matka, pozwól mi Ją zobaczyć?" W pobliżu Rahuri żył pewien rolnik, i w nocy przyszło trzech
mężczyzn, żeby ukraść trochę trzciny cukrowej. A następnego dnia przyszli i zapytali: "Którą Boginię czcicie?" On rzekł:
"Dlaczego pytasz? "Było trzech postawnych ludzi, którzy strzegli twojego pola, a my przyszliśmy tylko po to, żeby… i
pomyśleliśmy, że lepiej wziąć trochę tej trzciny cukrowej, przecież to tak ładnie wygląda, a oni nas pobili. Oczywiście nic nam się
nie stało". Więc za tym rozpoznaniem stoją wszystkie te moce. Jest tak wiele, tak wiele historii, które mogę wam opowiedzieć,
jak to się stało, jak to się wypracowało. Ale jeśli wątpicie, ciągle jesteście w połowie drogi, to, tamto, wtedy nie wszystko będzie
dobrze. Nie powinniście się martwić o swoją reputację. Po prostu idźcie z pełną prędkością w dowolnym kierunku, wiedząc
jedną rzecz - że jesteście Moimi dziećmi i że Ja jestem Adi Shakti. Wszystko, co wygląda okropnie, stanie się lepsze. Widzieliśmy
to teraz w tej sprawie we Francji i to wszystko, co się stało. Nie martwcie się o nic, po prostu wiedzcie, że Ja jestem Adi Shakti.
Że wszystkie moce Bogów i Bogiń i wszystko to jest we Mnie, i Oni są we Mnie, i Oni wszyscy opiekują się wami. Ale jeśli tego
rozpoznania nie ma, to Oni też was nie rozpoznają. Więc na dzisiejsze Navaratri muszę wam powiedzieć, że po prostu starajcie
się pamiętać, że dzisiaj czcicie Adi Shakti, a nie tylko Durgę. A wy czcicie Durgę i wszystkie te Boginie, aby im podziękować.
Ponieważ, gdyby nie uratowały was tamtym razem, bylibyście tak przerażeni, że stalibyście się złymi ludźmi i nie byłoby was
tutaj. Dlatego jesteśmy im wdzięczni za to, że nas uratowały i dały nam ochronę w tym czasie, kiedy byliśmy bardzo bezradni.
Niech Bóg was wszystkich błogosławi.
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Kłaniam się wszystkim poszukiwaczom prawdy.
Jeśli jesteśmy prawdziwymi poszukiwaczami prawdy, to musimy być uczciwi i szczerzy wobec tego, tak abyśmy byli szczerzy
wobec siebie samych i uzasadnili nasze istnienie na tym świecie. Jest tak wielu sadhakas, którzy od rana do wieczora praktykują
jakiś rodzaj rytuału, jakąś formę medytacji, jakąś formę bhakti, jakąś lekturę. Ale trzeba zrozumieć, co osiągnęliśmy? Gdzie się
znajdujemy? Jako Matka powiedziałabym: "Moje dziecko, tak wiele uczyniłeś w swych poszukiwaniach, ale co znalazłeś? Czy
otrzymałeś ostateczną rzeczywistość? Czy masz to, co jest opisane w świętych pismach?" Ta pieśń, którą śpiewali była w języku
Marathi – szkoda, że nie zaśpiewali czegoś w Sanskrycie, oni są bardzo dobrzy w Sanskrycie, śpiewają również o Adi
Shankaracharyi i tym wszystkim. Zrobią to jutro. Ta właśnie pieśń została napisana przez Namadevę w dwunastym wieku; poetę,
który później pojechał do Pendżabu, gdzie był bardzo szanowany przez Nanaka Sahiba, który poprosił go, aby pisał w języku
Pendżabi.
On uczył się języka Pendżabi i napisał bardzo grubą księgę a z niej pochodzi wiele wierszy, które znajdują się w "Granth Sahib".
On był zwykłym krawcem, bardzo zwyczajnym krawcem. On poszedł do innej wioski, żeby spotkać się z innym świętym, zwanym
Gora Kumbhar. "Kumbhar" oznacza garncarza, kogoś, kto robi garnki. Gora Kumbhar był zajęty przygotowywaniem gliny do
swojej pracy. Namadeva po prostu stanął przed nim i powiedział: "Przyszedłem tutaj, żeby zobaczyć Nirgun, bez kształtu, aby
zobaczyć chaitanyię, ale tutaj jest to w Sagunie, ma kształt". Tylko zrealizowana dusza, tylko święty może tak powiedzieć o
świętym, ponieważ on zna ostateczną rzeczywistość. Ale ludzie, którzy nie są zrealizowani nie mogą zrozumieć, co jest poza
tym życiem. Nawet w religii Chrześcijańskiej mamy Tomasza, który przybył do Indii i napisał wiele rozpraw, które były
przechowywane w jaskini w Egipcie, gdzie zostały odkryte. Teraz, napisano o nim książkę, po czterdziestu ośmiu latach badań.
To niesamowite jak on w detalach opisuje Sahaja Yogę, że musicie doświadczyć rzeczywistości. Oczywiście każda książka,
każde święte pismo mówi: "Poznaj siebie" – kim jestem? Muszę dowiedzieć się kim jestem. Jeśli tak powiedziano, powinniśmy
włożyć wysiłek aby dowiedzieć się, że Jaźń jest wewnątrz nas. Mówimy: "Moje ciało, mój głos, mój nos, mój kraj, mój, mój" – kim
jest to "Ja", do którego należą te wszystkie rzeczy? Skąd przychodzi to natchnienie? To "Ja" jest wewnątrz nas, odbija się w
naszym sercu. Mam prośbę do was, abyście ślepo Mnie nie akceptowali. Ślepota w niczym nie pomoże. Ale tak jak w nauce, Ja
oferuję wam hipotezę – na temat tego jak to się wszystko dzieje.
Jeśli zostanie to udowodnione i jeśli poczujecie to, o czym mówię, doświadczając, wtedy jako uczciwi ludzie będziecie musieli to
zaakceptować. Na Zachodzie mamy inne problemy niż te, które są tutaj, ogromne problemy. Najpierw przyjechałam do Anglii i
wy wiecie jacy są Anglicy, twarde orzechy – trudno rozłupać te orzechy. Ale kiedy się je rozłupie, oni są pełni wiedzy i oni są tymi,
którzy popędzili na uniwersytety i do różnych bibliotek, i dowiedzieli się wszystkiego o Kundalini. Tak wiele zostało już napisane
przez Nath Panthis, którzy byli tutaj, którzy pracowali nad obudzeniem Kundalini, ale to zostało utracone. Kiedy przybyli tu
Niemcy i inni ludzie, tantryści powiedzieli im nieprawdziwe rzeczy, które stąd wynieśli. Miało miejsce wielkie nieporozumienie i
błędna informacja do tego stopnia, że w niemieckiej książce przeczytałam, że Kundalini znajduje się w waszym żołądku i on to
wszystko wyjaśniał. On był bardzo uczonym człowiekiem, bez wątpienia, ale chodzi o to, że nie wiem, czego się nauczył, że tak
właśnie opisał Kundalini. Ta wiedza była nam znana od dawna. Mieliśmy trzy rodzaje nurtów w kierunku Boskości.
Jednym były Vedy. Nawet "vida" oznacza "wiedzieć" – Tomasz, ludzi którzy wiedzieli nazywał "gnostykami", jako "gn". Nie wiem,
jak wy na południu mówicie "gnana" czy "gyana", ale w Marathi mówimy "gn". Słowo "gnostyk" ma to samo źródło i oznacza
osobę, która ma wiedzę; nie zewnętrzną wiedzę, nie poprzez wasz umysłowy wysiłek ani poprzez emocjonalne odczucia, ale
poprzez coś o wiele wyższego. I tej samej ścieżki próbowali, ale w Vedach oni powiedzieli, w pierwszym, w pierwszym sloka jest
powiedziane, że jeśli tego nie znasz, to nie ma po co czytać tej książki. Ale co oznacza "wiedza"? – to trzeba poznać na swoim
centralnym systemie nerwowym, nie na płaszczyźnie umysłowej czy fizycznej, ale na o wiele wyższym poziomie. Od kiedy

staliśmy się istotami ludzkimi, musimy pokornie przyznać, że nie jesteśmy doskonałymi istotami. Czegoś w nas brakuje, w
przeciwnym razie czemu walczymy, czemu się kłócimy? Mam na myśli to, że wszystkie problemy są głównie ludzkimi
problemami: ekologiczny problem, ekonomiczny problem, polityczny problem.
Docieracie do źródła: to istota ludzka robi te wszystkie rzeczy. Więc co jest nie tak z istotami ludzkimi? Zwierzęta są w porządku,
one są pashu; one podlegają pashy, podlegają kontroli Boga. Ale istoty ludzkie mają wolność, one idą na oślep i te wszystkie
problemy istnieją, ponieważ oni nie mają prawdziwej wiedzy. Więc czym jest prawdziwa wiedza, której powinniśmy szukać i w
stronę której powinniśmy zmierzać? Więc ci ludzie w Vedach próbowali zrozumieć, ale bardziej starali się zrozumieć naturę i
pięć żywiołów. Mówimy, że podczas gdy czcili pięć żywiołów, przeszli na prawą stronę i ten ruch na prawej stronie został bardzo
dobrze pokazany w greckiej mitologii; a po tym w Grecji okazało się to jakąś nauką i to wszystko się rozpoczęło. Lewa strona to
była bhakti. Ludzie zaczęli czcić Boga ze ślepą wiarą i zmierzać do Boga, modląc się w świątyniach i kościołach, wierząc w
świętych. Zwłaszcza Indie są szczególnie błogosławione, ponieważ cokolwiek mamy, pochodzi od świętych, chociaż jest to
bardzo zniekształcone i jest raczej w stagnacji.
Ale wiedza przyszła od świętych, od maharishich i od wielkich proroków. Jeszcze jedna dobra rzecz u Hindusów jest taka, że ich
religia nie jest zorganizowana, nie ma organizacji, która to prowadzi. To bardzo duże błogosławieństwo. Pomimo tego, te
wszystkie ideologie w Vedach też spowodowały pewien rodzaj mentalnej mayi (iluzji) i dlatego mamy Arya Samaj i te wszystkie
rzeczy, które są bardzo trudne. Jeśli spotkacie jakiegokolwiek Arya Samaji nie wiadomo jak z taką osobą postępować, on tylko
mówi i mówi – Bóg jeden wie co on ma za wiedzę. Ale on nie pojął o co chodzi i on jest usatysfakcjonowany tym, co przeczytał,
ciągle za dużo czytając. To jest to, o czym mówił Kabir, "Padi padi pandita murkh bhayo" – "Czytając za dużo, nawet panditowie
stali się głupi". Zastanawiałam się, jak to możliwe? Ale teraz spotykam tak wielu ludzi tego rodzaju. Chodzi o to, że poprzez
czytanie nie możecie poznać ostateczności.
Przypuśćmy, że lekarz daje wam lekarstwo na wasz ból głowy i mówi bierzcie Anacin. Więc czytacie receptę: "Anacin, bierz
Anacin, bierz Anacin" – czy ból głowy zmniejszy się, czy zwiększy? Musisz zażyć lek. I to jest to, co zostało napisane w Vedach,
że musicie odnaleźć swoją Jaźń. Tak samo, częścią Ved są Upanishady; w Upanishadach nie ma niczego poza tym: "Odnajdź
swoją Jaźń." Nawet w "Patanjal shastra", jeśli zobaczycie, to tylko na początku jest malutki fragment o vyayama. To znaczy, że
są tam ashtangi. Tylko malutkim fragmentem tego jest tak zwany problem fizyczny, z którym musieli się uporać. W Sahaja
Yodze my też tego używamy, ale zgodnie ze zrozumieniem, gdzie znajduje się problem, nie tak jak wszyscy, wykonując
ćwiczenia i te rzeczy, oni dostają ataku serca, wszelkiego rodzaju problemów, poczucia gorąca, nadciśnienia. Czasami to jest
niskie ciśnienie, czasami wysokie ciśnienie i oni przychodzą i mówią Mi: "Matko, ćwiczymy yogę i zobacz..." Jesteśmy nie tylko
istotami fizycznymi, nie tylko istotami mentalnymi, czy też istotami emocjonalnymi, ale jesteśmy istotami duchowymi.
A drugim nurtem, jaki mieliśmy w tym kraju jest bhakti. Bhakti jest w porządku, chodzenie do świątyni, ale również i to zaczęło
się pogarszać, bez zrozumienia tego, czym jest bhakti. Shri Krishna powiedział w Jego "Gicie" – musicie wiedzieć, że Shri
Krishna był dyplomatą, On nie był matką i On wiedział, jakie są istoty ludzkie. On chciał, aby odnaleźli prawdę okrężną drogą,
ponieważ nikt nie lubi bezpośrednich stwierdzeń. W tamtych czasach, właściwie powiedział to tylko Arjunie. On powiedział im
trzy rzeczy, w których widać Jego dyplomację, jeśli możecie czytać pomiędzy wierszami, najpierw On powiedział, że musicie
dotrzeć do gyana. On nie był najlepszym sprzedawcą, ponieważ sprzedawca nigdy wam nie powie o najlepszej rzeczy na
początku, ale On powiedział, że powinniście dotrzeć do gyana. Tak właśnie jest. "Gyana" oznacza tę wiedzę w waszym
centralnym układzie nerwowym. A druga rzecz, którą On powiedział jest taka, że powinniście praktykować bhakti, "Jakikolwiek
owoc czy kwiat czy wodę, którą Mi ofiarujecie, Ja je przyjmę, ale musicie praktykować bhakti, które jest ananya".
Jeśli znacie Sanskryt, "ananya" – oznacza, że nie jesteś kimś innym, jesteś zrealizowaną duszą. Jeżeli nie jesteście połączeni,
czym jest dla was bhakti? Wiele osób narzeka: "Matko, pościłem, robiłem to, zrobiłem tamto i zobacz w jakim jestem stanie.
Jestem kłębkiem nerwów". To nie jest błędem Boga; jeszcze nie zostałeś połączony. To jest prosta rzecz, tak jak telefon. Jeśli
telefon nie jest podłączony, jaki jest sens dzwonić? Popsujesz telefon. Więc bhakti bez połączenia jest niewłaściwa, to dlatego
Krishna powiedział: "Yoga kshema vam aham" – "Najpierw yoga, potem kshema". Najpierw osiągnijcie waszą yogę a potem
przyjdzie łaska; w przeciwnym razie to nie zadziała.

On bardzo subtelnie postawił yogę jako pierwszą. Dlaczego On nie powiedział "kshema – yoga"? Więc On w ten sposób
powiedział o bhakti. Zaś o karmie powiedział: "Wykonuj całą pracę i złóż ją u lotosowych stóp Boga Wszechmogącego". To jest
niemożliwe. Wielu ludzi mówi: "Matko, całą moją pracę składam u lotosowych stóp Boga" – nawet morderstwa, tak myślę. To
jest tylko mentalna koncepcja, że "składam to u lotosowych stóp Boga". Nie możesz, ponieważ nie osiągnąłeś tego stanu. Ale
powiedzmy, Sahaja yogin, on nie powie Mi: "Podnoszę Kundalini", on powie: "Matko, to się nie unosi, to się nie unosi" – on to
mówi w trzeciej osobie. On powie: "To nie pójdzie tą stroną" – w trzeciej osobie, ponieważ jego tam już nie ma.
Więc tym właśnie jest karma, automatycznie znajduje się u lotosowych stóp Boga Wszechmogącego. W końcu, On wykonuje
wszystko. My jesteśmy tylko instrumentami. Powiedzmy, że ten instrument powie: "Ja mówię", nie zaakceptujecie tego. W taki
sam sposób, kiedy mówimy: "Złożyłem moje..." jak gdyby oni wzięli jakiś ciężar i złożyli go u lotosowych stóp Boga – nie. To jest
automatyczne, to jest spontaniczne. To jest sahaja, to jest z tobą zrodzone. Wy wszyscy otrzymaliście tę siłę wewnątrz was
samych. Obecnie istnieją książki, które opisują Kundalini jako bardzo niebezpieczną rzecz. To jest zupełny nonsens, mówię
wam.
Byłam w tak wielu państwach, tak wielu ludzi otrzymało Realizację i nie ma najmniejszego śladu, że były u nich jakieś problemy.
Wręcz przeciwnie, oni poprawili się pod każdym względem. Z dnia na dzień ludzie rzucali narkotyki, złe nawyki, z dnia na dzień
zostali uleczeni. To znaczy – Ja właściwie nic takiego nie robię. Chodzi mi o to, że możecie myśleć, że Ja coś robię – nie robię,
wasza własna Kundalini to wypracowuje. To bardzo zaskakujące jak to działa i jak to wam pomaga; ponieważ Ona jest waszą
matką, waszą indywidualną matką i Ona wie o was wszystko. Można powiedzieć, że wszystko jest w Niej zapisane. Ona jest
zwinięta w trzy i pół zwoju – tak jest z powodu pewnego matematycznego wzoru – i kiedy Ona się unosi, może pozostawić
trochę gorąca, z powodu małego, możemy powiedzieć wysiłku, który Ona musi wykonać. U niektórych ludzi wytwarza się trochę
gorąca. Przypuśćmy, że wasza wątroba nie jest w porządku, wtedy możecie poczuć trochę gorąca na rękach, to wszystko.
Ale ta Kundalini, wy wszyscy Ją macie i Ona jest czystym pragnieniem wewnątrz was. Wiecie, jest takie ogólne prawo w
ekonomii, że pragnień nie można zaspokoić. Dzisiaj chcemy dom, jutro samochód, a pojutrze helikopter i tak to się dzieje bez
końca. Gdy czegoś nie mamy, robimy wszystko, aby to zdobyć, a gdy już mamy, nie cieszymy się tym. Ale to jest czyste
pragnienie, aby być w jedności z tą Wszechprzenikającą Siłą Boskiej miłości. Nawet nie zastanawiamy się, że istnieje taka siła,
traktujemy Ją jak coś oczywistego. Widzimy wszystko co zostało stworzone, widzimy piękne kwiaty, widzimy wielkie drzewo
powstające z małego nasionka. Spójrzcie na nasze oczy, są takimi pięknymi kamerami – kto je stworzył? Kto nas rozwinął do
tego stanu. Czym jest ta siła, która uczyniła nas istotami ludzkimi?
My nigdy nie pragniemy dowiedzieć się tego, ponieważ nauka nie potrafi nam wyjaśnić: jak kiełkuje nasionko, jak staliśmy się
istotami ludzkimi. Więc do tego momentu to jest w porządku, ale o tym co jest ponad, nie chcemy wiedzieć. Więc Bóg
Wszechmogący rozprzestrzenił wszędzie tę piękną chaitanyę, tę Brahmachaitanyę. Jeśli tak mówię, to musicie tego
doświadczyć i powiedzieć Mi czy to tam jest czy nie. Ale mówiąc po prostu "nie" oznacza to, że odmawiacie sobie szansy na
połączenie się z tą witalną siłą. Ta witalna siła rozwinęła nas, bez wątpienia, ona wszystko organizuje, wszystko tworzy,
wszystko wibruje. Ona koordynuje, ogranicza, a ponad wszystko, kocha was. Więc ona myśli, jak daleko może z wami zajść. Ta
piękna siła wszechprzenika do każdego atomu, do każdego żyjącego nasionka, do każdej żyjącej istoty. Ona działa tak pięknie,
że nawet nie czujemy jej delikatności.
Nawet nie widzimy kwiatu, jak się rozwija, kwitnie, otwiera, nie widzimy tego. Po prostu kwitnie i mówimy: "Och, dzisiaj jest
kwiat". Ona działa tak słodko, tak pięknie, że w żaden sposób my nawet nie czujemy jej istnienia – ale ona istnieje. Dopóki nie
jesteśmy połączeni z tą siłą, dopóty nie możemy poznać ostatecznej rzeczywistości, ponieważ Duch wewnątrz nas nie jest w
naszej uwadze. To On jest świadkiem naszej uwagi. Ale gdy tylko Kundalini unosi się, Ona przechodzi przez sześć centrów,
przenika przez obszar kości ciemieniowej co jest urzeczywistnieniem chrztu i wtedy ten Duch wchodzi w naszą uwagę jako
światło. A nasze nerwy wkraczają w nowy wymiar, wymiar, poprzez który my stajemy się, stajemy się – jeszcze raz powiem,
stajemy się, to nie jest tylko jakiś wykład, jakieś przechwalanie się, nie jest jakiś rodzaj certyfikatu – wy rzeczywiście stajecie się
kolektywnie świadomi: samuhik chetana. Możecie czuć innych. Możecie czuć na czubkach swoich palców – jest pięć, sześć,
siedem centrów na lewej i siedem centrów po prawej stronie. Tych siedem centrów reprezentuje waszą emocjonalną stronę, a

tych siedem fizyczną i umysłową stronę.
Możecie czuć centra wszystkich ludzi. W medycynie, kiedy leczymy ludzi, leczymy drzewo od zewnątrz, możemy powiedzieć, że
leczymy liście. Ale jeśli naprawdę macie wyleczyć drzewo, musicie dotrzeć do korzeni i mówię tu o korzeniach wewnątrz nas, o
Drzewie Życia, które jest wewnątrz nas. Będziecie zdumieni, że nawet Mahomet Sahib opisał Kiyama – "Kiyama" oznacza Czas
Zmartwychwstania. "Kiedy nadejdzie Czas Zmartwychwstania, wasze ręce będą mówić i dadzą świadectwo przeciwko wam".
Oni wszyscy mówili o tych czasach, o Sądzie Ostatecznym i ta Kali Yuga da początek Satya Yudze. Ale rzecz w tym, jak wielu
będzie tym zainteresowanych. Tysiące i tysiące dojdą do pewnego rodzaju szalonego, szalonego miejsca, ale nie do
rzeczywistości. Potrzebujecie pewnego typu boskiej inteligencji, tak myślę, aby to zrozumieć. Będziecie zdumieni, sądzę, że
Rosja jest najbardziej otwartym krajem na to, ponieważ oni nie są aż tacy materialistyczni.
Oni nie mają tego typu wolności, za to mają wolność, aby wejść do wnętrza. Bardzo introspekcyjni ludzie, nawet ich pisarze,
zawsze ich czytałam, Tołstoja i pozostałych. Oni wszyscy są bardzo introspekcyjni i będziecie zdumieni, ale zawsze musieliśmy
organizować duży stadion i nawet wtedy tak wielu ludzi siedziało na zewnątrz. Przynajmniej w jednym miejscu, zwanym Togliatti
jest 22000 Sahaja yoginów. Kiedy tam byłam, miał miejsce ten przewrót, więc powiedziałam: "Nie martwi was to?" On
powiedział: "Matko, czym tu się martwić? Jesteśmy w Królestwie Boga, my nie należymy do tego królestwa". Takie miłe rzeczy
dzieją się na całym świecie. My Hindusi mamy trochę inne problemy, jesteśmy bardzo uwarunkowani. Mamy przed oczami takie
ideały, ale brakuje nam aspiracji.
Będziemy czcić Ramę, będziemy czcić guru, ale co macie wewnątrz was samych? Trwacie przy czymś uporczywie; czy nie
chcielibyście czegoś mieć? Oto czym jest Sahaja Yoga. Dopóki nie poznacie siebie, dopóty nie poznacie Shri Ramy, nie poznacie
nikogo. Pewnego razu widziałam książkę o Sahaja Yodze, napisaną przez jakiegoś szaleńca, który zaprzecza istnieniu Krishny.
On zaprzecza istnieniu Ramy, zaprzecza istnieniu Jezusa, wszystkich. Powiedziałam, co za szalony człowiek, to jest bardzo
nienaukowe; bez sprawdzenia, jak można tak mówić? Po prostu tak mówić, bez sprawdzenia. Powiedzmy, że nigdy nie byłam w
Madrasie i zaczęłabym opisywać Madras, jak byście Mnie nazwali? W taki sam sposób dużo ludzi pisało o Bogu, ponieważ nie
ma żadnego prawa zabraniającego im pisać, każdy nonsens można napisać.
Ale dopóki nie poznamy prawdy, dopóty nie będziemy wiedzieć, kto jest fałszywym guru a kto nie. Tak jak, możecie Mnie
zapytać: "Matko, czy on jest fałszywym guru, czy on jest fałszywym guru?" Powiedziałabym, dlaczego we Mnie wierzycie?
Przypuśćmy, że powiem, że on nie jest, więc zaczniecie się ze Mną kłócić. Jeśli powiem, że on jest, wtedy Mi uwierzycie. Tego
rodzaju rzeczy są niepotrzebne. Będziecie znali siebie i poprzez to będziecie znali absolutną prawdę, ponieważ wasz Duch jest
absolutem. On daje absolutną prawdę. Jutro opowiem wam więcej o Duchu, myślę, że na dzisiaj jest to wystarczające.
Powinniśmy mieć.
Myślę, że jeśli chcecie możemy mieć chwilę na Samorealizację. To zajmie chwilę. Najpierw powinniście być gotowi i po prostu
poprosić o to i wszyscy to dostaniecie. Oczywiście na pewno macie pytania w swoich głowach. Ostatnim razem, gdy byłam w
Madrasie cały czas upłynął na pytaniach, pytaniach, pytaniach, pytaniach. Ale teraz prosiłabym was, jeśli macie jakieś pytania,
odłóżcie je na bok, możecie je zapisać. Jutro odpowiem na wszystkie wasze pytania, ale teraz proszę, jeśli to możliwe,
spróbujcie otrzymać waszą Realizację. Dziękuję wam bardzo. Jeśli chcecie wyjść na pięć minut, możecie wszyscy wyjść i
wrócić, w porządku – ale nie rozmawiajcie, to wszystko. Nie powiedziałam wam o trzecim nurcie, jaki mieliśmy w naszym kraju,
Nath Panthis.
Jaini mają Adi Nath i od tego zaczął się odłam. Jeden guru miał przekazać wiedzę tylko jednej osobie – tak jak Janaka miał tylko
Nachiketa – aż do czasów Gyaneshwary, czyli do dwunastego wieku. Gyaneshwara był uczniem swojego własnego brata,
Nivritinatha i oni obaj bardzo cierpieli. On poprosił Nivritinatha o jedną rzecz: "Pozwól mi ujawnić prawdę przed ludźmi. Tylko im
o tym opowiem, nie będę nic robić, tylko o tym opowiem". Ponieważ trzynaście, czternaście tysięcy lat temu Markandeya opisał
Kundalini. Potem pojawił się Adi Shankaracharya, opisał Kundalini, ale wszystko było w Sanskrycie. A samopoznanie w
Sanskrycie, nie było powszechnie dostępne, a ci, którzy znali Sanskryt nie byli zainteresowani samopoznaniem. Dlatego przez
cały czas ta wiedza była trzymana w tajemnicy. Ale on zapytał, a potem napisał "Gyaneshwari".

"Gyaneshwari" to nic innego tylko rodzaj "Gity" w Marathi, którą on powiększył i obficie udekorował poezją. W szóstym rozdziale
"Gyaneshwari" on bardzo wyraźnie opisał Kundalini. I właśnie ten szósty rozdział także został okrojony, i nazwany jako
"nishiddha", ten, którego nie mogą czytać tak zwani ludzie, którzy przewodzą religii, którzy kierują naszym wzrostem. I oni
powiedzieli: "Nie możecie tego czytać, w przeciwnym wypadku będziecie mieli problemy". Dlatego ten szósty rozdział został
zamknięty i nikt nie próbował dowiedzieć się, ale wtedy pojawili się Nath Panthis. Z nich mamy Kabira, mamy Nanakę. On mówił
o "khalis", Nanaka mówił o khalis. "Khalis" oznacza czysty, nirmal. Sahaja yogini są nirmal. Jeżeli ktoś zrobi coś
nieodpowiedniego, jest to wyraźnie pokazane; a święty nie może taki być.
Ludzie khalis nie mogą być tacy, nie mogą być agresywni. To jest miłość. To jest miłość, która jest zupełnie nirvaj, bez żadnego
zadośćuczynienia. Miłość, która jest nieograniczona. To jest miłość, która nie wybiera. Tak jak energia wznosi się w roślinie lub
możemy powiedzieć, że soki roślinne wznoszą się, idą do różnych części: tak samo do liści i do gałęzi, do kwiatów, do owoców,
po czym powracają. One nie zatrzymują się na jednym. Jeśli zatrzymalibyście się na jednym, oznaczałoby to śmierć dla tego
obszaru jak i śmierć tego drzewa. Więc musimy zrozumieć, że te wszystkie wielkie inkarnacje, wizjonerzy i prorocy, oni wszyscy
przybyli na tę ziemię na tym samym Drzewie Życia. Musicie wierzyć w nich wszystkich.
Jeśli zaczniecie w nich wierzyć, w nich wszystkich, to o co będziecie kłótnia? Ale ci, którzy wierzą tylko w jednego, muszą się
kłócić i dlatego oni nas nie lubią, ponieważ my wierzymy we wszystkich – to nie tylko wiara, ale to jest prawda. Teraz, tutaj
muszę wam powiedzieć, że to jest żywy proces ewolucji, ostatni przełom. Nie zrobiliście niczego, aby stać się istotami ludzkimi,
w taki sam sposób to odbywa się bez wysiłku, to jest sahaj. Powiem wam tylko jedną rzecz, jak odżywić wasze centra, aby
łatwiej było Kundalini się unieść. To jest bardzo proste, wszyscy z was powinni to robić. Teraz nie musicie patrzeć na innych, ale
spójrzcie na siebie. Musicie zdjąć buty – to byłby dobry pomysł – aby czuć Matkę Ziemię, ponieważ Ona jest tą, która przez cały
czas wchłania w siebie nasze problemy, szczególnie ta nasza Yoga Bhoomi. My nie wiemy, jacy jesteśmy wielcy, że narodziliśmy
się w tym kraju. Oni zrobili z niego jeden wielki bałagan, to nie ma znaczenia.
Jeśli Ram Raja ma nadejść to nadejdzie tutaj, nie w politycznym stylu, ale w duchowym stylu. Myślę, że to ciągle opada.
Wepchnijcie to trochę do środka – opada. Myślę, że teraz jest w porządku, tak zostanie. Teraz jest lepiej. Dziękuję. Tak jak wam
mówiłam, nie musicie nic robić. Nie musicie zatrzymywać swoich myśli, nie musicie wkładać żadnego wysiłku, ani mówić
żadnych mantr, niczego. Kundalini wykona tę pracę; Ona zna was bardzo dobrze i poradzi sobie z tym. Tylko miejcie wiarę w
siebie, całkowitą pewność, że dostaniecie Realizację.
Poczucie winy nie jest czymś naturalnym, jest czymś, co myślę, że przyszło od ludzi, którzy mówili nam, że "jesteście
grzesznikami, jesteście tym, jesteście tamtym". W Moich oczach nikt nie jest grzesznikiem. Zagubiliście się, jesteście
ignorantami, ale nikt nie jest grzesznikiem. Więc musimy zrozumieć, że należy mieć szacunek dla siebie samych, ponieważ
jesteśmy wspaniali, jesteśmy cudowni. Tak wyglądamy, ponieważ nie jesteśmy połączeni, pogardzamy sobą, inni też mogą
gardzić wami. Ale wy jesteście istotami ludzkimi, jesteście uosobieniem ewolucji. A teraz potrzebny jest mały przełom, tak jak
połączenie i jestem pewna, że poznacie swoją Jaźń. Po tym jak nastąpi obudzenie Kundalini i przejście przez obszar kości
ciemiączka, zaczniecie czuć chłodny powiew na waszych rękach. To jest chaitanya. W Biblii jest to opisane jako chłodny powiew
Ducha Świętego, w Koranie jest nazwane jako "Ruh".
Potem również zaczniecie czuć chłodny powiew z waszych głów. Kiedy ten chłodny powiew pojawi się nad waszymi głowami,
wtedy poczujecie się bardzo zrelaksowani, spokojni i radośni. Tak wielu ludzi zaczyna się po tym po prostu śmiać. Powinniście
się śmiać. Ten świat został stworzony dla waszej przyjemności. A teraz musicie wkroczyć do Królestwa Boga, które jest nie tylko
radością, nie tylko pokojem, ale jest stanem błogości. Myślę, że jeśli macie na sobie coś ciasnego albo blisko szyi, dobrze by
było trochę to rozluźnić, jeśli jest to dla was niewygodne. Również, jeśli moglibyście zdjąć okulary..., później, kiedy wam powiem,
nie teraz; ponieważ zamkniecie oczy i potem nie będziecie ich otwierać. Więc najpierw pokażemy wam jak możecie sobie
pomóc, od tego zaczniemy. I przy okazji również poznacie swoje centra.
Będziemy pracować na lewej stronie. Przede wszystkim musicie wyciągnąć lewą rękę w Moją stronę w ten sposób – na kolanie,
wygodnie. Wyobraźcie sobie, nie musicie iść w Himalaje, robić nic w tym stylu, po prostu, siedząc wygodnie w fotelu powinniście

dostać swoją Realizację – takie jest wasze prawo. Wyciągnijcie lewą rękę w ten sposób. Teraz, prawą ręką musimy odżywić
nasze centra po lewej stronie. Najpierw kładziemy rękę na sercu, ponieważ tutaj odbija się nasz Duch. Ten Duch jest odbiciem
Boga Wszechmogącego. Następnie schodzimy w dół, do górnej części naszego brzucha, po lewej stronie. To jest centrum
naszego mistrzostwa. Jeśli jesteś Duchem, stajesz się swoim własnym mistrzem, nie potrzebujesz innego mistrza, twój Duch
cię prowadzi.
Potem przechodzimy do dolnej części brzucha po lewej stronie. Tak oto poznajecie wiedzę na swoim centralnym systemie
nerwowym. To centrum daje wam czystą wiedzę – Shuddha Vidya, która działa na waszym centralnym układzie nerwowym.
Następnie przesuwacie rękę do góry, po lewej stronie brzucha i naciskacie go, to centrum odpowiada za Zasadę Guru.
Przypuśćmy, że chodziliście do niewłaściwych guru, to centrum może to skorygować. Następnie musicie położyć prawą rękę na
sercu. Teraz połóżcie rękę u nasady szyi, pomiędzy szyją i ramieniem, musicie skierować głowę w waszą prawą stronę. To
centrum blokuje się, kiedy czujecie się winni a kiedy czujecie się winni, wtedy to centrum się blokuje. To powoduje u was wiele
chorób – jedną z nich jest angina, oraz zapalenie stawów kręgów; również wiele złego dzieje się z organami, ponieważ one stają
się letargiczne. Więc najlepiej będzie prawidłowo położyć tu rękę i skierować głowę w prawo, w ten oto sposób.
Następnie proszę połóżcie prawą rękę na czole i pochylcie głowę najniżej jak to tylko możliwe. To jest centrum, przy którym
musicie wybaczyć, wybaczcie wszystkim bez myślenia, komu wybaczyć. Czy wybaczycie czy nie, wy niczego nie robicie, to
nasza koncepcja. Ale jeśli nie wybaczycie, wtedy wpadacie w niepowołane ręce. Więc proszę połóżcie rękę w ten sposób, to jest
centrum odpowiedzialne za wybaczanie; bez myślenia o ludziach, którym macie wybaczyć lub o tych, którzy was skrzywdzili. To
jest Agnya Czakra, ona jest niezwykle ważna, ponieważ jest bardzo wąska i jeśli nie przebaczycie, Ona się nie uniesie, Kundalini
nie przejdzie. Po prostu wybaczcie. Teraz połóżcie prawą rękę z tyłu głowy i odchylcie ją. To będziemy robić później, teraz tylko
pokazuję wam czakry. Tutaj z tyłu głowy, ponieważ cały czas czujecie się winni, myślicie, że zrobiliście coś złego, więc najlepiej
będzie poprosić Boską Moc o wybaczenie, to centrum jest tutaj.
Teraz naprężcie dłoń i połóżcie środek dłoni na czubku głowy, na obszarze kości ciemieniowej, która była miękka, kiedy byliście
dziećmi, taloo, tutaj – po prostu tutaj. Odegnijcie palce i naprężcie tak, aby powstał porządny nacisk na skalp, porządny nacisk
na skalp. Teraz pochylcie głowę najbardziej jak to tylko możliwe. I powoli przesuwajcie skórę na głowie, siedem razy, zgodnie z
ruchem wskazówek zegara – zgodnie ze wskazówkami zegara. Naciskając, odegnijcie ręce – to znaczy palce – w przeciwnym
wypadku nie będzie odpowiedniego nacisku. Zrobione! Więc, po pierwsze musimy mieć pewność siebie, musimy mieć szacunek
i miłość dla siebie. Więc teraz, kładziemy lewą rękę w ten sposób, odsuwamy stopy jedną od drugiej i teraz zamykamy oczy.
Połóżcie prawą rękę na sercu, proszę, połóżcie prawą rękę na sercu. Tutaj jest centrum Ducha, tutaj rezyduje Duch.
Możecie zadać Mi pytanie trzy razy, tak jakbyście pytali komputer, w waszym sercu. Możecie Mnie nazywać: "Shri Mataji" albo
"Matką", jak wolicie. "Matko, czy ja jestem Duchem?" Zapytajcie trzy razy: "Matko, czy ja jestem Duchem? Shri Mataji, czy ja
jestem Duchem?" Jeśli jesteś Duchem, stajesz się swoim mistrzem. Więc proszę połóżcie rękę, na górnej części brzucha, po
lewej stronie i mocno naciśnijcie. Tutaj znowu zadajcie pytanie: "Matko, czy jestem swoim własnym mistrzem?" Proszę
zapytajcie trzy razy w swoim sercu, z pełnym przekonaniem: "Matko, czy jestem swoim własnym mistrzem?" Jesteś, ale po
prostu zadajesz Mi takie pytanie.
Szanuję waszą wolność i nie mogę na was wymusić czystej wiedzy, musicie o nią poprosić. Teraz musicie położyć prawą rękę
na dolnej części brzucha po lewej stronie i mocno nacisnąc. Tutaj musicie powiedzieć: "Matko, proszę daj mi czystą wiedzę –
Shuddha Vidya. Shri Mataji, daj mi Shuddha Vidya". Proszę powiedzcie to sześć razy, ponieważ to centrum ma sześć płatków,
centrum Swadishthan. "Proszę daj mi Shuddha Vidya – czystą wiedzę". Jak tylko poprosicie o czystą wiedzę, Kundalini zacznie
się unosić. Ale mając pewność siebie, musicie ułatwić Jej ten ruch poprzez otwarcie waszych wyższych czakr. Więc teraz
proszę przesuńcie prawą rękę na górną część brzucha po lewej stronie i mocno naciśnijcie. Trzymajcie stopy osobno.
W tym momencie musicie powiedzieć dziesięć razy z całkowitą wiarą w siebie: "Matko, jestem swoim własnym mistrzem".
Powiedzcie to proszę: "Matko, jestem swoim własnym mistrzem. Matko, jestem swoim własnym guru", ponieważ wszyscy
wielcy guru, satgurus, stworzyli to centrum dla waszego wzrostu. A Matka zawsze chce, aby Jej dzieci miały nie tylko to, co Ona
ma, ale aby miały znacznie więcej od Niej. Teraz muszę wam przede wszystkim powiedzieć, że nie jesteście tym ciałem, ani

umysłem, ani tymi emocjami, ani tymi uwarunkowaniami, ani ego, ale jesteście czystym Duchem. Więc teraz przesuńcie prawą
rękę na serce i z całkowitą wiarą powiedzcie dwanaście razy: "Matko, jestem czystym Duchem. Matko, jestem czystym Duchem"
– dwanaście razy – "Shri Mataji, jestem Shuddha Atma". Musicie to powiedzieć z całkowitą wiarą. Muszę wam powiedzieć, że ta
Boska Wszechprzenikająca Siła jest oceanem wiedzy, jest oceanem współczucia i błogości. Musicie powiedzieć z całkowitą
wiarą: "Matko, ja nie jestem niczemu winny" – proszę powiedzcie to szesnaście razy.
Musicie powiedzieć: "Shri Mataji, jestem Nirdoshą, jestem Nirdoshą". Proszę powiedzcie to szesnaście razy. Powiedzcie to, dla
Mojej satysfakcji. Teraz przesuńcie prawą rękę na czoło. Tak jak wam już powiedziałam, czy wybaczycie czy też nie wybaczycie,
wy nie robicie nic. Więc w tym momencie pochylcie głowę jak najniżej i teraz, z całą pokorą, wybaczcie każdemu! Po prostu
wybaczcie! Nie myślcie o ludziach, którzy przysporzyli wam kłopotów i którzy was dręczyli, po prostu im wybaczcie. To jest
najlepszy sposób na pozbycie się tego ciężaru, ponieważ jeśli nie wybaczycie, wpadniecie w niepowołane ręce. Powiedzcie to z
serca, nieważne ile razy, ale powiedzcie z serca, proszę powiedzcie.
Wielu ludzi mówi, że bardzo trudno jest wybaczyć. Co jest w tym takiego trudnego? – wystarczy tylko to powiedzieć. Teraz
połóżcie prawą rękę na głowie, z tyłu i odchylcie ją najdalej jak to tylko możliwe, odchylcie, jak najdalej. Teraz ponownie musicie
powiedzieć prosto z serca: "O Boska Mocy, jeśli uczyniłem coś złego, proszę wybacz mi. Jeśli uczyniłem coś złego
nieświadomie, proszę wybacz mi". To także powiedzcie prosto z serca. Teraz napnijcie dłoń i połóżcie środek dłoni na czubku
głowy, na ciemiączku, które było miękkie, kiedy byliście dziećmi. To miejsce jest też nazywane taloo, talavyam w Sanskrycie.
Teraz pochylcie głowę najniżej jak to możliwe, pochylcie.
A teraz proszę spróbujcie przesuwać skórę na głowie naciskając, jednocześnie rozciągając palce. Proszę, odegnijcie palce,
dobrze naciśnijcie i przesuwajcie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, siedem razy. Tutaj znowu, nie mogę wymusić na was
Samorealizacji, musicie o Nią poprosić. Więc podczas przesuwania ręką, powiedzcie siedem razy: "Matko, proszę daj mi moją
Samorealizację. Matko, proszę daj mi moją Samorealizację". Nie mogę tego wymusić na nikim. Proszę opuśćcie ręce. Bardzo
wolno otwórzcie oczy. Teraz skierujcie prawą rękę w Moją stronę, w ten sposób i pochylcie głowę i sami przekonajcie się czy
pojawił się chłodny powiew nad waszymi głowami. Sprawdźcie nad ciemiączkiem.
Niektórzy ludzie czują to bardzo blisko, ale nie przy skórze, trochę wyżej, a niektórzy ludzie czują to jak strumień powietrza, dość
wysoko. Możliwe, że będzie także gorący, może być również gorący. Jeśli nie wybaczyliście, to z pewnością powiew będzie
gorący. Teraz proszę skierujcie lewą rękę w Moją stronę. I ponownie, pochylcie głowę i sami sprawdźcie czy pojawił się chłodny
powiew albo gorący powiew nad waszymi głowami. Musicie sami zaświadczyć czy Sahaja Yoga jest stawaniem się czymś; tak
jak wam mówiłam nie ma certyfikatu. Możliwe, że niektórzy ludzie czują gorący powiew, to nie ma znaczenia. Teraz, ponownie
proszę skierujcie prawą rękę w Moją stronę, pochylcie głowę i jeszcze raz sami się przekonajcie. Tylko nie kładźcie ręki na
czubku głowy, trochę wyżej, wtedy to poczujecie, trochę wyżej. Teraz proszę, skierujcie ręce w Moją stronę w ten sposób,
patrzcie na Mnie i nie myślcie.
Możecie to zrobić. Wszyscy ci, którzy poczuli chłodny powiew na palcach, albo nawet gorący powiew i wszyscy ci, którzy poczuli
go na dłoniach albo na czubku głowy, albo w obu miejscach, proszę niech podniosą ręce. Proszę podnieście obie ręce. Och!
Niech was Bóg błogosławi. Większość z was to otrzymała. Większość z was to otrzymała. Nie dyskutujcie o tym, ponieważ jeżeli
przejdziecie na poziom mentalny, to stracicie to. Po prostu cieszcie się tym. Chciałabym, abyście dzisiaj spali spokojnie.
Jutro jeszcze zadzwońcie do przyjaciół i innych ludzi; ponieważ nie możecie za to zapłacić i nic nie trzeba robić, to jest wasze –
tak samo jak Matka Ziemia nie wie, jaką pobrać opłatę od nasion za to, że wykiełkowały. Więc tym jest także wasza purva punya.
Ci, którzy tego nie otrzymali, dostaną to jutro. Więc proszę, abyście wszyscy przyszli i proszę przyprowadźcie przyjaciół. To jest
najlepsza rzecz, jaką możecie komuś dać. To jest to, na co czekaliśmy. Niech was Bóg błogosławi. Proszę przyjdźcie jutro.
Wytłumaczę wam naturę Ducha, czym jest Duch. Widzicie, co Ja przed chwilą zrobiłam.
On chce, abyście wszyscy przyszli i wzięli darshan. Teraz Ja siedzę przed wami, to jest darshan. Nie ma potrzeby dotykać Moich
stóp, nie ma potrzeby. Zobaczymy jutro. Tak bardzo chcecie to zrobić, nie ma potrzeby tego robić. Od tego są politycy. Jutro
proszę przynieście swoje pytania. Proszę przynieście swoje pytania, z przyjemnością na nie odpowiem.
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Dzisiaj będziemy mieli Puję do Shri Ganeszy a następnie do Raja Rajeshwari.
Boginię nazywano tak wieloma imionami: szczególnie Adi Shankaracharya nazywał Ją Raja Rajeshwari, to znaczy Ta, która jest
Królową wszystkich Królowych. Również na Zachodzie nazywano Ją Matką Marią. Te imiona pochodzą z religii pogańskiej tak
jak wam wcześniej mówiłam, że nie pochodzą z opisu Marii Matki w Biblii. To pokazuje, że dokonano wielu zmian w Biblii.
Również dokonano wielu zmian w tekście hinduskich skryptów, nawet w Gicie. I tak się zaczęło przekłamanie w każdej religii. A
intelektualiści z tego skorzystali i zaczęli wprowadzać własne wymysły, mówiąc rzeczy, opisując rzeczy, które były zupełnie
przeciwko Boskiej Mocy.
Jesteście wszyscy szczęściarzami na tej Ziemi bo odkryliście rzeczywistość i widzicie, że te wszystkie rzeczy, które były
mitologiczne są prawdziwe, a wszystko to, co jest intelektualne nie jest prawdziwe, również wszystko to, co służy rozdzielaniu
ludzi jednych od drugich nie jest prawdziwe. Ponieważ my wierzymy we wszystkie religie, to dlatego, że każda tak zwana religijna
osoba jest przeciwko nam, bo macie niby wierzyć tylko w jedną religię a z pozostałymi walczyć. Jeśli wierzycie we wszystkie
religie, to znaczy że jesteście zupełnie niereligijni – taka jest idea. To ich zaszokowało, że wierzymy we wszystkie religie, że
szanujemy wszystkie inkarnacje, i że wierzymy w integrację tych bóstw.
Jeśli chodzi o Ganeszę, musiało to być wielką rewelacją dla was, ludzi z Zachodnich krajów. Nawet na północy nie zauważyłam,
żeby Ganesza był czczony tak bardzo, jak czczony jest na południu, zwłaszcza w tym rejonie i również w rejonie Maharasztry, bo
w Maharasztrze mamy osiem swayambhu Ganeshy, i wszyscy w nie wierzą. Mówią teraz, że to wszystko to ślepa wiara, że to
czy tamto. Ale teraz widzieliście Ganeszę stojącego za Mną, wewnątrz Mnie – było to tylko po to, aby udowodnić, że istnieje
bóstwo zwane Ganeszą. Dostaniecie fotografie, na których Ganesza w połowie siedzi tutaj, a w połowie jest moim sari. A to
wszystko po to, aby was przekonać, że istnieje bóstwo takie jak Shri Ganesz, i że On działa, działa poprzez Mooladharę. Ta
wiedza była znana Indusom tysiące lat temu. Ten taniec Kuchipudi powstał siedem wieków przed Chrystusem, więc możecie
sobie wyobrazić, że koncepcja Ganeszy musiała powstać tysiące lat temu.
Zatem ludzie byli bardzo rozwinięci duchowo w tym kraju i wiedzieli, jakie istnieją bóstwa, jak One wyglądają, jakie mają funkcje
– chociaż to była tajemna wiedza niedostępna dla ogółu. Ale wszystko to, co powiedzieli święci było akceptowane, ponieważ nie
było w tym ego. Próbowałam się dowiedzieć, dlaczego ludzie na Zachodzie rozwijają takie wielkie ego. Jeszcze nie udało mi się
znaleźć podstawowej przyczyny, dla której poprzez ego pojawia się tego typu agresywność. Można powiedzieć, że to przez
współzawodnictwo i tego typu rzeczy, ale bywało w historii Zachodu, że nawet ludzie podążający za Chrystusem, który był
niczym innym jak tylko całkowitą pokorą wypisaną wszędzie wielkimi zgłoskami, pomimo tego ci ludzie i tak byli agresywni.
Pokora jest główną rzeczą, którą trzeba zrozumieć. I będziecie zdumieni, że pokora oznacza "vinay", a jest to cecha Shri Ganeszy
– Vinayaka. "Vidya vinayen shobhate". "Vidya", co znaczy "Wiedza jest ozdobiona tylko pokorą". Widzieliście wczoraj pokorę tych
wielkich artystów, i wielkich guru, którzy tam byli. Guru zaprosił Mnie do swojej akademii, i ofiarował Mi te wszystkie rzeczy,
które tradycyjnie ofiarowuje się Bogini. Byłam tak bardzo wzruszona tą gotowością do zaakceptowania Mnie i Sahaja Yogi.
Nawet ta Kalakshetra, która była zdominowana przez Towarzystwo Teozoficzne – chociaż ta pani nie przejmowała się tak
bardzo Towarzystwem Teozoficznym i stworzyła to wielkie audytorium i inne rzeczy, i zadedykowała wszystko sztuce. Nie
pozwoliła, żeby tam weszło Towarzystwo Teozoficzne. Pomimo tego wszystkiego, jak oni wszyscy Mnie zaakceptowali,
możecie wyraźnie zobaczyć ich oddanie i zrozumienie. Bycie pokornym wobec świętych jest absolutnie niepisanym prawem
tego kraju. I to, żeby nie prowokować świętego, nie dominować go. Cokolwiek święty powie, musi być zaakceptowane.
Więc pierwszą cechą, którą Ganesza powinien nam dać jest vinay – "vinay" oznacza pokorę. Pokora nie jest powierzchowna, tak
jak to wasze ciągłe powtarzanie "przepraszam" lub "wybacz", "obawiam się" – to nie o to chodzi. To nie jest..., to nie jest tylko
czcze gadanie, ale ta pokora musi przyjść z wnętrza. Ale pokora jest oczywiście zawsze zeszpecona przez ego, to ego unosi cię

na powierzchni i nigdy nie rozumiesz, że byłeś egoistyczny. Nawet kiedy mówię o ego, ludzie myślą, że Matka mówi tu o kimś
innym, nigdy nie myślą "to ja jestem tym, który ma to ego". Tak więc Ganesza jest zabójcą ego, ponieważ pokora jest jedyną
rzeczą, która może zneutralizować twoje ego.
Co należy zrozumieć, żeby spokornieć? Na przykład, w tym kraju, do którego przyjechaliście, są bardzo prości ludzie, widzicie,
żyją bardzo prosto, nie mają wszystkich tych wyrafinowanych rzeczy wokół siebie; jedzą rękami, jedzą na liściach, widzicie. I
według niektórych pań, które tutaj mieszkały, te panie z Zachodu myślą, że oni wszyscy są prymitywni. Ale spójrzcie, w jaki
sposób oni rozwinęli tę sztukę. Ten rodzaj zwinności i nawet skoki tego rodzaju, nie możecie tego osiągnąć. Co jest zatem
przyczyną takiego działania, to jest pokora wobec sztuki. Sztuka musi być respektowana. Guru musi być respektowany. Respekt
jest jedyną drogą, żeby się czegokolwiek nauczyć. Myślę, że Indusi mają to we krwi, że musisz być posłuszny swojemu guru
bezwarunkowo, bezwarunkowo. I ten guru uczy tak wielu ludzi, jest tam tyle dziewcząt, tylko po to, aby wyrazić jego sztukę. On
nie dostaje dużo pieniędzy, mogłam to zobaczyć. Mają bardzo małą prowizję, i on także wiele za to nie bierze. Ale jego
poświęcenie jest takie, jak poświęcenie Shri Ganeszy dla Jego Matki. I on jest tak całkowicie na tym skoncentrowany, że
wszystkie inne rzeczy nie są ważne.
Zatem, aby stać się pokornym, musicie odwrócić swoją uwagę od innych rzeczy. To jest niesłychanie ważna sprawa. Jeśli twoja
uwaga jest skierowana na inne twoje problemy, to czy tamto, albo jeśli starasz się wejść do Sahaja Yogi innymi kanałami, to się
nie uda. Musisz spokornieć w swoim sercu, absolutnie spokornieć. On jest niewinny, oto dlaczego jest pokorny. Jeśli nie jesteś
niewinny, nie możesz być pokorny. Pokora jest oznaką niewinności. Dobre dziecko, miłe niewinne dziecko jest niesłychanie
posłuszne. Cokolwiek mu powiesz, ono będzie posłuszne. Ja znam Moje wnuki – kiedyś jechaliśmy do Nepalu, i było tam bardzo
zimno. Ich matka powiedziała: "One nie chcą niczego założyć na głowy".
Powiedziałam: "Załatwię to w jedną minutę". Zawołałam je, dałam im kawałki zwyczajnego materiału. Powiedziałam: "Musicie
nakryć głowy".
"W porządku". Założyły to na głowy, porządnie założyły, zawiązały. Wyglądały trochę dziwnie, ale im to nie przeszkadzało.
Oto czego brakuje i dlatego właśnie okazuje się, że nie ma takiej głębi. To nie tylko uwarunkowania – nie powiedziałabym, że jest
to uwarunkowanie. Ludzi nie mają uwarunkowań, nawet Indusi się tacy stali. Trudno jest im być pokornym, bardzo trudno.
Możecie to nazwać wpływem Zachodu, albo może zapomnieli o swojej przeszłości. Ale pokora jest tak ważna. Na przykład
muszę wam powiedzieć, że od dzieciństwa, chociaż urodziłam się w rodzinie chrześcijańskiej – musieliśmy dotykać Matki Ziemi
i najpierw Ją prosić o wybaczenie, więc zapamiętajcie to sobie. I dotykać stóp swoich rodziców, i wszystkich starszych w
rodzinie – czyż nie tak? Dotykać stóp wszystkich, którzy są najstarsi w rodzinie. Nawet niektórych starych służących, którzy
opiekowali się naszymi starszymi braćmi – dotykać również ich stóp. Ale tej pokory brakuje. I tej godności, którą powinni mieć
starsi, również brakuje. Cokolwiek to było, to był nasz obowiązek, żeby dotykać stóp wszystkich, i nie oceniać starszych.
Zatem to stworzy taką piękną atmosferę w Sahaja Yodze, jeśli zwróciłbyś uwagę na to "czy jestem pokorny robiąc to?" Zadaj
tylko pytanie: "Czy jestem pokorny robiąc to, mówiąc to?" Krytykowanie liderów stwarza problemy. Oni są liderami, ponieważ na
to zasługują. W momencie, kiedy uznam, że nie są dobrzy, sama ich wyrzucę – dobrze o tym wiecie. Ale nie ma pokory. Za to
pokora jest zastąpiona przez ego i to ego stwarza ego w liderach. Liderzy stają się egoistyczni i tylu liderów zostało
wyrzuconych. Po prostu nie wiem, kiedy równowaga powinna się pojawić, czy powinnam obwiniać członków czy liderów. Matka
wyznaczyła ich na liderów, więc bądźmy pokorni. W końcu, musiał być jakiś powód, dla którego Matka poprosiła ich, żeby byli
liderami. Dlaczego mamy próbować się z nimi kłócić, szukać w nich wad? Tworzymy razem związek.
Tak jak Shri Ganesza, który jest tak pokorny, a Jego gany są nawet bardziej pokorne, dlatego że On nie będzie tolerował żadnego
gana, który nie jest pokorny wobec Matki. Wystarczy mały ruch oczu i one pojawiają się, żeby walczyć, i robić to, co mają robić.
One rozumieją każde spojrzenie Matki, i wiedzą co trzeba zrobić. Tylko taki rodzaj poświęcenia może sprawić, że będziesz miał
coraz większą głębię.
Może to sposób, w jaki rozumujemy na Zachodzie, że musimy się promować, musimy się bardziej reklamować, musimy więcej o

sobie mówić, musimy się bardziej przechwalać. Im bardziej to robisz, tym większy odniesiesz sukces. To jest to, co widzicie
każdego dnia. Przechwalają się: "Ja wierzę" – spójrz, kim ty jesteś, żeby wierzyć albo nie wierzyć? Kim jesteś, żeby tak mówić?
Ale to jest tak, że trzeba tworzyć wyobrażenie, że to człowiek z wielką osobowością, albo wielkiego wymiaru. Tworzycie sylwetkę
zupełnie sztuczną, bezsensowną. Bardzo zastanawiające, że tej sylwetce, która jest taka sztuczna, ludzie się kłaniają. Może to
dlatego, że oni też są sztuczni, dlatego się kłaniają tym sztucznym ludziom. Dziwię się. Bo to są dobrze znani oszuści, i ludzie
wiedzą, że to są oszuści, że robili różnego rodzaju rzeczy, ale wciąż płaszczą się przed nimi. Bo być może chcą z tego odnieść
jakąś materialną korzyść, albo sama już nie wiem co, pewnego rodzaju sztuczną korzyść. Nawet zrobienie sobie zdjęcia z takim
człowiekiem jest uważane za coś bardzo wielkiego.
Zatem wszystkie takie pomysły muszą być zdemaskowane przez Sahaja yoginów. Oni muszą przejrzeć na wylot ten żart, to
przedstawienie, to co się dzieje a także odzwierciedlać to z powrotem, robić introspekcję i zobaczyć: "Mam nadzieję, że nie ma
tego we mnie". Czasem śmiejemy się z innych, ale sami w tym tkwimy. I kiedy zaczniemy stosować introspekcję, widzimy w
sobie "tak, to tam jest". Są pewni Sahaja yogini w pewnych krajach, o których składane są Mi relacje, że oni nagle mówią: "Matka
dała mi specjalne moce". Albo mówią: "Ja jestem Maha Mataji" – był też taki jeden, Maha Mataji. Nawet Ja nigdy nie
powiedziałam, że jestem Mataji. Wy ludzie tak Mnie nazywacie, Ja nigdy tak nie powiedziałam. Ale on powiedział: "Ja jestem
Maha Mataji". Możecie nazywać go wariatem, możecie go nazywać jak chcecie, ale to zdecydowanie jego arogancja rozwinęła
się do takiego stopnia, że on nie widzi, o czym mówi. To jest też sposób, w jaki pompujecie ego waszych liderów, poprzez
atakowanie ich. Im bardziej go atakujecie, tym bardziej on reaguje a kiedy reaguje, jego ego się nadyma.
Tak jak wam mówiłam, dzisiaj będziemy czcić Raja Rajeshwari. Nigdy przedtem wam tego nie mówiłam. Nigdy nie prosiłam,
żebyście przeczytali Guru Gitę, z tego samego powodu. Nigdy wam nie powiedziałam, że Ona jest Raja Rajeshwari, ponieważ to
też mogłoby trochę pójść w wasze ego, "jak Ona może być Królową nad wszystkimi Królowymi?" Oczywiście, Matka Chrystusa to
co innego, ale nie Mataji – tego za wiele! Więc nigdy wam tego nie mówiłam. Powiedziałam: "Baba, Jestem pokorną Matką, to
wszystko, Świętą Matką" – to wszystko. To tworzy tu dziury i dlatego to jest możliwe!
Cokolwiek to jest, rozumiałam w czym był problem, i w bardzo humorystyczny sposób daliśmy sobie radę z wieloma rzeczami.
Ale wciąż czuję, że spójrzcie na tych artystów, na tych ludzi, jak oni tworzą te rzeczy – to może się nie zgadzać z waszym
wyobrażeniem estetyki, i podobnymi rzeczami. Możecie powiedzieć, że to jest raczej krzykliwe, takie czy inne, bo to zawsze
dzieje się w mózgu. "Mogłoby być tego mniej, powinno być bardziej przestrzenne" i tym podobne. Moglibyście zacząć
krytykować, ponieważ to jest jedna z cech ludzi, którzy nie są pokorni, bo oni myślą, że mają możliwość krytykowania
czegokolwiek. "Och, nie podoba mi się ten kolor, nie jest dobry". Ale artysta to stworzył swoim sercem – doceńcie to!
Więc drugą rzeczą jest docenianie. Doceniaj swoje życie; jakiekolwiek jest, doceniaj, akceptuj je. Ale bez ociągania. Wszystkie te
mentalne wyobrażenia w głowie, że sztuka jest tym czy tamtym, doprowadziły nas do sytuacji, w której nie będziemy już mieć
więcej Rembrantów ani Michała Anioła – koniec. To nie jest mentalne, sztuka nigdy nie jest mentalna. Ona przychodzi z wnętrza
a cokolwiek przychodzi z wnętrza, nie może być porównane z tym, co jest na zewnątrz, z naszymi pomysłami. A więc jeśli chodzi
o docenianie – możecie powiedzieć, że na Południu Indusi noszą bardzo, bardzo jaskrawe ubrania, w naszym własnym stylu. Ale
Ja tak nie uważam. Ktoś może powiedzieć coś innego. Również zauważyłam, że Indusi z Północy muszą krytykować Indusów z
Południa, a Indusi z Południa muszą krytykować Indusów z Północy. Cokolwiek by to nie było, nikt już nie czerpie z nikogo
niczego dobrego. To głupota, głupota.
Ale, aby docenić i zaakceptować, przyswajacie to. Indusi z Północy nie lubią jedzenia Indusów z Południa, jakiekolwiek jest.
Cokolwiek by próbowali, nie smakuje im. Również nie podoba im się ich muzyka. Czy możecie sobie wyobrazić całe Indie
podzielone na dwie części, a Indusi z Południa nie lubią jedzenia Indusów z Północy ani północno-indyjskiego stylu tańca, Mam
tu na myśli, że nawet w naszym kraju. Tak jesteśmy w tym kraju podzieleni, że osoba z Rameshwaram nie polubi jedzenia z
Madrasu, a osoba z Madrasu nie polubi jedzenia z Delhi. Tak więc, te metody podziału pojawiły się poprzez to, że nie ma w was
wrodzonej pokory. Jeśli możecie cieszyć się wszystkim, to jesteście pokorni.
Jeśli możecie docenić każdy rodzaj ekspresji, to jesteście pokorni. Pokora jest głęboko w charakterze, ponieważ pochodzi z
Mooladhary. I to jest to, czym jest Shri Ganesza. Wyobraźcie sobie, On przemieszcza się na małym szczurze, On nie ma

samochodów Impala ani Rolls Royce'ów. On po prostu jeździ, ze swoim wielkim brzuchem, jeździ na małym szczurze. Żadnej
asertywności Jego mocy – On jest taki pokorny, On jest taki słodki. On jest twórcą wszystkich rytmów i rzeczy, i wibracji. Bez
Niego, nie wiem, jaki byłby ten świat. Oto, co musimy naprawdę wszędzie doceniać, zamiast potępiać to czy tamto. To znaczy,
nawet kolor tego pokoju może wam się nie podobać, to może wam się nie podobać. Mam na myśli, że jest tyle rzeczy, których
nie lubicie. Muszę zatem zapytać: "Co lubicie?" "Fasolę w sosie" – no tak! Musimy się otworzyć. Z pokorą otwieracie się,
przenikacie, rozprzestrzeniacie się. Bez pokory nie możecie, bo zaprzeczacie wszystkiemu, tworząc mur. Tylko pokora sprawi, że
się rozprzestrzenicie.
Dzisiaj, w pierwszym dniu naszej tury, proszę was, żebyście byli bardzo, bardzo pokorni. Zrozumcie, że pokora jest niesłychanie
prosta i piękna. Widzieliście tę małą dziewczynkę grającą na veenie, na takim trudnym Adi Vadyam, pradawnym instrumencie –
z taką słodyczą, z taką zwinnością i tak pokornie. Ona przyszła do Mnie i powiedziała: "Matko, jaki to wielki przywilej, że miałam
okazję, zagrać przed Tobą". Wyobraźcie sobie – taki geniusz. Jeszcze jeden, który ostatnio Mnie spotkał był mandolinistą mniej
więcej w tym samym wieku, może młodszy. To znaczy, teraz on jest znany na świecie, ale kiedy występował przede Mną, nie
chciał zapłaty, niczego, on po prostu zanurzył się w ekstazie. Nawet ta tancerka powiedziała Mi, że była w ekstazie, kiedy Mnie
zobaczyła i po prostu tańczyła tak dobrze, z takim wigorem. A miała gorączkę. Powiedziała: "Moja gorączka odeszła, zupełnie,
wszystko ze mną w porządku". Popatrzcie na tych artystów. Nigdy Mnie przedtem nie znali, nic nie wiedzą o Sahaja Yodze. Ale
cóż za pokorne zrozumienie Boskości – ponieważ są pokorni. Boskość nie domaga się uznania, nie promuje siebie, nie robi
hałasu.
Już tu są. Podejdźcie. Czy to Guido? Przybyli Włosi. To dlatego dzisiaj opóźniłam puję. Czy to Guido? Zawołajcie go. Guido jest
zbyt pokorny, aby podejść. Wejdźcie, wejdźcie. Posuńcie się trochę do przodu. Niech Bóg was błogosławi. Czekałam na was!
Proszę, proszę usiądźcie. Nie, nie, chodźcie! Podejdźcie. Czy możecie – możecie wszyscy usiąść z przodu, jest miejsce.
Chodźcie, możecie tu wszyscy usiąść. Widzicie, muszę ich zadowolić, bo mieszkam we Włoszech! Podejdźcie ... W porządku,
może zajmą tę część. Podejdźcie do przodu, tam. Albo możecie usiąść pośrodku, nieistotne. Możecie usiąść tam, gdzie
jesteście, tak, możecie. Podejdźcie do przodu, do przodu, tu jest miejsce.
Więc mówiłam im o Shri Ganeszy, że Jego podstawowa moc pochodzi z Jego pokory i że wszyscy musimy być niesłychanie
pokorni, niesłychanie pokorni, doceniając wszystko. Oczywiście musicie dać im Mój wykład do posłuchania – już go nagrali –
tak, żeby wiedzieli, o czym dzisiaj mówiłam. Teraz możemy mieć puję.
Niech Bóg was błogosławi.
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Kłaniam się wszystkim poszukiwaczom prawdy. Wczoraj, na samym początku powiedziałam wam, że prawda jest tym, czym
jest. Jeśli nie znaleźliśmy prawdy powinniśmy być pokorni i szczerzy odnośnie tego, ponieważ prawda jest dla naszego dobra,
dla dobra naszego miasta, dla naszego społeczeństwa, dla naszego kraju i dla całego Wszechświata. Wy wszyscy urodziliście
się w bardzo niezwykłych czasach, w których ludzie mają otrzymać swoją Samorealizację. To jest Czas Zmartwychwstania
opisany w Biblii, to jest Czas Kiyama opisany przez Mahometa Sahiba. To jest bardzo szczególny czas, gdy Nala, jak wiecie, Nala
damayanthi akhyan – Nala przeciwstawił się Kali. On bardzo zezłościł się na Kali i powiedział: "Zniszczyłaś moją rodzinę,
zniszczyłaś mój spokój i wciągnęłaś ludzi w bhram, w iluzje, więc lepiej Cię zabiję". On rzucił wyzwanie Kali: "To powinien być
twój koniec raz na zawsze". Wtedy Kali powiedziała: "Dobrze, pozwól mi opowiedzieć ci moją mahatmyam. Pozwól mi
powiedzieć, dlaczego powinnam tutaj być. Jeśli cię przekonam, wtedy mnie nie zabijesz, a jeśli cię nie przekonam, możesz mnie
zabić". Po czym powiedział: "Wszyscy ci, którzy obecnie poszukują prawdy, poszukują swojej Samorealizacji, Atma sakshatkary,
ci, którzy idą w giri i kandharas, w góry i w doliny, szukając Boga po całym świecie; ci ludzie narodzą się jako zwyczajni
domownicy podczas Kali Yugi. Bez wątpienia, będzie bhram, ludzie będą w sabhram. Będzie tam iluzja i będzie tam zamieszanie
– które stworzę, bez wątpienia – ale właśnie tylko z powodu tego zamieszania ci prości domownicy będą poszukiwać prawdy. I
to dlatego w tym czasie oni otrzymają swoją Atma sakshatkarę". Było wiele przepowiedni o tych czasach w naszych shastrach,
ale szczególnie Bhrigumuni w "Nadigranth" opisał te czasy. Jeśli je odniesiecie do teraźniejszości, to jest to dokładnie ten czas.
To się miało wydarzyć po śmierci Raghwindra Swami i to właśnie dzieje się teraz. To jest bardzo ważne dla was ludzie, abyście
zrozumieli, że Raghwindra Swami był w tym rejonie i wykonał dużo pracy a teraz nadszedł czas, aby ukończyć jego dzieło,
również dzieło Ramana Maharshi. Oni nie wiedzieli jak to wytłumaczyć, więc rozpoczęli maunavart. Ludzie tacy jak
Gyaneshwara, w wieku dwudziestu trzech lat, pisali takie wspaniałe rzeczy jak "Amruta anubhavi...", to jest książka, myślę, że to
ostatnie słowo w temacie duchowości. Oni musieli wejść w samadhi w tak młodym wieku dwudziestu trzech lat, ponieważ nikt
nie próbował ich zrozumieć. Tyle było rytualizmu, tyle uwarunkowań, tyle czytania, że nikt nie chciał się dowiedzieć, o czym oni
mówili. Każdy myślał: "My wszystko wiemy" i stąd mieli ten rodzaj satysfakcji. Kabir powiedział: Kaise samjhaun, sab jag andhaa
– "Jak mam to wytłumaczyć, cały świat jest ślepy". Ale to jest to, co musimy osiągnąć w naszej ewolucji, to jest to, do czego
mamy wskoczyć. O tym, aby stać się Duchem mówią wszystkie Święte Pisma – nie tylko w Indiach, wszędzie. Jeśli przyjrzycie
się Tao, jeśli przyjrzycie się Zen, jeśli zgłębicie żydowskie lub chrześcijańskie filozofie, albo islamskie, wszędzie jest
powiedziane, że musisz stać się swoją Jaźnią, że musisz mieć samoświadomość. Oczywiście, każdy tak mówił, ci ludzie, którzy
odpowiadali za religie lub byli u władzy, robili na tym pieniądze lub umacniali władzę, ludzie, którzy używali religii dla władzy lub
pieniędzy; im się to nie podobało, więc mówili: "To są heretycy. To jest świętokradztwo. Oni nie mają żadnej specjalnej wiedzy". I
w ten oto sposób karali ludzi, męczyli ludzi, torturowali ich. Ale teraz nadszedł czas dla wszystkich poszukiwaczy, aby otrzymali
swoją Samorealizację, Atma sakshatkara. Wczoraj powiedziałam wam, jak to się dzieje poprzez obudzenie Kundalini. O
Kundalini ludzie napisali wszelkiego rodzaju bzdury, które nie są prawdą. Jestem waszą Matką, będę mówić wam prawdę, nie
zamierzam wam mówić czegoś nieprawdziwego. Nawet jeśli wam się to nie podoba, pozwólcie, że wam powiem, ponieważ jest
to dla was pożyteczne, jest to dla waszego dobra, dla waszej hita.
Więc, kiedy Kundalini się unosi, Ona przechodzi przez różne centra, które są subtelnymi centrami i odżywia je, po czym przenika
przez obszar ciemiączka i łączy was z Wszechprzenikającą Siłą, o czym my nie wiemy. Wtedy czujecie na waszych rękach
wibracje, które są nazywane Chaitanya lahari. Adi Shankaracharya nazywał je "Saundarya lahari" dlatego, że poprzez nie,
możecie oceniać saundarya. On to pięknie opisał. Ale jak bardzo oni go torturowali – pomyślcie o tym, taką osobę jak Adi
Shankaracharya – po prostu brakuje Mi słów. Ten, który wyjawił takie tajemnice o Matce, dał takie wspaniałe opisy. Dlaczego był
torturowany? Cóż złego on uczynił, że go torturowali? Teraz musimy stanąć po stronie prawdy i musimy powiedzieć: "Matko,
musimy znać prawdę i tylko prawdę". Wczoraj wam powiedziałam, że Atma jest odbiciem Boga Wszechmogącego w naszym
sercu. W tych czasach naukowego uwarunkowania, to jest nowy rodzaj, oprócz "darmicznego" jest naukowe uwarunkowanie, w
którym każdy naukowiec myśli, że on wie wszystko. Oni nic nie wiedzą, uwierzcie Mi. To jest absurd. A teraz widzicie tak wielu
naukowców pojawiających się i opowiadających wam o Sahaja Yodze. Oni zaakceptowali, ponieważ eksperymentowali.

Powiedziałam im, że Mooladhara Czakra, pierwsza czakra, Mooladhara stworzona jest z atomów węgla, ponieważ jest
stworzona z Prithvi tattwa (ziemi). I jeśli zrobicie zdjęcie atomu węgla i stworzycie z tego model i sfotografujecie go, powiedzmy,
z lewej strony, zobaczycie prawą stronę a w rzeczywistości zobaczycie zapisane "AUM". Jeśli spojrzycie z prawej strony, po
lewej stronie zobaczycie swastykę. A jeśli spojrzycie od dołu w górę, zobaczycie krzyż. Naprawdę muszę wam powiedzieć, że
doktor Worlikar, który jest bardzo słynnym doktorem, on nie dostał swojej nagrody Nobla, być może, dlatego że jest Hindusem.
On jest tym, który eksperymentował wraz z trzema, czterema innymi Sahaja yoginami-naukowcami i oni to potwierdzili. Tak jest.
Jest tak mało wiedzy u tych naukowców, ponieważ oni widzą rzeczy z zewnątrz. Wraz z Sahaja Yogą idziecie od wewnątrz. I
wszyscy mówią to samo, ponieważ – teraz widzicie Mnie stojącą tutaj, ubraną w białe sari z czerwoną lamówką. Każdy wie,
każdy czuje. Nie muszę wam tego mówić, wiecie to, widzicie to i wiecie, że tak jest. Ale gdy otrzymacie swoją Realizację,
cokolwiek poczujecie na swoich dłoniach jest tak samo odczuwane przez innych. Nawet jak weźmiecie dziesięcioro dzieci i
zasłonicie im oczy i zapytacie ich: "Na co cierpi ten pan?" – one nawet nie wiedzą czy to pan czy pani, oczy są zasłonięte – one
pokażą, powiedzmy ten palec, o tak. To znaczy, że jego Vishuddhi jest w złym stanie. Zapytacie tę osobę: "Czy są jakieś
problemy z gardłem?" – "Skąd wiecie?" Wiemy, ponieważ ten palec jest palcem Shri Krishny, miejscem Shri Krishny, to jest
gardło. To wszystko jest połączone. Nie cała mitologia jest absurdem. Dziewięćdziesiąt procent naprawdę się wydarzyło.
Oczywiście zakradło się tam trochę bzdur, ale dziewięćdziesiąt procent mitologii, tak zwanej mitologii jest całkowitą prawdą.
Więc chodzimy do świątyń. Myślimy, to jest świątynia, chodzenie tam jest bardzo dobre i tak dalej. Ale my nie wiemy co robimy,
o co się modlimy, do kogo się modlimy, kim są te Bóstwa, jak One działają w nas samych, gdzie One w nas rezydują, jaką mają
pracę? Jak Je zadowolić? My nic nie wiemy; ale gdy zapytacie tych ludzi z zagranicy, oni wiedzą wszystko. Przede wszystkim,
mieli już dość Chrześcijaństwa, to po pierwsze. Po prostu mieli dość tych wszystkich nonsensów, o których się dowiedzieli,
ponieważ widzicie, oni są bardzo inteligentni i ich uwarunkowanie było znacznie mniejsze. I zaczęli myśleć: "W końcu my nie
wiemy, dlaczego oni tak postępują". Wtedy po prostu stali się gotowi. W tym czasie eksportowaliśmy wielu fałszywych guru –
eksport na Zachód, to fałszywi guru. Dzięki Bogu nas oszczędzono, jesteśmy biedni – to błogosławieństwo.
Więc wielu fałszywych guru tam wyjechało i zarobiło dużo pieniędzy, także tutaj mieliśmy ich wielu. Chodzi mi o to, że w tym
jesteśmy dobrzy, w tworzeniu fałszywych guru. I oni ogłupili ludzi, jednego po drugim, zarabiając dużo pieniędzy. To wszystko
jest dla pieniędzy. Na początku to było dla Mnie bardzo trudne, gdyż oni wszyscy przychodzili sprzeczać się ze Mną z wielkim
zacięciem, bo powiedziałam, że nie można brać pieniędzy w imię Boga – tego było za wiele. "Jak Ona może mówić, że nie
można brać pieniędzy?" Ale teraz jest lepiej. Jeden po drugim wszyscy z nich zostali pięknie zdemaskowani i jeszcze więcej
zostanie zdemaskowanych. Nie muszę wam o nich mówić, zostaną zdemaskowani, jeden po drugim. Jeżeli jest światło, cała
ciemność musi odejść i wszystko, co tam jest, musi zostać zdemaskowane.
Więc każdy czuje to samo, nie ma na ten temat żadnych kłótni, ponieważ Duch jest odbiciem Boga Wszechmogącego, to jest
jeden Bóg, który odzwierciedla Sadashivę. Sadashiva, który jest świadkiem pracy Odwiecznej Matki, Adi Shakti, jest tylko
świadkiem gry, tylko świadkiem. W was On jest świadkiem jako Atma, ale On nie pojawia się w waszej uwadze, On tam jest. A
Jego uwaga jest ograniczona, ponieważ On nie może w żaden sposób ingerować w waszą wolność.
Więc On nie angażuje się, On tylko obserwuje. To jest to "auto". Kiedy mówimy "autonomiczny system nerwowy" to jest to auto,
to jest ten Duch.
Więc to jest odbicie jednego Sadashivy. Naturalnie wszystkie odbicia muszą być takie same, ich refleksy muszą być takie same.
Oczywiście, przed Realizacją odbicie jest na kamieniu, możemy tak powiedzieć, albo na ścianie, lub może na pewnego rodzaju
nieprzezroczystym przedmiocie. Po Realizacji stajecie się zwierciadłami, pięknymi zwierciadłami i On odbija się w was. I każdy
odbija tę samą rzecz.
Więc refleks Atma sakshatkara jest taki sam na każdej osobie, taki, że każda zaczyna czuć chłodny powiew najpierw na swoich
dłoniach, a potem z obszaru ciemiączka. Wszyscy czują w ten sam sposób. Potem zaczynają czuć te centra i odkrywać co jest
nie tak. Również wszyscy wchodzą w stan świadomości bez myśli, pierwszy etap, który nazywamy nirvichara samadhi. To działa
natychmiastowo. Możecie powiedzieć: "Matko, to jest bardzo trudne. Jak to się dzieje? Ludzie musieli udawać się w Himalaje".
Dobrze, to nie ma znaczenia, wy nie musicie tam iść. Tamte dni minęły. W końcu cywilizacja, to drzewo cywilizacji urosło takie

wielkie, jego korzenie też muszą urosnąć, w przeciwnym wypadku cała cywilizacja będzie skończona. I to jest wiedza o
korzeniach i dlatego, aby poznać tę wiedzę musicie stać się bardziej subtelni, sukshma. To jest tylko możliwe, kiedy Kundalini się
unosi i przenika przez obszar ciemiączka i łączy was z Wszechprzenikającą Siłą Boskiej miłości.
Więc pierwszą rzeczą, którą czujecie jest kolektywna świadomość, ponieważ każdy jest Duchem.
Więc możecie czuć drugiego Atmę, możecie czuć drugiego Atmę, możecie czuć kolejnego. Możecie czuć ich ciała, możecie czuć
ich umysły, możecie czuć wszystko. To jest pierwsza właściwość, którą otrzymujecie – samuhik chetana – na waszym systemie
nerwowym, na waszym centralnym systemie nerwowym. Cokolwiek otrzymaliście podczas waszej ewolucji jest wyrażone na
waszym centralnym systemie nerwowym. Zobaczcie: na przykład jeśli macie psa albo konia i chcecie go przeprowadzić poprzez
bardzo brudną drogę, on pójdzie, nie będzie się przejmować. Ale dla istoty ludzkiej to jest bardzo trudne, ponieważ podczas
ewolucji nasz system nerwowy rozwinął poczucie węchu, poczucie piękna. W porządku.
Więc oni to rozwinęli a kiedy tylko to rozwinęli, stało się tak, że teraz my istoty ludzkie jesteśmy w naszej ewolucji zdecydowanie
wyżej niż zwierzęta, również w naszej subtelnej wrażliwości. Dla psa nie ma znaczenia, co tutaj położycie, jak udekorujecie, jaki
kolor nosicie, nic z tych rzeczy; dla nas to jest bardzo ważne, ponieważ nasza wrażliwość udoskonaliła się. Ulepszyła się, z
powodu procesu ewolucji, staliśmy się istotami ludzkimi. Ale na etapie człowieka mamy jeden problem, a tym problemem jest to,
że rozwinęliśmy dwie instytucje w naszej głowie, które nazywają się ego i superego, a wy nazywacie je ego i uwarunkowania. Te
dwie instytucje w naszej głowie krzyżują się i zasklepiają a my stajemy się zamkniętą osobowością. Kiedy Kundalini się unosi,
Ona przechodzi przez Agnya Czakrę znajdującą się na skrzyżowaniu nerwu wzrokowego i wsysa je obie, otwiera Sahasrarę i
Kundalini wydostaje się. To jest żywy proces, to nie jest to, czego wy możecie dokonać. Przypuśćmy, że chcecie zasiać ziarno,
nie możecie wyciągnąć zalążka, Ankury i zasadzić. Nie możecie sprawić, że nasiono wykiełkuje. To jest żywy proces żywego
Boga i żywej energii. Proszę zrozumcie, istnieje wielka różnica.
Więc to wypracowuje się spontanicznie – uniesienie się Kundalini. Ona jest waszą Matką, Ona porusza się bardzo pięknie nie
sprawiając wam kłopotu. Ona bardzo dobrze zna swoje dzieci. To jest sposobność, podczas której Ona ma dać wam Realizację.
Ona kochała was całe swoje życie, przez wszystkie wasze życia i Ona wie o was wszystko, o wszystkich waszych problemach.
Na przykład, jakim niedobrym chłopcem byłeś – "To nie ma znaczenia", Ona mówi: "to jest sposobność, aby dać im Realizację".
Ona jest tą, która się unosi gładko, pięknie, wypracowuje to, przenika. To wszystko ma miejsce. Ale kiedy Ona dotyka
Brahmarandry albo przenika przez Brahmarandrę, wtedy siedziba Sadashivy jest tutaj. On ma swoje odbicie tutaj, ale jego
siedziba jest tutaj. To są peethas w naszej głowie, siedem peethas, a czakry są poniżej.
Więc, kiedy Ona przenika przez to, to w rzeczywistości, to co robimy to dotykamy Stóp Sadashivy i w ten oto sposób, w naszych
sercach Duch wchodzi w naszą uwagę. Kiedy Duch wchodzi do naszej uwagi, stajemy się oświeceni, nasza uwaga jest
oświecona i ta uwaga jest bardzo czujna i wie wszystko. Siedząc tutaj możecie dowiedzieć się o ludziach, o tym co robią, o ich
czakrach. Nie będziecie dyskutować o tym, jakie ubrania noszą, ani ile pieniędzy mają w banku, ale oni zobaczą, gdzie oni są na
swoich czakrach i jaki jest problem. Siedząc tutaj możecie ich wyleczyć, siedząc tutaj możecie im pomóc. Ale oni muszą być
jednością z tą Wszechprzenikającą Siłą, to jest ważne. Jeśli oni nie są, wtedy to zajmie trochę czasu.
Więc po pierwsze wszyscy stajecie się nirvichar, nirvichar samadhi i zaczynacie wypracowywać swoją kolektywną świadomość
poprzez dawanie Realizacji innym. Stajecie się uprawnieni do podnoszenia Kundalini, używając swoich rąk możecie podnosić
Kundalini. Znacie tych ludzi, którzy tutaj śpiewają, niektórzy z nich dali Realizację tysiącu ludzi i wy też możecie to zrobić,
ponieważ teraz macie tę moc. Ale problem jest taki, że został wam dany tron, zostaliście stworzeni do tego, aby na nim usiąść,
teraz zostaliście również przyozdobieni piękną mukutą (koroną). Ale wciąż nie chcecie uwierzyć, że staliście się królami. Jak
sprawić abyście uwierzyli? Drugim punktem jest pewność siebie, to bardzo trudne. Oni nie mogą uwierzyć, że mają
Samorealizację. "Działajcie, wypracowujcie to. Staliście się własnymi guru, działajcie z tym" – oni nie mogą, boją się. Ale ci
wszyscy okropni oszuści, oni nie mają Realizacji, nie mają wiedzy, niczego, oni stali się martwymi guru, mają tysiące ludzi za
sobą, ogłupiają ich, robią pieniądze i niszczą ich życie. Podczas gdy ci, którzy są Sahaja yoginami, którzy posiadają wszelką
wiedzę, wszystko, wciąż są tacy skromni, są tacy prości. Ale mają wiedzę o każdym. Każdy, kto tam przychodzi, oni wiedzą: "Ach,
znamy go". Oni tego nie powiedzą, ale znają ich wszystkich. Zgodnie z ich własną nauką, powiedzą wam: "To jest tak" – oni

wiedzą. Potem kolektywnie będą pracować nad tą osobą. Nie będziecie wiedzieć, co oni robią, a to się wypracuje.
Więc drugą istotą Ducha, oprócz tego, że jest kolektywną istotą, jest to, że jest istotą absolutną. Żyjemy w relatywnym świecie –
to jest dobre, to jest złe, to jest takie, tamto jest takie. Ale on jest istotą absolutną, w tym sensie, że wyciągacie ręce w kierunku
fotografii i natychmiast, jeśli jest zrobiona przez zrealizowaną duszę, zaczynacie otrzymywać wibracje. Pomyśl o kimkolwiek –
czy była to zrealizowana dusza? Po prostu wyciągnijcie ręce. Wielu jest takich – ludzie, którzy nie wierzą w Boga, jeśli On jest
Bogiem, tak zwanym, nie wierzą w Boga. Chodzi mi o to, że to bardzo nienaukowe, ale przypuśćmy, że oni nie wierzą w Boga,
wtedy muszą tylko zapytać: "Matko, czy istnieje Bóg?" – koniec, poczują wibracje. Wszystkie rzeczy mogą zostać udowodnione.
Istnieje Pramaan (dowód) na wszystko, Pramaan na wszystko, co dotychczas zostało powiedziane. To jest wyjątkowa,
wspaniała sprawa, która wam się przydarza, że dostajecie Pramaan ze swojej chaitanyi. Wtedy ta chitta, która jest taka uważna,
taka dynamiczna, taka efektywna, również was oczyszcza. Ona wie, gdzie jest wasz problem, która czakra ma blokadę, oni wam
to mówią. Tak jak, gdy byłam w Delhi, oni przyprowadzili trzech chłopców. "Matko, ich Agnya ma blokady. W żaden sposób nie
możemy tego oczyścić". To oznacza, że oni są egoistyczni. Oni sami powiedzieli: "Tak Matko, mamy blokady na Agnyi, bolą nas
głowy". Są egoistyczni, ale nie powiedzieli tego, że są egoistyczni. I oni sami mówią: "Tak Matko, mamy blokady na Agnyi.
Prosimy oczyść to". A więc sami twierdzicie: "Jesteśmy egoistyczni". Ponieważ teraz to was boli, to ego was boli; więc: "Matko,
oczyść nas, nie możemy oczyścić tej Agnyi". "W porządku, podejdźcie tutaj, oczyszczę was".
Więc zaczynacie siebie osądzać. Macie wiedzę o sobie, co jest z wami nie w porządku. "Mam blokady na Nabhi, blokady na tej
czakrze, blokady na tamtej czakrze". Oni wszyscy mają wiedzę na swój temat i oni wiedzą jak to wyjaśnić i oczyścić i jak to
wypracować.
Więc oczyszczacie się. Ale największe oczyszczanie odbywa się, kiedy jesteście kolektywni. Wielu ludzi bierze Moją fotografię:
"Matko, spełniamy puję, siedzimy i medytujemy; ale wciąż mamy ten kłopot". Musicie być w kolektywie, to jest bardzo ważna
część Sahaja Yogi. Bo widzicie, teraz nie musicie udawać się w Himalaje, nie musicie wskakiwać do Gangesu. Nie musicie
pościć, nie musicie powtarzać żadnych Japaas (pieśni), nic. Tylko jedna rzecz: bądźcie kolektywni. Kolektyw jest oceanem
uwagi Wszechmogącego. Gdy tylko jesteście w kolektywie, zostajecie oczyszczeni. Tak jak na przykład Mój palec – jest w
porządku, ale przypuśćmy, że odetniemy i wyrzucimy paznokieć, on nie urośnie. Nikt nie zwróci na niego uwagi.
Więc musicie przyjść do kolektywu. W tym momencie, wkracza ego. Są ludzie bardzo ważni, bogaci, bardzo dobrze wykształceni,
albo politycy – ważni, ważni, ważni, ważni ludzie. Trudno jest im zejść na dół do skromnego miejsca, którym jest centrum. Oni
chcą, aby im wybudować kolejny pałac, "w przeciwnym wypadku jak możemy tam pójść?" To jest dom Matki. Nawet, jeśli twoja
matka jest skromna, ona nie ma za dużo pieniędzy – "W porządku, to nie ma znaczenia, to jest dom mojej matki". I oni nie
przychodzą i wtedy tracą wibracje. To jest bardzo częsty błąd, szczególnie w Indiach, nie na Zachodzie, ponieważ oni wiedzą,
jaką cenną rzecz zdobyli. Nie mamy pojęcia o tym, co osiągnęliśmy, to jest nasza Atma sakshatkara.
Więc przyjeżdżam następnego roku: "Matko, mam ten problem, taki problem. Sumiennie medytowałem w domu". Jeśli nie
przychodzicie do kolektywu, to nie możecie się oczyścić. To jedyny sposób w Sahaja Yodze na to, abyście mogli się oczyszczać i
abyście mogli być ponad wszystkim innym.
Więc kiedy Kundalini przechodzi przez waszą Agnya Czakrę, wchodzicie w świadomość bez myśli. Myśl wznosi się i opada,
następna myśl wznosi się i opada. Niektóre przychodzą z przeszłości, niektóre przychodzą z przyszłości, ale my nie jesteśmy w
teraźniejszości. Jeśli powiem: "Bądźcie w teraźniejszości", wy nie możecie być. To właśnie dlatego, obudzenie Kundalini jest
wydarzeniem, które przyciąga waszą uwagę do wewnątrz. Kundalini się wznosi tak samo jak Moje sari – widzicie teraz jest tak
rozłożone; ale kiedy Ona się unosi, wciąga całą uwagę do środka. I tak właśnie wasza uwaga idzie do środka. I kiedy Ona się
przebija, wtedy pojawia się przestrzeń pomiędzy myślami, zwana "vilamba" – oczywiście, pewnie każdy o tym wie – ona się
powiększa, tym jest teraźniejszość.
Więc musimy być w vartamaan, musimy być w teraźniejszości, wtedy jesteśmy bez myśli. Powiedzmy, że fale na wodzie
wznoszą się, opadają, a wy stawiacie czoła wodzie, ale kiedy jesteście w wodzie boicie się, jesteście przerażeni, kiedy macie
problemy jesteście przerażeni. Przypuśćmy, że ktoś was wyciągnie i umieści w łodzi, wtedy to widzicie, możecie rozwiązać

swoje problemy. Ale przypuśćmy, że umiecie pływać, możecie wskoczyć do wody i uratować wielu innych.
Więc przechodzicie przez trzy etapy. Wzrost ma miejsce tylko wtedy, kiedy jesteście w świadomości bez myśli. A to może zostać
osiągnięte w kolektywności jak również w medytacji, za którą nie musicie płacić. Niektórzy ludzie dają wykład wprowadzający za
darmo, ale już następny jest płatny. Sahaja Yoga taka nie jest. Tego całego nonsensu nie ma w Sahaja Yodze. To jest
rzeczywistość a rzeczywistości nie można kupić. Tak naprawdę Bóg nie zna banków, On nie zna pieniędzy. On w ogóle nie
rozumie pieniędzy. On nie stworzył pieniędzy: to jest wasz ból głowy, nie Jego. Oczywiście, przypuśćmy, że jak muszę gdzieś
polecieć, to muszę zapłacić, to jest w porządku. Jeśli potrzebuję salę, muszę zapłacić, ale za salę, nie za Boga. Za obudzenie, za
oświecenie, nie możecie pobierać żadnych opłat. Powiedziano Mi, że ludzie biorą pieniądze nawet za darshan – pomyślcie. Dla
nich wszystko to są pieniądze, pieniądze, pieniądze, pieniądze. Jak oni mogą wznieść się na poziom Ducha? My jesteśmy tacy
prości, wiecie, bhaktas są tacy prości."W porządku, chcesz pięć rupii, sprzedam Mój pierścionek i dam ci je. Chcesz to, dam ci
to". Był guru w Ameryce, który miał, myślę, czterdzieści osiem Rolls Royce'ów albo jakoś tak, straciłam rachubę i chciał jeszcze
jednego.
Więc on powiedział swoim wyznawcom: "Powinniście jakoś zdobyć dla mnie jeszcze jednego Rolls Royce'a, wtedy przyjadę do
Anglii".
Więc ci biedacy żywili się tylko ziemniakami, głodzili się.
Więc jeden z Sahaja yoginów powiedział: "Co ty robisz? Dlaczego on chce Rolls Royce'a? Po co mu Rolls Royce?" On na to:
"Wiesz, my tylko dajemy mu metal, ale on daje nam Ducha". Możecie to sobie wyobrazić? Metal ma zostać wymieniony na
Ducha! On musi umieszczać w nich jakiegoś złego buca, a to w języku angielskim oznacza "spirit". Język angielski jest bardzo
niebezpieczny, ponieważ "spirit" oznacza wino, "spirit" oznacza Atmę i "spirit" oznaczy buca – nie wiem jakiego "spirit" oni mają
na myśli!
Więc, aby nasza relacja z Bogiem się ustanowiła, musimy przede wszystkim stać się Duchem; tylko wtedy ta relacja może być
ustanowiona. Można sobie wystawić certyfikat: "Jestem tym, jestem tamtym" ale to na nic się nie zda, jest bezużyteczne,
ponieważ to ludzkie ciało zostało wam dane. Wyobraźcie sobie, co takiego ta Boska Moc musiała uczynić, abyście stali się
istotami ludzkimi – jak delikatnie, ostrożnie, pięknie zrobiono z was istotę ludzką. A teraz, w jakim celu otrzymaliście to ludzkie
ciało? Do czego go używamy? Musimy ocenić nasze ludzkie życie, po co ono jest? Czy do tego, aby je tylko ubezpieczyć, sama
nie wiem do czego jeszcze, ale może jest po to, abyśmy stali się światłem tego świata?
Więc to światło Ducha rozprzestrzenia się w uwadze i ta uwaga staje się dynamiczna, aktywna, wypracowuje, jest bardzo czujna
i wyjątkowo dokładna. Wtedy ta uwaga w ogóle się nie nudzi. Ludzie nie wiedzą, czym jest nuda, ponieważ ta nuda się pojawia,
kiedy wasza uwaga staje się zmęczona. Ale tutaj uwaga jest pełna światła, więc oni nie wiedzą czym jest nuda. Druga natura
Ducha, jest taka, że mówi ci prawdę, absolutną prawdę, wyłącznie prawdę. Wszystko, co wam mówią chaitanya lahiris, kiedy
jesteście wystarczająco dojrzali, nie wcześniej; kiedy wasze połączenie jest pełne – w przeciwnym razie, jesteście w połowie
połączeni a w połowie nie – wtedy nie, ale kiedy jesteście dojrzali: to jest stan nirvikalpa. Kiedy tym się staniecie, wtedy wasza
uwaga jest całkowicie prawidłowa, wasze wibracje są prawidłowe i przekaz jest całkowicie prawidłowy i informacje jakie
otrzymujecie są stuprocentową prawdą a więc prawdą o wszystkich. Powiedzmy, że chcemy poznać Shri Ganeshę. Czcimy Shri
Ganeshę. Wielu ludzi naśmiewa się z Niego, nawet ci tak zwani intelektualiści, rozumiecie. Oni nie wiedzą co mają powiedzieć,
więc zaczynają mówić bzdury o Shri Ganeshy, rozumiecie – to jest grzech. Ale wy możecie zapytać: "Matko, czy w naszej
Mooladharze jest obecny Gauri Putra?" Oczywiście, wszyscy ci, którzy są zrealizowani poczują wspaniałe wibracje i wy również.
Jeśli macie wątpliwości podczas czczenia Shri Ganeshy, zadajcie to pytanie; jeśli czcicie Shri Vishnu zadajcie to pytanie. Jeśli
czcicie Chrystusa zadajcie to pytanie, jeśli czcicie Shivę zadajcie to pytanie. Co jest z nami nie tak, że bez połączenia wzywamy:
"Shiva, Shiva, Shiva, Shiva"? Czy mamy nad Nim kontrolę? Jak tak można – czy On jest waszym służącym czy co? Ale gdy macie
Realizację, wystarczy że chociaż raz wypowiecie Jego imię; On działa, ponieważ jesteśmy w Jego królestwie. W tym waszym
królestwie, w tym hinduskim królestwie, które tam jest, możecie wzywać kogokolwiek i tak nikt nie przybędzie, pytanie się nie
pojawia. A kiedy zaczynacie wzywać Boga również bez połączenia, to nie zadziała. Ale kiedy jesteście połączeni, wtedy nie tylko
to Bóstwo pomoże, ale ten, który sprawia wam kłopoty zmieni się na lepsze. Nie tylko to, ale cokolwiek zechcecie stanie się i to

się wydarzy. Wszelkiego rodzaju manorathas (życzenia lub pragnienia) są spełniane. Czy nazwiemy to oświeceniem czy
spełnieniem, to zależy od was; to jest całkowite spełnienie waszej istoty. A trzecią naturą Ducha jest to, że jest miłością.
Ponieważ jest miłością, daje wam radość. Ale nirvaj – ta miłość, nie chce niczego, tylko daje; to takie kojące, piękne uczucie.
Ludzie są zestresowani. Po tych wszystkich bezsensownych rzeczach, które robicie, będziecie zestresowani, bez wątpienia. Ale
kiedy dziura zostanie tutaj zrobiona, cały wasz stres wychodzi. Nie ma już więcej stresu. Nie wiemy czym jest stres. Ludzie nie
chodzą do lekarzy, nawet lekarze nie chodzą do lekarzy, oni przychodzą do Mnie. Nie jestem lekarzem, ale przychodzą do Mnie –
zadziwiające. To jest ultra-nowoczesna nauka, ultra-nowoczesna – ponad nowoczesną nauką. Ale wiecie, my jesteśmy
hindusami, mamy tę naszą spuściznę, my bardziej wierzymy w język angielski, bardziej w angielskie ubrania, bardziej w
angielską wiedzę, ponieważ znamy tylko Anglików. Ale ci, którzy znają Francuzów będą wierzyć we francuski. Teraz nadszedł
czas, aby oni uwierzyli w nas, ponieważ my nie wierzymy we własny kraj, nie wierzymy we własną kulturę, nie wierzymy w naszą
wiedzę. To, o czym mówię, to nic nowego. Sahaja Yoga jest bardzo starożytna – Nanaka sahaja samadhi Lago. Każdy święty to
opisał. Ale my robimy to, tamto, cały ten rytualizm, karma kandis, to, tamto. To nie może dać wam najwyższego – nie może. Ja
wam to mówię, taka jest prawda. Duch jest tym, czym my musimy być. To jest ostateczny cel naszego życia. Wtedy cała reszta
znajdzie się na swoim miejscu. I to otrzymujemy we wszystkich Świętych Pismach, od każdej inkarnacji, zewsząd. Teraz po
prostu pomyślmy, żebyśmy stali się Duchem, a potem stali się zrealizowaną duszą, mistrzem. Niech was wszystkich Bóg
błogosławi. Nie przynieśli żadnych pytań? Jest kilka dobrych pytań, na które odpowiem zanim dam wam Realizację. Jeśli
chcecie wyjść na pięć minut, możecie iść a potem możecie wrócić. W międzyczasie będą pytania. Czy podczas medytacji
powinniśmy skupić naszą uwagę na czubku głowy? Nie musicie niczego na niczym skupiać. Wy nic nie robicie, to Kundalini
sama się unosi.
Więc nie musicie tego robić. Nie walczcie ze swoją uwagą. Ona po prostu sobie z tym poradzi. Ona wie co ma robić. To jedna
sprawa. Czy Bóstwa takie jak Shri Ganesha, Mahavishnu itd. mają taką formę, jaka jest pokazana w Świętych Pismach?
Oczywiście! To są Bóstwa. Czy One reprezentują jakiś stan mistycznej świadomości odnoszący się do centrów yogińskich?
Oczywiście, że tak. Te Bóstwa tam są. Ganesha jest dokładnie taki jak Ganesha. Oczywiście, On czasami zmienia kolor, to
zależy. Ale Jego stan mistycznej świadomości różni się od stanu Vishnu, od stanu Shivy. On wykonuje swoją pracę. Każdy jest
doskonałym mistrzem swojej pracy, ale bez wątpienia, każdy jest w takiej formie, zupełnie w takiej formie jaką znacie. Jakież
mamy błogosławieństwo! Chodzi Mi o to, pomyślcie, musiałam tym ludziom mówić o Ganeshy, kiedy oni nawet nie znali litery
"G"! Czy to nie jest po prostu...? Oni nic o tym nie wiedzieli. A opanowali wiedzę o Ganeshy. Zapytajcie ich teraz, oni wszystko
wam powiedzą o czakrach, wszystko. Cała ta wiedza jest tutaj, w tym naszym kraju, wszystkie te piękne klejnoty są tutaj. Kiedy
jesteśmy wśród ludzi nieznających Sahaja Yogi, czy możemy wyobrazić sobie formę Najświętszej Mataji, zamiast stawiać Jej
zdjęcie przed nimi? Oczywiście, że możecie. Tak, Moje zdjęcie jest czasami używane w przedziwnych miejscach, w których nie
powinno być, to wbrew protokołowi. Powinno być używane w miejscach, gdzie przebywacie z ludźmi, którzy są Sahaja yoginami,
albo w waszych domach, mieszkaniach ale nie powinniście używać ich wszędzie. Teraz, to jest niebezpieczne pytanie! – Czy
nie–wegetariańskie jedzenie wpływa negatywnie na sadhana? Czy lepsze jest jedzenie wegetariańskie? Jeśli teraz cokolwiek
powiem, będziecie źli! Ale wam powiem. W Sahaja Yodze nie powinniście jeść mięsa zwierzęcia, które jest większe od was
samych. Jeśli jesteście wegetarianami, możecie być wegetarianami; jeśli nie jesteście wegetarianami, możecie nadal nimi nie
być. Ale to zależy od tego, jakiego rodzaju osobowością jesteście. Przypuśćmy, że jesteście osobami prawostronnymi, wtedy
lepiej bądźcie wegetarianami. Ale jeśli jesteście lewostronni, lepiej jedzcie proteiny.
Więc mówimy tu o proteinach i węglowodanach. Jedzcie jakiekolwiek proteiny. My Hindusi nie jemy żadnych protein. Oprócz Idli
(danie z południowych Indii), to myślę, że nie jemy żadnych protein. Ale nawet z tym jemy ryż. Hindusi muszą jeść proteiny, taka
jest Moja opinia, ponieważ staliśmy się tacy słabi. Jest tak; boimy się podatku od przychodów, tego podatku, tamtego podatku,
dodatkowo jesteśmy tacy słabi, ponieważ jemy zupełnie mdłe jedzenie.
Więc powinniśmy jeść pożywne jedzenie, szczególnie proteiny w każdej postaci. Ale nie zwierzę, które jest od was większe. Na
przykład ludzie jedzą konie – nie wiem co jeszcze będą jeść, wszystko, słonia, tak sądzę! Nie ma jednej recepty dla wszystkich.
Powinniście jeść zgodnie ze swoją naturą. Chodzi Mi o to, tylu ludzi nie ma w Sahaja Yodze, dlatego że to mówię, wyobraźcie to
sobie. Przez to tracą swoją szansę na Atma sakshatkara. Mam na myśli, jak stałeś się wegetarianinem? Ponieważ, twoja matka
była wegetarianką, czy coś jeszcze? Skąd się nauczyłeś wegetarianizmu? Przypuśćmy, że byłbyś Muzułmaninem, wtedy także
jadłbyś czyjeś głowy! Na szczęście urodziliście się w społeczeństwie Hinduistycznym, ale posuwamy się w tym za daleko. Od

rana do wieczora – chodzi Mi o to, jest tak wiele tego rytualizmu w Madrasie, że oni powiedzieli Mi: "Matko, Sahaja Yoga nigdy
nie zadziała w Madrasie". Powiedziałam: "Dlaczego?" "Ponieważ, ludzie w ogóle nie są sahaj. Rano muszą wstawać o czwartej,
kąpać się, iść do świątyni, wrócić. Jeśli jednego dnia tego nie zrobią, wtedy przez cały dzień zachowują się jak wariaci, myśląc,
że popełnili największy grzech – ten zwyczaj musi być dopełniony". W Sahaja Yodze nie ma rutyny. To jest żywy proces. W
żywym procesie nie ma procedury. Kwiat rozwija się, kiedy tylko zechce.
Więc po co zabijać się tymi rytuałami? To jest nasz problem w hinduizmie, taki sam jest u chrześcijan; mam na myśli to, że oni w
tym rywalizują. Bóg stworzył ten świat dla nas, abyśmy się nim cieszyli. Mówię wam, jeśli to porzucicie, wtedy zupełnie się
zrelaksujecie. Zapomnijcie o tym! Wystarczy pięć minut rano medytacji Sahaja Yogi i dziesięć minut wieczorem przed
zaśnięciem – gotowe. W tym celu mamy ośrodek, pójdźcie i zobaczcie ich – tylko tyle. Resztę zrobi za was Bóg. To też jest
dobre pytanie – Jaka jest ostateczna realizacja w sadhana? Jak powinno się podążać w tym kierunku, po tym jak już poczuliśmy
wibracje na rękach i głowie? To dobrze, to oznacza, że pan to poczuł, Panie Subramaniam, cieszę się, że to słyszę.
Powiedziałabym, że musi pan udać się do naszego ośrodka, żeby zrobić postępy. Ale my nie mówimy o przyszłości, mówimy o
teraźniejszości. Z czasem będzie pan zaskoczony jak pan wzrasta, jak naprawdę otrzymuje pan wszystkie moce. Pan sam to
sobie uświadomi i będzie zdumiony. Bylibyście zaskoczeni, spotykam niektórych ludzi po roku i choć mam bardzo dobrą pamięć
to nie mogę ich rozpoznać. Jest tutaj pan, który ma pewien osobisty problem, biedactwo. On udał się do tego Navoli z Hatha
Yogi i teraz cierpi. Ta Hatha Yoga to następna śmieszna sprawa. Jeśli czytaliście co pisał Patanjali, to wiecie, że to Ashtanga
Yoga. Ze wszystkich tych ćwiczeń tylko malutka, malutka, malutka, malutka ich cząstka jest bardzo ważna. Każdy może przyjść i
uczyć was Hatha Yogi; ale dopóki nie jest zrealizowaną duszą, dopóty nie ma prawa niczego was uczyć. To o czym dzisiaj
mówię to nirvichar samadhi, nirvikalpa – to wszystko jest tam opisane i on tą całą Wszechprzenikającą Siłę nazywa jako
ritambara prAgnya. Ktoś czegoś was uczy – "Ha, tha" – załatwione. Ludzie biegają jak opętani, skaczą jak opętani. Stajecie się
prawostronni i wtedy dostajecie ataków serca; tak jak ten pan ma problem. Ale zapewniam was, wszystko będzie z wami w
porządku. Przyjdziecie do Sahaja Yogi, to jest bardzo proste, to da wam równowagę i wszystko będzie z wami w porządku.
Najpierw Hatha Yoga, potem Gayatri Mantra: tak stajecie się bardziej prawostronni. Nauczcie się, co jest dla was dobre.
Prawostronna osoba musi mieć bhakti. Ci, którzy są lewostronni muszą to mieć. Musicie siebie zrównoważyć. I to naprawdę da
wam tyle radości. W przeciwnym razie, jak spotkacie jakiegoś Hatha yogina, lepiej nie podchodźcie bez kija, Bóg jeden wie, kiedy
on was uderzy – tak jak Duruwasha. To są bardzo niebezpieczni ludzie. Oni nie wiedzą, czym jest miłość, oni nie wiedzą, kim jest
Matka. Tu nie ma mowy o miłości. Czy samoświadomość jest wymagana, aby praktykować postęp w urzeczywistnianiu
Kundalini Shakti? Nie. Po Realizacji stajecie się samoświadomi. Niczego nie potrzeba. Na przykład, ludzie ciągle mówią:
"Popełniłeś ten grzech. Ale to nic, zapłać mi dużo pieniędzy a wszystkie twoje grzechy znikną". Mówię wam, zabierzcie go na
policję. Dla Mnie nikt nie jest grzesznikiem, nikt. Jesteście Moimi dziećmi. Nikt nie jest grzesznikiem. Nie popełniliście żadnych
grzechów, niczego złego, niczego. Popełnialiście jakieś błędy, zeszliście w ciemność, albo mogę powiedzieć, że co najwyżej
byliście ignorantami. Ale nie lubię nazywać żadnej ludzkiej istoty grzesznikiem, chyba że są rakshasami. Oczywiście, są
rakshasy, oni są już naznaczeni, wy nie musicie tego mówić, oni już tam są.
Więc ta samoświadomość, jest tym, co musicie otrzymać. My nie jesteśmy samoświadomi. Robiąc to – my nie możemy. Kiedy
mówimy: "Muszę być samoświadomy. Teraz muszę być samoświadomy, muszę iść do wewnątrz" – czego używamy? Naszego
ego. To jest wydarzenie. Kiedy osiągniecie ten stan, ten stan – stan nie istoty ludzkiej ale stan yogina – w tym stanie macie
samoświadomość i szanujecie siebie. Musicie mieć poczucie własnej wartości. Ale nie popisujecie się, nie stajecie się
prymitywnymi ludźmi. On mówi: "Matko, niedawno zacząłem medytować na sposób Sahaja i przez cały czas czuję się rześko i
wspaniale. Matko, pokornie mówiąc, choć ta energia jest naszą własną, to ja nigdy jej przedtem nie czułem. Matko, powiedz nam
łaskawie, czy jesteśmy ponownie połączeni z Bogiem albo z głównym źródłem i to jest powodem, dlaczego czujemy się tacy
pełni energii?" Oczywiście, czujesz się tak, dlatego że jesteś ponownie połączony, co do tego nie ma wątpliwości. Ale nie czujesz
żadnej energii, ponieważ na pewno jesteś bardzo dobrym człowiekiem. Tylko wtedy, kiedy istnieje przeszkoda, tylko wtedy
czujesz mały problem. Tak jak przy łagodnym lądowaniu, nie czujesz go; jeśli masz łagodne lądowanie w Sahaja Yodze to
oznacza, że jesteś bardzo miłą osobą, bardzo dobrym człowiekiem, prawym człowiekiem. Po prostu łagodnie lądujesz, nie ma
żadnej przeszkody, niczego. Twoja równowaga nie jest zaburzona, jesteś w centrum, nie ma problemu. Ale jeśli masz problemy,
wtedy Kundalini trochę się unosi i opada. I dlatego tego nie czujesz. Ci, którzy mają problemy czasami czują trochę bólu tu i tam.
Ale kiedy po prostu Kundalini się unosi, wiedz, że jesteś prawy, jesteś dobry. Czy termin "Bóg" służy do wyjaśnienia wszystkich
niewyjaśnionych kwestii w manas? Nie, nie, nie. W Sahaja Yodze wszystko jest wyjaśnione i może być udowodnione w Pramana.

Czy ktokolwiek widział, słyszał, czuł albo uświadomił sobie swoją ostateczną kontrolę, mistrza, pana, tego, który podejmuje
decyzje? Oczywiście! Tak wielu z nich, nie wiesz? Jest ich tak wielu. Czy ostateczny autorytet istnieje poza każdym człowiekiem,
czy też rezyduje wewnątrz każdego z nas? On odbija się w każdym, a odbicie nie może być obiektem. Ale odbicie może być
równe obiektowi, w zależności od zwierciadła. Jeśli ktokolwiek uświadomił sobie ostateczną prawdę, dlaczego umarł? Ten pan
zapytał o wielkie, wielkie sprawy. Widzicie, myślę, że poproszę tego pana, który zadał Mi to pytanie, aby najpierw otrzymał swoją
Realizację. Jest on trochę zdezorientowany. Widzicie, teraz pyta: "Czym jest Bóg? Czym jest śmierć?" Kim jesteś? Najpierw się
dowiedz. Kto zadaje to pytanie? ... Czy on pyta z centrum? O mój Boże! To interesujące, że on zadaje te wszystkie pytania z
centrum. To znaczy, że on za dużo myśli, myśli, myśli. Czy mylę się mówiąc, że Bóg jest w dobrych ludziach? Myślę, że on za
dużo się naczytał, w tym jest problem. Najpierw, Moje dziecko poznaj rzeczywistość, a wtedy wszystkie te pytania znikną –
nirvikalpa... Teraz on mówi o idealnym dobru i tym wszystkim. To jest z pewnością prawda, że człowiek żyje tylko raz... To
błędne stwierdzenie. Kto ci to powiedział? To nieprawda. Ale jeśli w to wierzysz, to nic nie mogę na to poradzić, ale tak nie jest. I
to, aby być dobrym i prawym nie jest końcem waszych poszukiwań. Dharma jest równowagą, ona daje wam równowagę. Ale po
co ta równowaga, po co dharma? Powinniśmy zadać to pytanie. Dlaczego powinniśmy być dharmiczni; dlaczego nie
adharmiczni? Dlaczego nie zadać takiego pytania? To logiczne. Po co postępować zgodnie z całą tą dharmą, dharmą, dharmą?
Ponieważ, musicie wzrastać. Powiedzmy, że samolot nie jest zrównoważony, więc jak ma się wznieść? Ale przypuśćmy, że jest
jedynie zbalansowany i nigdy się nie wznosi, więc po co robić samolot?
Więc musicie być dharmateet. Musicie przekroczyć dharmę, musicie przekroczyć guny – to jest gunateet – przekraczacie to,
wtedy dharma staje się nieodłączną częścią was. Nie musicie mówić sobie: "Nie rób tego, nie rób tamtego..." Nie, po prostu tego
nie robicie, żeby nie wiem co. Opowiem wam na Swoim przykładzie. Wiecie, że prowadzę podwójne życie. Mój mąż jest – wiecie
kim jest, na pewno o nim słyszeliście – on jest wielkim, wielkim, wielkim szefem czegoś a Ja żyłam z tym całym nonsensem
przez całe Moje życie. Kiedy on przyjechał do Anglii zapytali go: "Dlaczego z nami nie zatańczysz?" Odpowiedział: "Ponieważ
moja żona nie tańczy, ja też nie chcę tańczyć". On zasłania się Mną, to bardzo dobry sposób, aby się wykręcić!
Więc powiedzieli: "Nie, nie, sprowadź Ją do Londynu, Ona da sobie radę. Jeśli sprowadzisz Ją do Londynu, to Ona zacznie
tańczyć". Odpowiedział: "Nawet jak Ją weźmiesz na księżyc, Ona nie zatańczy!"
Więc tak jest. Dharma jest wrodzona, po prostu tego nie robicie. Nie z powodu uwarunkowania, albo że tak jest lepiej – to jest
Sahaj. Sahaja, wy – po prostu wy tego nie robicie. "Nie, nie zrobię tego". Nigdy nie będziecie robić złych rzeczy, dlatego, że po
prostu tego nie zrobicie.
Więc to musi przekroczyć dharmę, to znaczy, że dharma jest nieodłączną częścią tego. Gunateet oznacza, że jesteście ponad
gunami. Nie jesteście ani prawostronni, ani lewostronni, ani w centrum, ale jesteście ponad. Czym jest lewo, prawo, centrum,
czym to jest, dlaczego w ten sposób wisieć? – lepiej być ponad. To jest to, co się wam przydarza.
Więc "są tylko prawi ludzie": wielu prawych ludzi przyszło i odeszło, nie mieli żadnego wpływu na społeczeństwo. To co jest
potrzebne, to wasze wyzwolenie, wasz wzrost; to jest to, co musimy osiągnąć. "Tylko dobrzy" – tak zwani dobrzy; nie możecie
ustanowić dobra, Ja wam to mówię. Nikt nie lubi podążać za dobrą osobą. Tak jak mówili w Punie: "Każdy bierze – oni żywią się
pieniędzmi, nigdy jedzeniem". Powiedziałam: "Naprawdę?"
Więc powiedziałam Mojemu mężowi, który był w Londynie: "Każdy żywi się pieniędzmi". Powiedział: powiedz im, "Mój mąż nigdy
nie wziął łapówki".
Więc im powiedziałam: "Mój mąż nigdy nie wziął żadnej łapówki". Oni na to: "Dlaczego nie wziął? Kto mu powiedział, aby nie
brał?"
Więc dzieje się tak, że ludzie normalnie nigdy nie podążają za dobrą i prawą osobą, nigdy. Ale zawsze będą podążać za kimś, kto
trochę taki jest. Przyczyna leży w tym, że zaczynaliśmy od etapu zwierzęcia – łatwo jest tam wrócić. Ale gdy już jesteście
zrealizowani, wtedy to jest trudne, oznacza to, że gdy już kwiat stanie się owocem, to nie może stać się kwiatem – to takie
proste.

Więc mówię, przyszliście tutaj, w porządku, pięknie, a teraz dostaniecie waszą Realizację, a potem z wami porozmawiam. Potem
sami powiecie – a teraz, spójrzcie na tych ludzi, którzy tutaj śpiewali, część z nich była okropnymi narkomanami, okropnymi! Oni
nawet nie mogli Mnie widzieć. Kiedy przyszli powiedzieli: "Zobaczyliśmy światła wychodzące z Ciebie, ale Ciebie nigdy" – byli
jakby w śpiączce. W ciągu nocy, skończyło się – również alkoholicy, w ciągu nocy. Nie mówiłam im. Nigdy nie mówię: "Nie pij, nie
rób..." Nigdy nie używam tego słowa. Niech światło waszego Ducha pojawi się i więcej nie trzeba. Nie muszę wam nic mówić,
sami rzucicie wszystkie wasze nałogi. Rozumiecie o co chodzi? Ponieważ, gdy światło się pojawia, ciemność musi uciec.
Więc prawość nie jest wystarczająca. Musicie wznieść się ponad to. Ktoś napisał o problemie przyjaciela, który upadł, miał
wypadek. On powinien pójść i poprosić Sahaja yoginów o pomoc. W obecnych czasach nie leczę ludzi, ponieważ nie ma takiej
potrzeby; robię wszystkie inne bezsensowne rzeczy. Obecnie Sahaja yogini zajmują się leczeniem. Jest tak wiele innych rzeczy,
których muszę dopilnować.
Więc zadzwoń do kogokolwiek, oni bardzo chętnie pomogą. Ach, to jest dobre pytanie – Czy możliwe jest, aby wyleczyć
cierpiących i biednych za pomocą Sahaja Yogi? Czy możemy pozbyć się naszej biedy? Możemy, jak najbardziej – jeśli najpierw
przestaniecie pościć. Chcecie pościć? "W porządku", Bóg mówi: "W porządku, śmiało. Nie dostaniecie jedzenia". Załatwione!
Wasze życzenie zostanie spełnione. Chcecie stać się jak sanyasi? Chcecie nosić podarte ubrania? Dobrze, miejcie biedę.
Chcecie biedy, w końcu o to prosiliście. Albo też, chcecie cierpieć? "Musimy cierpieć". Jest tyle bezsensownych rzeczy, które
dzieją się w imię tego, że "musimy cierpieć". Jak to się dzieje? "Muszę cierpieć" – w porządku, jeśli tego chcecie, cieszcie się
tym. Poproście o dobrobyt, a dostaniecie go, po obudzeniu Kundalini. Widzicie to centrum tutaj, nazywa się Nabhi Czakrą i
rezyduje w niej Lakshmi Narayana. Gdy tylko Lakshmi Narayana zostanie w was obudzona, jak możecie być biedni? Ale
pieniądze również mają swoje własne problemy. Dostajecie bogactwo, które zaspokaja. Ale nie proście o biedę. Pomijając was,
obecnie ludzie na Zachodzie mają ogromne pragnienie biedy. Oni noszą spodnie, mówią o nich, że są "holey", czyli dziurawe.
Noszą podarte spodnie – wyobraźcie sobie, w Anglii, w takim zimnym kraju, nosić dziurawe spodnie, mieć przez to żylaki. I tak
wiele tego bezsensownego cierpienia się dzieje, tak wiele. (Taki długi list – trzeba było napisać krótki.) Tak to się dzieje i w ten
sposób ludzie się o to proszą. Dlatego jest recesja w Ameryce, recesja w Anglii, recesja w Hiszpanii, teraz wpełza do Francji – no
i macie. Jeśli chcecie mieć biedę, miejcie ją.
Więc od tej strony nadejdzie Lakshmi chit, tak myślę. Trochę zdrowego rozsądku wchodzi do naszego rządu i jestem pewna, że
to się wypracuje – miejmy nadzieję. Ale wy wejdźcie do Sahaja Yogi a będziecie zaskoczeni. Na przykład, mamy w Anglii tak
wielkie bezrobocie, ale ani jeden Sahaja yogin nie jest bezrobotny, ani jeden. Przynajmniej ten pan tutaj... On wejdzie do Sahaja
Yogi, na początek. Matko, czy Sahaja Yoga jest tylko dla zdrowia i radości, czy też dla czegoś więcej? Dla wszystkiego, dla
całości. Czego pragniesz? Poproś o to, zapragnij tego – wszystkiego. On mówi, że to nie zostało mu wyjaśnione. Widzisz, dam ci
teraz Realizację, zobaczysz jak otwierają się czakry. Ale później, jeśli przyjdziesz do ośrodka możesz dowiedzieć się
wszystkiego, w ciągu jednego roku wszyscy będziecie mistrzami. Ale dajcie sobie trochę czasu, w tym rzecz. W obecnych
czasach ludzie są bardzo zajęci. Co robicie? Kilka pań powiedziało Mi, że są zajęte robieniem imprez charytatywnych! Jest tu
bardzo niewiele pań, w Madrasie; wszystkie panie muszą chyba siedzieć w świątyni, być zajęte cięciem, goleniem swoich głów. I
również bardzo wykształcone kobiety to robią. Pytam. Dlaczego, dlaczego mamy golić nasze głowy? Bóg ma dużo włosów – wy
nie musicie ich ścinać. Ten cały nonsens! Kobiety mogą być o wiele bardziej shakti shali niż mężczyźni, ale to uwarunkowanie
kobiet w Indiach – Bóg jeden wie. W porządku. Teraz my... On mówi: "Praktykowałem pranayamę przez cztery lata. Nie mam
nauczyciela..." To bardzo niebezpieczne. Jeśli nie masz nauczyciela, czy masz nauczyciela czy też nie, to pranayama jest bardzo
niebezpieczna. Ha! Jeśli masz problem z płucami, albo jakiś szczególny powód... Widzisz, te wszystkie vyayamas (ćwiczenia),
zostały dane w określonym celu, dla określonych czakr.
Więc Kundalini się unosi; przypuśćmy, że zatrzymuje się na żołądku, Nabhi, a ty robisz pranayamę, po co? Powinieneś wiedzieć,
gdzie znajduje się Kundalini. Na przykład, dzisiaj jechałam samochodem. Zatrzymali Mnie w jednym miejscu, a potem w drugim
miejscu. Kiedy samochód ruszył, wtedy tylko Ja wiedziałam, gdzie się zatrzyma. Wcześniej, jak mogłabym to wiedzieć? W taki
sam sposób, kiedy Kundalini się unosi – ruszcie głowami! – po czym zatrzymuje się w jakimś miejscu, dopiero wtedy
powinniście wiedzieć, jakiej użyć vyayamy, aby to naprawić. To bardzo naukowe. My też tego używamy, ale nie tak jakbyśmy

brali wszystkie leki z apteczki, od rana do wieczora. I to dlatego mówią, że oni mają problemy – oni je mają. Ty też, już wkrótce.
To bardzo niebezpieczna rzecz. Widzicie, w rzeczywistości nie jesteśmy tylko istotami fizycznymi. Nie żyjemy tylko z prany – tak
jest. Widywałam ludzi, którzy praktykują pranayamę i jeśli są żonaci – dzięki Bogu ty nie jesteś żonaty – rozwodzą się ze swoimi
żonami, ponieważ nie ma tam miłości. Oni są bardzo oschłymi ludźmi, niesłychanie oschli, nie ma w ich życiu poezji. W
porządku, lepiej zacznij czytać jakąś ładną poezję! Teraz on mówi: "Czy możesz wyjaśnić, co to znaczy prawostronna i
lewostronna?" To całkiem rozległy temat, ale jeśli przyjdziesz do Sahaja Yogi, oni ci powiedzą. Prawostronną jest fizyczna i
emocjonalna energia, używana do fizycznej i – przepraszam, fizycznej i umysłowej pracy. Lewostronna energia jest używana dla
wyrażania uczuć.
Więc powiedzmy, że on wykonuje pranayamę. Jeśli tak robi, stanie się prawostronny – jeśli będzie wykonywał tylko to. Kiedy
Kundalini jest w trakcie budzenia się, czy odczuwa się strach? Nie, nie odczuwacie go. Ona jest waszą Matką. Ona zniesie
wszystkie problemy. Kiedy się rodziliście, wasza matka znosiła wszystkie problemy, wszystkie bóle porodowe. Nie sprawiała
wam kłopotu, nieprawdaż? Ona, biedactwo, cierpiała dla was. I jak tylko się urodziliście, ona o wszystkim zapomniała: "Moje
dziecko teraz się urodziło, już po wszystkim. Co było to było". Taka właśnie jest Kundalini. Dlaczego mielibyście odczuwać
jakikolwiek strach? Są ludzie, którzy wmawiają wam, że obudzenie Kundalini jest bardzo niebezpieczne i takie tam, ponieważ oni
nic nie wiedzą na ten temat. Oni nie chcą, abyście otrzymali swoją Realizację. To, o czym on mówi, to prawda, że – [Pytanie: "Zło
istnieje od niepamiętnych czasów, pomimo kilku inkarnacji i świętych".] Zgadza się; ale istnieje rozwiązanie.
Więc dlaczego nie szukać rozwiązania, na pozbycie się zła? Jak tylko staniecie się zrealizowanymi duszami, zło ucieknie – a nie
wy. Nadszedł czas, aby całe zło uciekło, zostało zniszczone, zostało obnażone, aby nastąpił jego koniec. To wy jesteście tymi,
którzy mogą tego dokonać. Wszystko wymaga czasu, tak jak wzrost drzewa. Powoli, powoli wszystkie sześć czakr zostało
wypracowanych. Teraz jest kwestia siódmej czakry, Sahasrary i to się teraz wypracowuje w Sahaja Yodze.
Więc obraz jest kompletny. Zło nie może zniszczyć Sahaja yogina, oni bardzo dobrze to wiedzą. Nawet zło wie, że oni nie mogą.
Gdy zobaczą Sahaja yogina, oni uciekają.
Więc nie martwcie się. Myślę, że odpowiedziałam na wszystkie wasze pytania, na większość; ale jest jeszcze jedna rzecz. Robię
to przez ostatnich (ile to już lat?) – dwadzieścia trzy lata, dwadzieścia jeden lat, odpowiadam na pytania. Jestem teraz całkiem
sprytna, mogę odpowiedzieć na każde pytanie, to prawda. Ale muszę wam powiedzieć, że to nie zagwarantuje wam
przebudzenia. To jest mentalna gimnastyka.
Więc chociaż odpowiedziałam na wasze pytania, to nie znaczy, że podniosę wasze Kundalini, albo, że Kundalini się uniesie. To
jest zupełnie inna kwestia. Ale nie chcę, abyście myśleli o tym, że nie zadaliście jakiegoś pytania, co by was zestresowało.
Dlatego też odpowiadam. W przeciwnym wypadku to nie robi różnicy czy odpowiadam czy nie. To jest coś zupełnie innego, inny
obszar.
Więc teraz wszyscy jesteśmy przygotowani na naszą Realizację. Ci, którzy dostali ją wczoraj, dzisiaj dostaną więcej. Tak jak
wam powiedziałam; ci, którzy nie chcą Jej otrzymać, Ja nie mogę tego na was wymusić – nie mogę. Myślę, że wszyscy Sahaja
yogini z Zachodu powinni iść – już czas, przepraszam. Wiem, że chcecie usiąść do medytacji, ale będziecie mieli na to o wiele
więcej szans niż inni, a teraz już czas na was. Musicie spakować swoje rzeczy. W porządku. Popatrzcie na nich, jak śpiewają w
Sanskrycie, tak dobrze śpiewają całe "Ai Giri Nandini". Tylko pomyślcie o nich – możecie to sobie wyobrazić, tych ludzi, jak oni
się nauczyli? Oni są z Niemiec, wyobrażacie to sobie? Nie nazywają siebie Niemcami, nie. Jak mogli tego dokonać? Oni nie znali,
ci Anglicy, nie znali ani jednego słowa w hindi; mieszkali tu przez trzysta lat, nie wiem co robili. Nawet, aby im powiedzieć
Darwaza Band Kar (zamknij drzwi) trzeba było mówić po angielsku: "There was a banker". Spójrzcie na nich! To wszystko to
Atma! Jak oni doceniają waszą muzykę i jak doceniają wasz taniec Kuchipudi, to zaskakujące – o wiele bardziej niż wy.
Ponieważ nasza muzyka pochodzi z Omkara. To będzie udowodnione, Brahman. Powinniśmy być dumni, że jesteśmy
Hindusami. Nasza kultura jest najwyższą kulturą na całym świecie. Musimy szanować naszą kulturę i zachować ją. Zapytajcie
ich, oni wam pokażą, oni wam powiedzą, co odnaleźli w Sahaja Yodze. Pytanie o mokszę. Czy to jest właśnie moksza?
Oczywiście! To właśnie jest moksza. "Moksha" oznacza, że wznosicie się ponad własne fizyczne, umysłowe, emocjonalne
istnienie; nie jesteście już w nie zaangażowani. To jest moksza. I poprzez ten brak zaangażowania, wszystkie wasze fizyczne,

umysłowe, emocjonalne istnienia są rozwiązane. Stajecie się tym, stajecie się tattwą, Tattwamasi, stajecie się tattwą. "Aham
Brahmasmi" – stajecie się Brahmą. To jest wszędzie wokoło – to jest Brahma. Ale nawet jak się tym staniecie, nie wierzycie,
znowu wam to mówię. Chodzi o to, nie wiem co się dzieje, oni nie wierzą, że tym są. W porządku, więc trzeba teraz zrozumieć
prostą rzecz, że jest to żywy proces. Nie można go wymusić, on działa sam z siebie. Ale wy wszyscy macie podstawowe prawo,
aby otrzymać swoją Samorealizację, każdy z was – jakiejkolwiek jesteście rasy, jakiejkolwiek jesteście religii i z jakiegokolwiek
jesteście kraju – jesteście istotami ludzkimi i wszyscy macie do tego prawo. Poprosiłabym was, o zdjęcie butów i abyście
położyli wasze stopy na Matce Ziemi, ponieważ Ona wchłania nasze problemy. Oba... proszę zdejmijcie buty, klapki, zdejmijcie je
proszę. Język – on nie rozumie co mówię, tak? ... Obie stopy na Matce Ziemi, odsunięte od siebie. Teraz, podczas medytacji
proszę abyście nie wychodzili, to wszystko. Myślę, że musicie już iść. Proszę, lepiej już idźcie. Lecicie samolotem? ... W
porządku. Jesteście Sahaja yoginami, możecie zrobić wszystko. Pociąg na was poczeka! Oni nie chcą stracić ani chwili.
Rozumieją powagę każdej chwili, wyobraźcie sobie. To, czego potrzebujecie to szczerość wobec siebie. Teraz musicie odsunąć
stopy od siebie i mieć bardzo przychylne nastawienie do siebie – prasanna bhave, prasanna chitt. Nie złośćcie się na siebie, na
nikogo, po prostu bądźcie prasanna. Jakie ładne słowo mamy w sanskrycie, prasanna. Postawcie stopy osobno w taki sposób i
miejcie do siebie przychylne nastawienie, bardzo miłe nastawienie. Najpierw powiemy wam, jakich czakr będziemy dotykać i jak
macie unieść swoją Kundalini. A później o nic się nie musicie martwić, ponieważ potem to jest bardzo proste. On wam pokaże,
jak macie unieść swoją własną Kundalini. Gdy macie coś... (Proszę spróbujcie to poluzować.) Proszę wyciągnijcie lewą rękę w
Moją stronę w ten sposób... Dobrze. Lewa ręka w Moją stronę, w ten sposób. To jest po to, aby absorbować energię lub aby
wyrazić wasze pragnienie, ponieważ lewa strona jest siłą pragnienia a prawa strona jest siłą akcji.
Więc wyciągnijcie lewą rękę w Moją stronę, w ten oto sposób, wyrażając wasze pragnienie, aby mieć Samorealizację. Połóżcie
prawą rękę na sercu. Tak jak wam mówiłam, w sercu znajduje się odbicie Boga Wszechmogącego, czyli Duch. Kiedy stajecie się
Duchem, stajecie się swoim własnym mistrzem. Następnie opuśćcie prawą rękę – pracujemy tylko na lewej stronie – na lewą
stronę brzucha, na górną część. Naciśnijcie tam mocno. To jest centrum waszego mistrzostwa. W porządku? Słyszycie Mnie
teraz?
Więc, jeśli jesteście Duchem, stajecie się swoim własnym mistrzem. Połóżcie prawą rękę na górnej części brzucha po lewej
stronie i to jest centrum waszego mistrzostwa. Skąd ten hałas? Czy Mnie słyszą? Nie? Nie, jest całkiem głośno. Nie słyszycie
Mnie? W porządku, dziękuję. Teraz opuśćcie rękę na dolną część brzucha, po lewej stronie. To jest centrum czystej wiedzy. To
ono pracuje nad waszymi nerwami, na waszym centralnym systemie nerwowym i manifestuje się jako centrum Swadishthana.
Teraz ponownie przesuńcie prawą rękę na górną część brzucha, po lewej stronie. Potem znów przesuńcie prawą rękę na serce.
Po czym przesuńcie prawą rękę na miejsce pomiędzy szyją i ramieniem, i obróćcie głowę w prawo. To centrum blokuje się, kiedy
czujecie się winni i rozwijacie te okropne choroby jak zapalenie stawów kręgosłupa, albo anginę. Teraz proszę połóżcie prawą
rękę na czole i pochylcie głowę. W tym momencie musicie wszystkim wybaczyć, bez myślenia o tym, komu macie wybaczyć.
Przesuńcie prawą rękę na tył głowy; to jest Agnya, przednia Agnya i tylna Agnya – jeżeli wiecie, jest to płat optyczny. Naciśnijcie
tutaj z obu stron. W tym centrum odkłada się wasze poczucie winy, poproście Boską Moc o wybaczenie, to wszystko. Odchylcie
głowę do tyłu. Teraz całkowicie naprężcie dłoń i połóżcie środek dłoni na obszarze kości ciemieniowej, na ciemiączku, które było
miękką kością kiedy byliście dziećmi. Opuśćcie głowę jak najniżej. Teraz naciśnijcie tutaj mocno, odginając palce, naciśnijcie
mocno i masujcie skórę na głowie powoli, siedem razy zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Więc, tak właśnie musimy to robić. Na samym początku są trzy warunki. Po pierwsze wszyscy powinniście czuć się zupełnie
pewni, że dostaniecie swoją Samorealizację, że dostaniecie swoją Samorealizację – (słyszycie Mnie teraz?) – zupełnie pewni.
Po drugie – (można to naprawić?) – po drugie nie powinniście czuć się w ogóle winni z powodu czegokolwiek. My hindusi nie
czujemy się tak bardzo winni, jak ludzie na Zachodzie. Lepiej nie czuć się w ogóle winnym. Nie słuchajcie nikogo, kto wam mówi,
że to jest złe, że jesteście tacy to a tacy – nic z tych rzeczy. Nikt nie ma prawa was oceniać.
Więc proszę nie czujcie się winni, to bardzo ważne. A trzeci warunek jest taki, że musicie wszystkim wybaczyć. Wielu z was
powie, że to jest trudne, ale to nieprawda. Tak jak wam wczoraj powiedziałam, czy wybaczacie czy nie wybaczacie, wy nic nie
robicie.
Więc dlaczego wszystkim nie wybaczyć – inaczej wpadacie w niepowołane ręce.

Więc po prostu, nie myśląc o tym, komu macie wybaczyć albo o kim pamiętać, spróbujcie ogólnie powiedzieć: "Wybaczam
wszystkim". Poczujecie się o wiele lżejsi. Po prostu to powiedzcie. To jest mit, żyjecie w micie. Słyszycie Mnie teraz? Słyszycie. A
po tej stronie, słyszycie Mnie? A z tyłu, słyszycie Mnie? Teraz, musicie zamknąć oczy. Możecie zdjąć okulary, ponieważ nie
powinniście otwierać oczu dopóki wam nie powiem. Proszę zdejmijcie okulary. Jeżeli macie coś ciasnego, na szyi albo w pasie,
proszę... Jeżeli macie coś... O co chodzi? Jeżeli macie coś – Muszę do tego dojść zaraz o tym będzie – cokolwiek na szyi albo w
pasie, coś bardzo ciasnego, możecie... Jeśli macie jakieś tawis albo co innego, proszę zdejmijcie to, to nie jest zbyt dobre. Albo
jakieś mala, otrzymane od jakiegoś guru lub kogoś, proszę zdejmijcie to; ponieważ nie po to tutaj przyszliście, aby stać się
czyimś niewolnikiem, ale żeby stać się całkowicie wolni.
Więc teraz wszyscy zamknijmy oczy. Proszę zamknijcie oczy. Połóżcie obie stopy na Matce Ziemi, nieruchomo, nie zapomnijcie
o tym, musicie położyć obie stopy, tak. Teraz całkowicie zamknijcie oczy, nie otwierajcie ich. Połóżcie lewą rękę na kolanie,
skierujcie ją w Moją stronę zaś prawą rękę połóżcie na serce, prawa ręka na sercu. Lewa ręka otwarta w Moją stronę, otwarta
trzymajcie ją otwartą w Moją stronę. Możecie ją trzymać na swoich... W sercu rezyduje Duch. Zapytajcie Mnie trzy razy: "Matko,
czy jestem Duchem?" To bardzo fundamentalne pytanie. Z pełnym zaufaniem, proszę zadajcie to pytanie w swoich sercach trzy
razy: "Matko, czy jestem Duchem?" To jest fakt: jesteś Duchem. Taka jest prawda o was. Teraz przesuńcie prawą rękę na górną
część brzucha. Aby być Prassana Chitta...Nie powinniście być nazbyt poważni. To nie jest nic poważnego, widzicie. Zrozumcie,
musicie być Prassana Chitta. Zapomnijcie o swojej przeszłości. W tym miejscu musicie zadać kolejne pytanie trzy razy: "Matko,
czy jestem swoim własnym mistrzem?" Zadajcie to pytanie trzy razy: "Czy ja jestem swoim własnym guru?" To centrum zostało
stworzone przez Satgurus, abyście mogli się zrównoważyć. Teraz opuśćcie prawą rękę na dolną część brzucha po lewej stronie.
Nie mogę na was wymusić przyjęcia czystej wiedzy. Cała reszta to avidya; to jest vidya. Vidya, tam gdzie jest vida, tam jest
wiedza.
Więc musicie poprosić sześć razy: "Matko, czy mogę otrzymać czystą wiedzę?" Kiedy prosicie o czystą wiedzę, wasza Kundalini
zaczyna się unosić. A teraz, z wiarą w siebie musimy odżywić nasze górne centra.
Więc podnieście prawą rękę do górnej części brzucha po lewej stronie. I tutaj, z całkowitą pewnością musicie powiedzieć
dziesięć razy: "Matko, jestem swoim własnym mistrzem". Proszę powiedzcie to z całkowitą pewnością. Nie wątpcie w siebie,
jesteście swoim własnym mistrzem. Proszę wyciągnijcie lewą rękę w Moją stronę, w Moją stronę. Wielu ludzi nie wyciągnęło
lewej ręki w Moją stronę. Już wam mówiłam, jaka jest prawda o was, że nie jesteście tym ciałem, tym umysłem, tymi emocjami,
tymi uwarunkowaniami, tym ego; ale jesteście czystym Duchem.
Więc proszę, teraz przesuńcie prawą rękę na serce i tutaj z całkowitą pewnością musicie powiedzieć: "Matko, jestem czystym
Duchem. Matko, jestem shudda Atma". Powiedzcie to z całkowitą pewnością. Teraz, podnieście trochę, widzicie, to nie powinno
także być zbyt nisko, dokładnie podnieście, tak jakbyście podnosili swoje serce. Podnieście. Ta Wszechprzenikająca Siła jest siłą
miłości, jest oceanem wiedzy, oceanem błogości i współczucia. Ale ponad tym wszystkim jest oceanem przebaczenia, i jeśli
myślicie, że zrobiliście coś złego, to może być łatwo rozpuszczone w tym wspaniałym oceanie.
Więc połóżcie prawą rękę pomiędzy szyją a ramieniem i mocniej naciśnijcie. Tutaj musicie powiedzieć szesnaście razy: "Matko,
nie jestem winny". Powiedzcie to szesnaście razy, proszę. "Matko, jestem nirdosh. Jestem całkowicie nirdosh". Jak wam już
powiedziałam, czy wybaczycie czy nie wybaczycie, wy nic nie robicie, to jest mit. Ale jeśli nie wybaczycie, wtedy wpadacie w
niepowołane ręce i torturujecie się, podczas gdy osoba, która was torturowała jest całkiem szczęśliwa.
Więc teraz, połóżcie prawą rękę na czole i pochylcie głowę. Całkowicie pochylcie głowę i tutaj musicie powiedzieć z całego
serca, nieważne ile razy. Jeśli tego nie powiecie, nie mogę sprawić, aby wasza Kundalini przeszła przez tę zwężoną Agnya
Czakrę.
Więc proszę, wszyscy powinniście powiedzieć: "Matko, wybaczam wszystkim bez wyjątku", bez myślenia o kimś w
szczególności, proszę. Teraz połóżcie rękę z tyłu głowy. Odchylcie głowę do tyłu, najdalej jak się da. Bez poczucia winy, bez

liczenia swoich błędów, tylko dla własnej satysfakcji musicie to powiedzieć: "O Boska Siło, proszę wybacz mi, jeśli uczyniłem
cokolwiek złego. O Brahmachaitanyo, proszę wybacz mi, jeśli zrobiłem cokolwiek złego, świadomie lub nieświadomie". Musicie
to powiedzieć w sercu, nieważne ile razy. Teraz, naprężcie prawą dłoń. Połóżcie środek prawej dłoni na kości ciemieniowej, która
była miękką kością, kiedy byliście dziećmi. Jak najbardziej to tylko możliwe odegnijcie palce. Opuśćcie głowę jak najniżej. Tutaj,
znowu, nie mogę wymusić na was Samorealizacji, musicie o to poprosić. Masujcie skórę na głowie siedem razy w kierunku
wskazówek zegara, mówiąc: "Matko, proszę daj mi moją Samorealizację". Siedem razy, proszę. Nie przesuwajcie ręki za bardzo
po głowie. Proszę naciśnijcie mocno. Odegnijcie palce. Po pierwsze, jeśli nie odegniecie palców, nie będzie żadnego napięcia.
Teraz opuśćcie ręce, proszę. Wyciągnijcie obie ręce w Moją stronę. Teraz patrzcie na Mnie bez myślenia. Teraz wyciągnijcie
prawą rękę w Moją stronę, pochylcie głowy i sami sprawdźcie. Nie patrzcie na innych, obserwujcie siebie. Sprawdźcie czy jest
chłodny powiew z obszaru waszej kości ciemieniowej, sprawdźcie czy jest chłodny powiew z obszaru waszej kości
ciemieniowej. Może to być również gorący powiew, szczególnie, jeśli nie wybaczyliście, wtedy może wystąpić gorący powiew.
Więc teraz wybaczcie. Wyciągnijcie lewą rękę w Moją stronę, o tak. Ponownie opuśćcie głowę. Nie na czubku, ale trochę wyżej,
niektórzy ludzie czują to też bardzo wysoko. Spróbujcie sprawdzić, czy jest chłodny powiew lub gorący powiew wychodzący z
waszej głowy. Na kości ciemieniowej, nie zbytnio z tyłu, ani nie z przodu, ale na kości ciemieniowej, na ciemiączku. Dobrze?
Ponownie, wyciągnijcie prawą rękę w Moją stronę. Ha! Pochylcie głowę, pochylcie głowę. To jest to! Teraz muszę wam
powiedzieć, jak możecie dać sobie Kavach, aby się ochronić, to bardzo ważne; i jak podnieść swoją Kundalini, to też bardzo
ważne, bardzo proste – on też wam to pokaże. Wyciągnijcie lewą rękę w ten oto sposób przed siebie i musicie poruszać prawą
ręką, lewa ręka idzie prosto.
Więc musicie – najpierw wam pokażę, w ten sposób. Ręka idzie do góry nad głowę i tam wiążecie jeden węzeł. Teraz zaczynamy
jeszcze raz, poprawnie. Zaczynamy stąd. Teraz unieście lewą rękę. Aby zawiązać Kundalini, unieście rękę i zawiążcie jeden
węzeł, potem jeszcze raz drugi. Zawiążcie dwa węzły. Trzeci węzeł zawiążcie trzy razy. Teraz zróbcie to znowu, proszę: jeden,
dwa i trzy. Zrobione! Teraz Kavach. Musicie robić to dla własnej ochrony codziennie rano przed wyjściem i przed snem
powinniście położyć uwagę tutaj i zasnąć. Wyciągnijcie lewą rękę w Moją stronę w taki sposób. To jest Saadhe teen... trzy i pół
zwoju.
Więc jak wykonać Kavach? Wyciągnijcie lewą rękę w Moją stronę, w kierunku fotografii, połóżcie prawą rękę w ten sposób –
najpierw wam pokażę. Następnie w ten sposób ją unieście, opuśćcie – to jest połowa. A teraz z powrotem – to jest raz. Znowu ją
unieście i z powrotem – to jest dwa. Znowu w ten sposób i z powrotem – to trzy. A teraz tylko do połowy, więc trzy i pół raza. To
jest bhandan, to jest Kavach, Kavach ochrony. Nauczycie się również wielu rzeczy, jak używać tej siły z waszych rąk. Teraz,
wszyscy ci, którzy poczuli chłodny albo gorący powiew na rękach albo w okolicy kości ciemieniowej, proszę podnieście obie
ręce. Wszyscy ci, którzy to poczuli, proszę podnieście obie ręce. Oni mają mały problem z wątrobą, ale to się wypracuje, to nie
ma znaczenia. Niech was wszystkich Bóg błogosławi, niech was Bóg błogosławi.
Więc teraz Madras powinien stać się Matką Raas – czyli, że Matka to zakończyła – i powinien osiągnąć ten stan. Niech was
wszystkich Bóg błogosławi. Wciąż i wciąż mówię wam, bądźcie pokorni i przyjdźcie do ośrodka. W ośrodku jest paru bardzo
dobrych Sahaja yoginów. Oni wam wszystko powiedzą w bardzo życzliwy sposób. Ale proszę przyjdźcie i poświęćcie sobie
uwagę a dowiecie się wszystkiego. W przyszłym roku ponownie przyjadę do Madrasu. Niech was Bóg błogosławi.
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Shri Shakti Mahakali Puja. Bangalore (Indie), 9 grudnia 1991.
Wszyscy przybyliście teraz do Bangalore, a wczoraj udaliście się do Mysore, w którym rządził Mahishasura. To dlatego nie
dostaliście jedzenia – i byliście niezadowoleni. Lepiej nie jeść jedzenia w takich miejscach, prawda? Bangalore to takie piękne
miejsce. Jest tu piękny klimat i okazuje się, że te rakshasy zawsze mieszkały w podobnych miejscach. To samo w Pune, wiecie,
że Rajneesh tam mieszkał, a tutaj jest Mahishasura. Oni zawsze starają się znaleźć zimne miejsca, ponieważ mają tyle gorąca w
swoim ciele. Jak wiecie, jest tu jeszcze jeden rakshas, którego trzeba zdemaskować. I dziś poprzez naszą puję powinniśmy to
osiągnąć. W dawnych czasach, kiedy Bogini musiała walczyć z rakshasami, rakshasy te nie były zaangażowane w życie istot
ludzkich jako takie. One nie stawały się guru, nic z tych rzeczy. A teraz w Kali Yudze okazuje się, że one weszły do mózgów
sadhaków, swoich wyznawców. Bardzo trudno jest je usunąć. A kiedy już wejdą do mózgów sadhaków, wtedy oczywiście
sadhakowie stają się opętani, cierpią, i mają najróżniejsze problemy. Pomimo tego oni trzymają się takiej osoby, ponieważ są
zahipnotyzowani, bardzo mocno zahipnotyzowani. I przez tę hipnozę są tak absolutnie zawzięci, że nawet jeśli mieliby umrzeć,
nie wyparliby się swoich guru. Rzecz w tym, że w tej Kali Yudze jest aż tylu sadhaków, że nie wiedzą już, co ze sobą zrobić.
Biegają, gdzie tylko popadnie starając się znaleźć jakiś sposób na odnalezienie Prawdy. Kiedy jest popyt, wiecie, wtedy znajdują
się też ludzie, którzy będą to sprzedawać. To dlatego tylu ich się pojawiło i wszędzie próbują na ludziach tych sztuczek.
Większość z nich pojechała do zachodnich państw, bo tam ludzie mają pieniądze. Dzięki Bogu nie jesteśmy w Indiach tak
bogaci, żeby mogli nas ogłupić – tak jest przede wszystkim w Ameryce. A Amerykanie ciągnęli do tych ludzi jak ryby do wody, to
bardzo proste. Pojechałam tam i ostrzegłam ich – ale oni Mnie nie słuchali. Nie rozumieją niczego, co można dostać bez
pieniędzy. Ale pomimo tego wszystkiego, tak wielu z was zdołało przyjść do Sahaja Yogi i dotrzeć do Rzeczywistości. To jest
wasze przeznaczenie, wasze błogosławieństwa z poprzednich żywotów, że mogliście tak wyraźnie to dostrzec i przyjść do
Sahaja Yogi i teraz tak bardzo się rozwinęliście, staliście się tak dojrzali, i rozumiecie, że to co robią inni jest całkowicie błędne.
Również ktoś mi powiedział, co ten facet Boy John (George) wyczynia z tymi homoseksualistami i nazywa ich "Hare Rama, Hare
Krishna" i wszystkie te bzdury. Potem odkryłam, że ten problem jest bardzo rozpowszechniony w Kerali, gdzie opowiadają, że
gdy Krishna stał się, to znaczy Vishnu, kiedy stał się Mohini, miał dziecko z Shivą. Absurd. A teraz Murti Mi mówiła, że kiedy
opowiedziałam wam tę historię, powiedzieliście: "To jest bluźnierstwo, to jest grzech". Ja czuję tak samo. To również bardzo
niebezpieczne igrać z taką osobą jak Vishnu. On jest bardzo niebezpiecznym Bóstwem. Ostatecznie Shiva jest bardzo
niebezpieczny, jednak z Nim to trochę trwa. Ale jeśli chodzi o Vishnu, trzeba bardzo uważać z takim zachowaniem. Nie wiem, co
się z nimi stanie. Ale oni są tacy głupi, tacy głupi. Jedną rzecz powinni rozważyć, jeśli to, co robicie jest dla nich dobre, ma boskie
błogosławieństwa to dlaczego mielibyście chorować. Jest całe mnóstwo ludzi, którzy chodzą do tego bzdurnego miejsca, gdzie
mają ten biznes z Ayapą i przez miesiąc noszą czarne ubrania i zapuszczają brody. Głodzą się, wędrują razem kilometrami,
wspinają się, wyczyniają przeróżne rzeczy, żeby pocierpieć przez miesiąc. I przez jedenaście miesięcy robią to wszystko. Cały
ten nonsens, widzicie.
Więc teraz to się stało szaleństwem w Kerali, tak jak bieganie albo coś w tym stylu. I w tym roku było całe mnóstwo ludzi, którzy
wyczyniali tę głupotę. To znaczy, że nawet w Indiach mamy takich głupich ludzi, jak widzicie. Ale nie ma ich tak wielu, muszę
powiedzieć, nie taki wielki procent jak w Ameryce. W Indiach, jesteśmy bardzo uwarunkowani tymi rytuałami, zwłaszcza na
południu mamy mnóstwo rytuałów. I jesteśmy pod wrażeniem ludzi, którzy pokazują nam szwajcarskie zegarki i tym podobne
rzeczy. Dla nich to jest coś naprawdę nadzwyczajnego, jak Szwajcarzy robili tu zegarki. To są bardzo prości ludzie. Oni nie
rozumieją, że żadna z Inkarnacji nie robiła takich sztuczek, i że prawda powinna być oparta na tradycji, na shastrach. To nie
może odbiegać, a to, co odbiega jest w rzeczywistości herezją a także bluźnierstwem. Ale jak wam wcześniej mówiłam, ci ludzie,
którzy mówią o Wiedzy, tak jak Sufi, którzy mają Realizację, prawdziwi Sufi, to oni byli nazywani heretykami – zostali wyrzuceni z
religii. Również chrześcijan, pierwszych chrześcijan, którzy byli gnostykami, nazywano wariatami, heretykami. Tak samo ci,
którzy podążają za głupimi rzeczami i podążają za czymś, co jest bardzo ciemne i mroczne, negatywne, na pewno przeciwstawią
się Sahaja Yodze i będą mówić, że to jest herezja albo, że to bluźnierstwo. Jako że teraz rozumiecie co to jest, musimy
wprowadzić nowe prawa, że ci, którzy nie są Sahaja yoginami są właściwie, – jeśli praktykują jakąkolwiek religię – to nie robią
tego, co należy. Powoli, powoli, tak jak Watykan zostaje zdemaskowany i kościoły chrześcijańskie zostają zdemaskowane,

nawet w Indiach, tak wiele tego typu organizacji zostaje zdemaskowanych i ludzie rozumieją, że są one czymś bardzo złym. Te
idee pochodzą właściwie od Inkarnacji, takich jak Adi Shankaracharya, który powiedział: "Tatatkim, Tatakim, Tatatkim" – jeśli nie
podążyłeś za swoim guru wtedy "Tatatkim". Teraz więc mówią, że jakiś guru może wyjść z więzienia, może być przemytnikiem,
czymkolwiek, człowiekiem bez charakteru – ale jeśli nazwiecie go guru, to on jest guru. Można kogoś nazwać jakkolwiek,
powiedzmy, że nazywamy kogoś guru i przyklejamy mu etykietkę "to jest mój guru". Ale co ten guru wam dał, o to nikt nie pyta.
Jesteście zadowoleni, och jak miło. To tak jakby robaki przyczepiły się do lotosu i mówiły: "Och, mamy lotos". Ale co z tobą,
nadal jesteś robakiem, jaki masz pożytek z tych lotosów, czy to jest lotos czy wąż, Bóg jeden wie. Zatem guru, który nie mówi o
Realizacji, który nie mówi o Kundalini, który nie mówi o wzroście, który nie mówi o powtórnych narodzinach – nie może być guru
– to jest absolutne minimum. Podobnie, kiedy wierzymy, powiedzmy w Ramę: "Wierzę w Ramę" – i co z tego? Czy robisz
przysługę Ramie, czy Rama robi przysługę tobie? "Wierzę w Chrystusa" – i co z tego? Wierzysz w to, wierzysz w tamto – to jest
taka absurdalna idea, wciąż nie mogę zrozumieć, kiedy ludzie mówią: "Wierzę w to". Co z tego wynika, co to oznacza. Wierzysz w
Chrystusa. Prowadzisz rozwiązłe życie, wyczyniasz przeróżne rzeczy – ale: "Wierzę w Chrystusa, wierzę w Boga". Robiąc
wszystko przeciwko Boskości i "Ja wierzę". Pojawia się więc pytanie, co masz na myśli mówiąc, że wierzysz? To tak jak: "Wierzę,
że to jest srebro" – co z tego, to jest srebro. Co z tego wynika dla ciebie, że wierzysz, że mówiąc coś, zrobiłeś wielką rzecz. Co
jest w tym wielkiego? Jeśli teraz powiesz: "Wierzę w Shri Mataji", to co z tego. W porządku, wierzysz we Mnie z powodu pewnych
doświadczeń – wciąż, co z tego? Mataji powinna być w twoim życiu – powinna być w twoim wyrażaniu siebie, w twoim
zachowaniu, w traktowaniu innych, w rozumieniu siebie nawzajem i kochaniu siebie nawzajem. Oto, co wywiera na ludziach
wrażenie. Ludzie mówią: "W porządku, przyjdziemy do Mataji, tylko się do Niej pomodlimy i odejdziemy – nie będziemy z Nią
rozmawiać. Dlaczego? Bo my wierzymy w Mataji. I tyle. Teraz jednak musimy zrozumieć, że wierzycie w Sahaja Yogę, oczywiście
to jest shraddha, to nie jest ślepa wiara, zgadzam się, ale i tak wiara powinna przeniknąć waszą istotę. Ta wiara musi działać,
musi dać rezultaty, musi się wypracować na wszelkie sposoby. Ktoś może powiedzieć, że my wierzymy w Mataji i Ona robi
wszystko – Czy Ona zrobi za nas bhakti? Czy powinna usiąść i zaśpiewać pieśń o Mataji, czy co? A więc to, co ma wyjść od was,
jest tym, co musimy zrozumieć, a kiedy to zacznie działać, wtedy te demony i te rakshasy całkiem znikną, bez problemu. “Więc
co ja robię dla Sahaja Yogi?” Powinniście zadać to pytanie: "Co ja robię?" Zatem jeśli wykonasz ten instrument, a potem on nie
jest używany, to jaki jest sens tworzenia instrumentu. Teraz jesteście światłem, dostaliście Oświecenie, ale jaki jest pożytek z
lampy, która tylko gdzieś tam wisi, która nie daje nikomu światła.
Więc kiedy dajecie światło innym, w bardzo niewinny sposób, w bardzo wrażliwy sposób – nie tak, że dajemy komuś światło, bo
chcemy mieć przewagę, albo chcemy się popisać albo z powodu innych podobnych bzdur. Wtedy zaczyna się wykolejenie.
Ludzie zaczynają mówić: "Och, jestem tym, jestem tamtym". Ale z pełnym zrozumieniem, że jesteśmy instrumentami w rękach
Boskości i po prostu cieszymy się, że ta Boskość przez nas płynie i wypracowuje, nie będziecie czuć zmęczenia, nie będziecie
się denerwować, nie będziecie mieć żadnych kłopotów. A to właśnie się wam przydarzyło. Jesteście już tak dojrzali, ale ciągle
musimy wszyscy zdecydować, że jedziemy do Indii, żeby samemu poczuć całą tę radość podróży – ale czemu to ma służyć? Nie
po to, żeby zatrzymać to dla siebie, ale żeby podzielić się z innymi. Ta radość jest po to, żebyście podzielili się nią z innymi.
Dopóki nie nauczycie się tego, wasze ego będzie wciąż i wciąż powracać. I widzieliście także, jak ludzie, którzy nawet szerząc
Sahaja Yogę pakowali się w kłopoty przez ego.
Więc trzeba bardzo uważać. Im wyżej wzrastacie w swojej Boskości, im bardziej dojrzewacie, tym bardziej musicie uważać.
Popatrzcie na drzewo, jeśli tam jest liść, żaden owad nie wejdzie. Jeśli jest tam kwiat, owad wejdzie i sprawi, że kwiat stanie się
owocem. Ale jeśli jest tam owoc, wtedy owad wejdzie i go zje. Zatem, kiedy stajecie się owocem, musicie bardzo uważać, aby
żaden owad w was nie wszedł. Wręcz przeciwnie, teraz macie zdolność niszczenia wszelkich insektów. I tak jest,
powiedziałabym, że to jest stan, do którego wszyscy powinniśmy dojść. Zatem z jednej strony niszczycie insekty, a z drugiej
zadowalacie ludzi. Bez wątpienia, kolektywność jest jedynym sposobem, na oczyszczenie, ale jeszcze ważniejsze jest to, aby
wyjść, całkowicie, żeby dowiedzieć się, jak mogę szerzyć Sahaja Yogę – gdzie mogę pójść, jaka jest najbliższa wioska, do której
mogę pójść i to wypracować. Im więcej myślicie o tych rzeczach tym lepiej i zaczynacie się poruszać w tym kierunku. Gdy tylko
zaczniecie poruszać się w tym kierunku, będziecie zaskoczeni, że Sahaja Yoga będzie szła przed wami. Będziecie spotykać ludzi,
których chcecie spotkać, dostaniecie całą potrzebną pomoc, nagle znajdą się ludzie, którzy przyjdą i powiedzą: "Co możemy dla
was zrobić". Wszelka pomoc pojawi się przed wami, tak jak wy rozprzestrzeniacie siebie. To jest jak rozpościeranie skrzydeł, tak
jak to robi ptak i potem zrywacie się do lotu. Ale jeśli nie rozprzestrzeniacie siebie, trzymacie Sahaja Yogę tylko dla siebie, to nie
działa. Wiem, że bardzo Mnie kochacie a wy wiecie, że Ja was bardzo kocham, ale czy nie myślicie, że inni też powinni dzielić tę

miłość? Inni też powinni to mieć. Kiedy zaczynamy się zmagać, zmagamy się również z ludźmi, którzy są bardzo trudni – na
przykład mój brat, syn mojego brata. Nie zbliżajcie się nawet do "mój", odejdźcie. "Mój" to najtrudniejsza rzecz. Zobaczcie, w
mojej rodzinie, Ja ich nie dotykam, bo gdy tylko zbliżycie się do "mój" usiądą wam na głowach, albo na głowach Sahaja yoginów,
czy coś w tym stylu. Nie mówcie więc ludziom: "To jest moja siostra, ona jest moją szwagierką", nic z tych rzeczy. Musicie tylko
zobaczyć, co jest poza tym, a im dalej pójdziecie poza to, tym będzie lepiej. Spójrzcie, jasno to widać, jak ciężko pracowaliśmy w
Maharashtrze, okazuje się, że to beznadziejne miejsce. Jest bardzo mało Sahaja Yoginów w Maharashtrze, bardzo mało, a ci,
którzy tam są, nie są za dobrzy. Za to Sahaja yogini w Delhi, tu w Madrasie, w Bangalore, zobaczcie, jacy to dobrzy Sahaja yogini.
Wykonałam tam tyle pracy. Zatem ci, którzy są bardzo blisko was, nigdy nie dostrzegają waszej wielkości. Podobnie, kiedy
podejdziesz blisko góry, nie możesz zobaczyć tej wielkiej góry, musisz się oddalić i wtedy ją ujrzysz. W ten sam sposób, kiedy
chcesz wykonać z kimś jakąś pracę, spróbuj upewnić się, że nie jesteś blisko spokrewniony, ani nie masz żadnych powiązań z
nimi. Coś nieznanego. Lepiej jeśli będziesz podążał za takimi ludźmi a oni będą utrzymywać twoją uwagę w napięciu. W
przeciwnym razie ludzie, którzy cię znają będą sprawiać ci kłopoty. Obecnie jest wiele trudności w szerzeniu Sahaja Yogi –
przedtem było ich jeszcze więcej, powoli one maleją. Oczywiście, jest o wiele lepiej niż w czasach Tomasza, ponieważ on musiał
ukrywać swoją rozprawę, żeby ochronić ją przed innymi. Spodziewał się, że nadejdzie dzień Zmartwychwstania, i wtedy ta
rozprawa zostałaby ujawniona. Wyobraźcie sobie, dopiero 48 lat temu, teraz to będzie 53 albo 50 lat temu, kiedy została
odnaleziona. Nie odnaleziono jej wcześniej. On musiał ją ukryć. Ale teraz nie mamy niczego ukrywać. Wszyscy mamy wyjść,
musimy wiedzieć, musimy wybaczać. Do nas należy otwarta przestrzeń, gdzie każdy może wejść.
Więc przychodzą do nas przeróżni ludzie – jeśli wyjdziesz i spotkasz ludzi, istnieją także wszelkiego rodzaju przeciwności,
wszystkie takie rzeczy, to bez znaczenia. Wszystko można przezwyciężyć, ale wpierw musi być twoja własna inicjatywa, a twoja
własna letargia musi zostać przezwyciężona. Wtedy to się zacznie rozprzestrzeniać. Oczywiście, mamy już wielu Sahaja
yoginów – w Rosji, mówi się, że mamy tak wiele tysięcy. Teraz możemy mieć mnóstwo ludzi wszędzie i jestem pewna, że to jest
dobry rok i przepowiadają, że w tym roku Sahaja Yoga bardzo się rozprzestrzeni.
Więc to, co dzisiaj rozpoczynamy to jest początek. Chciałam wam tylko powiedzieć, że macie moc, macie Shakti w swoim
zasięgu. Powiedzieli, że dzień przed Moim przyjazdem było bardzo zimno, powiedziałam, żeby się nie martwili, nie zrobiłam
bandhanu, nic takiego. Dopiero co przyjechałam tutaj, a skąd oni wiedzą. Wszystko się ułożyło, siedzicie tu w swoich kurtach. W
przeciwnym razie trzęślibyście się w swoich trzyczęściowych garniturach. Oto, jak to działa. Ale musicie być do tego stopnia
oddani. A teraz Surya i Chandra i te wszystkie gwiazdy i cały kosmos, mają tylko jedną rzecz do zrobienia – to jest dopilnować,
żeby Sahaja Yoga dobrze się rozprzestrzeniała, ustabilizowała się i żeby osiągnęła swój cel. Każdy element to wypracowuje.
Wszystko pracuje – ta Paramchaitanya wszystko organizuje na tak wiele sposobów. Wiem, że nie trzeba was do Mnie
przekonywać. Teraz jednak musicie być przekonani, co do siebie, że macie w sobie wszelkie moce. Chodzi Mi o to, szczerze
mówiąc, Ja tak naprawdę nie robię nic. Jeśli mogłabym wszystko zrobić, nie musiałabym tego mieć, sama bym to zrobiła. Ale to
wy musicie to zrobić – jesteście Moimi kanałami. Jesteście kanałami Shakti. Ale róbcie to w pokorny, piękny sposób, który
bardzo satysfakcjonuje. Tak jak wczoraj, ten muzyk – on chciał tylko was zabawić. Chciał zagrać. Jemu też to sprawiało
przyjemność. Tak samo my, powinniśmy chcieć to robić. Nie muszę wam mówić. I jestem pewna, że wszędzie, gdzie pracujecie,
każdemu kogo spotykacie, możecie zacząć opowiadać o Sahaja Yodze i mówić im. To pracuje. To działa. Co więcej, to za wami
stoi, cała moc wszystkich Bóstw, a z przodu biegnie bardzo szybko Sahaja Yoga, ta Paramchaitanya. Teraz przyjeżdżają Sahaja
yogini, no dobrze, niech tylko nie jedzą i koniec, zorganizujcie to. Wszystko jest tak pięknie zrobione. Spójrzcie jak to
przygotowali – chodzi o to, że zastanawiałam się, tak niewielu ludzi tutaj i około 20 Sahaja yoginów w Madrasie – czy możecie
uwierzyć, całe to przygotowanie. Jak to się wypracowuje. Jakie to przynosi rezultaty, to naprawdę niezwykłe. Zatem miejcie
wiarę w siebie, wiarę w to, że Oni wszyscy wam pomagają, nie denerwujcie się i po prostu idźcie do przodu. Ponieważ Shakti jest
w was. Macie moc. Posiadacie każdy rodzaj mocy, zapewniam was, macie wszelką moc. Poproście o to i to otrzymacie. O
cokolwiek poprosicie, otrzymacie to. Ale nie wahajcie się. Tak jak już kiedyś powiedziałam, błagam was usiądźcie na tronie a Ja
również założę wam koronę na głowę. I Ja także powiem, że jesteście królem, ale wy ciągle uciekacie i nie wierzycie Mi –
patrzycie w tą stronę ze strachem – "Czy naprawdę jestem królem, jak to możliwe?" Nie tędy droga. Miejcie wiarę w siebie.
Bardzo się cieszę, że wszyscy tu przyszliście. Staramy się robić wszystko co możliwe, żeby było wam wygodnie, i żeby zapewnić
wam wszystko, czego potrzebujecie. Oczywiście jesteście tylko Duchami i staracie się odnaleźć komfort swojego Ducha. Wiem,
że bardzo się dopasowujecie. Każdy jest zaskoczony, jak wy ludzie z Zachodu, którzy wierzycie w materializm, potraficie wejść w
Sahaja Yogę – oni są całkiem zaskoczeni. Ale wy wszyscy jesteście bardzo miłymi ludźmi, myślę, że bardzo szczególnymi,

którzy przyszli do Sahaja Yogi. I dzięki łasce Boga, jestem pewna, że będziecie ludźmi, którzy będą fundamentem Sahaja Yogi, i
że zbudujecie wielki pałac Sahaja Yogi za pomocą swojej mądrości, wiary, shakti i miłości. Dzisiaj będziemy czcić Shakti – to
jest bardzo potrzebne – Shakti, która zniszczyła wszystkie diabły, wszystkie rakshasy. Oto, co będziecie dzisiaj czcić – Shakti
wewnątrz siebie i na zewnątrz. To jest wasze pragnienie, które zadziała. Zatem dzisiaj będziemy czcić Shakti we własnej osobie
– Mahakali. Niech Bóg was błogosławi.
Więc dzisiaj zaczniemy od umycia Stóp i przy tym powiemy raz Atharva Shirsha, a potem powiemy tysiąc imion, które bardzo
przystępnie zostały przygotowane przez ludzi z Noidy, i które możecie zaśpiewać. Oto jak możemy czcić Shakti.
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Shri Kundalini Puja. Cabella Ligure (Włochy), 21 Czerwca 1992.
Dzisiaj zebraliśmy się tutaj, aby oddać cześć Adi Kundalini i waszej własnej Kundalini, im obu, ponieważ wasza Kundalini jest
odbiciem Adi Kundalini. Wiele zrozumieliśmy na temat Kundalini i wiemy również, że tylko poprzez Jej obudzenie, tylko poprzez
Jej unoszenie się, wznieśliśmy się na dużo wyższy poziom świadomości. Nie tylko wznieśliśmy się na wyższą sferę
świadomości ale także zostaliśmy obdarzeni wieloma mocami. Nigdy wcześniej w historii duchowości, ludzie nie mieli takiej
mocy budzenia Kundalini.
Jak tylko oni otrzymali swoje przebudzenie, być może poszli bardziej na lewo lub na prawo i próbowali osiągnąć moce, które były
niezbyt dobre dla innych. Budda jasno napisał, że "kiedy pojawi się inkarnacja przyszłego Buddy, czyli Maitreya, trzy połączone
Matki, wtedy to zostanie użyte dla dobra ludzkości". To jest jeden ze znaków "ludzi", nie tylko Sahaja yoginów ale ludzi. Więc jak
to może się stać, dopóki ci, co są Buddami, czyli ci, którzy są zrealizowanymi Duszami, nie poznają wiedzy o Kundalini? Ci ludzie,
którzy bardzo mało wiedzieli o Kundalini, którzy musieli czytać o tym w świętych pismach, gdziekolwiek, gdzie to zostało
opisane, zaczęli tego używać niewłaściwie i stali się tantrikas. Ale tantra, jak bardzo dobrze wiecie, to mechanizm Kundalini, a
yantra to sama Kundalini, to maszyna. Dzisiaj myślę, że gdy wiemy tak wiele o Kundalini, jak ona przechodzi przez różne centra,
jak się podnosi, wiedząc te wszystkie rzeczy, powinniśmy dowiedzieć się jak możemy odżywiać naszą Kundalini. To jest bardzo
ważne, aby to wiedzieć.
Przede wszystkim jest duża różnica pomiędzy wami a innymi ludźmi, którzy otrzymali swoją Realizację. Pierwsza duża różnica
jest taka, że tę moc osiągnęliście Sahaj, łatwo. Inni musieli udać się w Himalaje, całymi dniami stać razem na zimnym powietrzu,
tak wielu zmarło, żyli w jaskiniach jedząc owoce, a czasami nic. Nawet w czasach Buddy każdy z nich musiał nosić jedno
ubranie do okrycia swojego ciała. Musieli prosić we wsiach o jałmużnę i jakoś gotować jedzenie, jeść je czy było zimno czy
gorąco, bez wygód. Wręcz przeciwnie, On uczył ich, że powinni porzucić wszelkie wygody, bo można bez nich żyć. Lecz żaden z
nich nie otrzymał Realizacji i żaden z nich nie mógł podnosić Kundalini.
Więc różnica jest zbyt duża, i sposób w jaki otrzymaliście swoją Realizację, to w jaki sposób wasza Kundalini – bardzo Sahaj
sposób – została obudzona i to w jaki sposób manifestujecie otrzymane moce. Na przykład, możecie dawać Realizację,
możecie leczyć innych, możecie czuć wibracje innych. Są Sahaja yogini, którzy potrafią kontrolować deszcz, słońce, księżyc,
wszystko. Modlitwy niektórych Sahaja yoginów posiadają potężną moc. Tylko poprzez samo modlenie się, oni ocalili życie wielu
ludziom. I w tamtych czasach te moce były dostępne dla niektórych z nich, nawet dla rishis i wspaniałych munis, ale ich moce
nie opierały się na miłości i współczuciu. To jest wasz zakres działań, ponieważ musicie pracować dla dobra ludzkości. A
zakresem ich działań była ochrona samych siebie lub niszczenie innych. Więc rozwinęli moce klątw, tak dogłębnie, że mogli
przeklinać ludzi. Wy nie macie takich mocy, nie możecie nikogo przeklinać. Bardzo ładnie anulowałam tę moc. Ja także nie
rzucam klątw, potrafię, ale nigdy nikogo nie przeklinam, ponieważ naszą podstawą jest miłość, współczucie i łagodność. Oni byli
bardzo porywczy, większość z nich była ekstremalnie porywcza i czasami używali także okropnie szorstkiego języka,
kiedykolwiek mówili o ludziach, którzy nie byli zrealizowani, lub którzy sprawiali im kłopoty. Było bardzo zabawne to w jaki
sposób oni byli źli na społeczeństwo, w jaki sposób je opisywali. Niektórzy z nich nie zwracali uwagi na społeczeństwo, nie
oskarżali społeczeństwa, nie mówili złych rzeczy o nim ale byli zadowoleni tylko z siebie lub pisali o błogosławieństwach jakie
posiadali. Ale wy macie nowy wymiar, musicie używać waszych mocy dla dobra ludzkości. Więc także wasza Kundalini została
obudzona tak Sahaj, i to stało się poprzez miłość i współczucie waszej Matki. A więc teraz, możemy powiedzieć, że wasza
Kundalini może zostać odżywiona tylko wtedy, gdy rozwiniecie wewnątrz was uczucie czystej miłości i czystego współczucia.
Na początku użyłam słowa "czysty", to także Moje imię. To znaczy, że na początku musicie być niewinni. Jeśli nie jesteście
niewinni, wtedy macie pewne problemy, być może z waszym pożądaniem. Być może wasza miłość mogłaby być skierowana
tylko ku jakiejś osobie. Kundalini taka nie jest. Ona się unosi, zmierza do każdej czakry, Ona nie jest w nic uwikłana, Ona stara się
uleczyć każdą czakrę, odżywić ją i martwi się tylko o Swój wzrost. Podobnie Sahaja yogin nie powinien angażować się w żadne

takie związki. To możliwe. Nie musicie stawać się jak uczniowie Buddy. Na przykład, jak zawsze wam mówiłam, sok w drzewie
unosi się i zmierza do różnych części drzewa a następnie wyparowuje lub wraca z powrotem.
Więc to przejście powinno być wciąż otwarte i kiedy raz to przejście pozostanie otwarte Kundalini może bardzo łatwo, bez
żadnych problemów unieść się. Ale to przejście może być zamknięte, jeśli za mocno uwikłacie się w jedną sprawę, ponieważ
istnieją pewni ludzie od początku uwikłani, powiedzmy w sprawy z rodzicami. Dobrze, na początku Ja
wiem, że ci co przyjdą do Sahaja Yogi, najpierw zaczną mówić: "Matko, mój ojciec, siostra, mąż, ten, tamten, jest chory, więc
proszę, czy zechcesz uleczyć tę osobę". To jest bardzo powszechne. Oni będą pisać długie, długie listy opisujące związek i Ja
naprawdę tracę wątek – co to za jeden? Bez pisania imion oni będą wymieniać wszystkich, których znają. To wszystko są
sztuczne znajomości. Jutro spadnie na was jakaś klęska, a te związki okażą są bezużyteczne, wręcz przeciwnie zorientujecie
się, że znajomi to wykorzystają. Nie możecie być zależni od takich związków, od tego w jakiej rodzinie się urodziliście, w jakiej
religii się urodziliście, w jakim kraju się urodziliście, ponieważ teraz jesteście uniwersalną istotą.
Więc nie jesteście już więcej spokrewnieni poprzez te sztuczne związki, ale jesteście spokrewnieni poprzez wasze związki
duchowe. Dopóki nie ustanowimy tego wewnątrz nas samych to nie oznacza, że macie opuścić swojego męża, żonę, opuścić
swoje dzieci, nic podobnego, ale to oznacza, że jeśli mamy pozbyć się naszych uwarunkowań to musimy pozbyć się tych
wszystkich rzeczy. Mamy wiele rodzajów uwarunkowań. Jeśli są jakieś dobre uwarunkowania, to mimo wszystko powinniśmy
się ich pozbyć, w tym sensie, że nie powinny być uwarunkowaniami, ale że powinniśmy nad nimi panować. Na przykład Hindusi,
mają w pewnym sensie, jedno dobre uwarunkowanie, takie, że w swoim własnym kraju, muszą brać kąpiel wcześnie rano. Ja też
tak robiłam. Anglia pod tym względem jest okropna. To przynosi ulgę ale, jeśli robisz to w Anglii, to jest przeklęty kraj, po prostu
nie możesz tego robić. Musisz kąpać się w nocy, w przeciwnym razie zrezygnuj z kąpieli no i trzeba się zmienić. Ale jeśli masz to
uwarunkowanie, będzie ci bardzo smutno "och, och przegapiłem swoją kąpiel, czuję, że nie zasnę, nie czuję się w porządku, nie
czuję się normalnie". To jest dobre uwarunkowanie, ale nadal czyni z was niewolników.
Tak więc, czy jest to dobre czy złe, jeśli to jest uwarunkowanie powinniście widzieć to wyraźnie, że jest to uwarunkowanie. To nie
znaczy, że macie robić coś odwrotnego, czyli "w porządku już nigdy nie wezmę kąpieli", to nie jest sposób. To jest tak "dobrze,
jeśli rano mi nie pasuje, to wezmę ją wieczorem, również nie ma to znaczenia jeśli raz na jakiś czas ją opuszczę. Kąpiel nie może
mnie kontrolować, ja będę kontrolować kąpiel". Nic nie powinno was kontrolować, musicie mieć całkowitą wolność, a wtedy
Kundalini uniesie się dla nas. Jeśli nie macie całkowitej wolności, wtedy Kundalini się nie podniesie.
Mamy uwarunkowania od naszych rodzin, naszej religii, naszego kraju. Te uwarunkowania, tak dalece jak tylko to możliwe,
trzeba je wyraźnie zobaczyć, że je mamy przez nasze rodziny. Jeśli jesteście urodzeni jako Chrześcijanie zawsze będziecie
bardziej przywiązani do Chrystusa. Nie widzieliście Chrystusa, nie wiecie czy On istniał czy nie, czy ta Biblia jest prawdziwa czy
nie, ale będziecie bardziej przywiązani do Biblii. A jeśli wyznajecie Hinduizm, będziecie bardziej przywiązani do Gity lub do Wed
lub do czegoś. To tworzy nierównowagę, ponieważ my musimy mieć jednakowy stosunek do wszystkich religii, do wszystkich
świętych pism, to oznaka świętego. A więc to uwarunkowanie musi odejść. To, w jakim kraju jesteście urodzeni jest kolejnym
uwarunkowaniem, które musi być zwalczone, to jest bardzo ważne. Nie chcę omawiać uwarunkowań różnych państw, ale wy
bardzo dobrze je znacie. Po Realizacji, kiedy wzrastacie wyżej niż wasze społeczeństwo, które was otacza, zaczynacie rozumieć
i zaczynacie je opisywać. Dowiedziałam się o głupocie tych wszystkich państw, od ludzi, którzy pochodzą z danego kraju. Na
przykład Francuz powie: "Matko to typowo francuskie myślenie, poza tym on urodził się jako Francuz". Albo Hindus powie:
"Matko, to jest typowe dla Hindusa, on tak będzie robił". Więc wtedy zrozumiecie, że nie charakteryzujecie tego kraju, jesteście
istotą uniwersalną i żyjecie jak istota uniwersalna.
Gdy raz staniecie się istotą uniwersalną, wtedy również uświadomicie sobie, że kolor skóry jest na świecie bez znaczenia. A
wtedy nie zaczniecie nienawidzić kogoś, kto jest od was ciemniejszy, lub od was jaśniejszy to działa w obie strony. To nie jest
tylko tak, że ludzie, którzy są jaśni nienawidzą ciemniejszych, ale również "ciemniejsi" tak samo nienawidzą. I równocześnie
wierzą, że wszyscy całkowicie się mylą. Jeżeli zapytacie fanatyka o inną religię, to on powie, że jest to najgorsza religia, a jego
jest najlepsza. A gdy zapytacie kolejnego fanatyka, to on powie, że jego jest najlepsza, a pozostałe są najgorsze. To oznacza, że
w powszechnej opinii wszystkie z nich są najgorsze. Zobaczcie, każdy zdaje się być najgorszy, wszyscy fanatycy są najgorsi,
jeśli by to podsumować. Nikt nie powie: "W porządku, moja religia jest w porządku i przynajmniej jeszcze jakaś inna jest w

porządku", nikt.
Jeśli zapytacie Anglika on powie: "Matko, to jest typowo Angielskie, nic się na to nie poradzi". Oni się tak denerwują, widziałam
Anglika, który denerwował się na innego Anglika za złe zachowanie albo robienie czegoś wobec Mnie, za co Ja się nie gniewam,
ponieważ oni są ślepi. Więc powinno pojawić się w was współczucie jak w istocie uniwersalnej, ponieważ dzięki łasce Boga
wznieśliście się wyżej w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nie chodzi o to, że macie certyfikat zrealizowanych dusz, nie. Bez
wątpienia jesteście zrealizowanymi duszami, jesteście – Sakshat. A więc obecnie, Bóg daje wam certyfikat bycia zrealizowaną
duszą. Oczywiście musicie wszystko zmienić. Nie ma sensu uosabiać siebie, identyfikować siebie z czymś, z czym już
skończyliście. Na przykład, teraz przemieniliście się z jajek w ptaki. A ptaki nie identyfikują się z jajkami, nie siedzą tylko w
jednym miejscu – one latają. Nie są już jajkami, teraz stały się ptakami. Podobnie my musimy zaakceptować swoją sytuację. Z
poczuciem własnej wartości i zrozumieniem jaki jest obecny cel naszego życia, powinniśmy zaakceptować siebie jako
zrealizowane dusze. To się całkowicie zmieniło. Gdy raz, zrozumiecie cel swojego życia, wewnętrznie, nie od zewnątrz –
ponieważ Ja tak mówię, lub że jest to proces myślowy, to wewnątrz poczujecie się odpowiedzialni. Otrzymaliście Realizację, aby
rozprzestrzeniać Ją na całym świecie i uwolnić cały świat. Gdy raz uświadomicie to sobie, automatycznie weźmiecie za to
odpowiedzialność, a Kundalini uniesie się. Znam wiele osób, które twierdziły: "Matko, nie potrafimy mówić, wiesz mamy tremę".
Dobrze, zatem tylko stańcie, nic więcej. I zaczęli dawać wykłady. Musiałam ich hamować. Wielu mówiło: "Matko, nie potrafimy
pisać wierszy, jesteśmy do niczego, nie potrafimy śpiewać". Znam dziewczynę, która śpiewała tak okropnie źle, że ludzie musieli
jej mówić żeby... ponieważ ona zawsze śpiewała bardzo głośno a do tego fałszowała, dlatego oni musieli jej mówić: "Lepiej
usiądź z tyłu i nie śpiewaj już więcej". A teraz można powiedzieć, że jest pierwszym głosem w grupie.
Zatem powinniście zaakceptować te wszystkie piękne rzeczy, które zaczynają do was przychodzić i skończyć z tym, co
nazywacie strachem. Mamy różnego rodzaju lęki. To są wszystko lewostronne rzeczy, tak jak widzieliście wczoraj, widzieliście
też co powinna robić lewostronna osoba. Ale lewostronna osoba powinna wiedzieć, że teraz jest oświeconą duszą i nikt nie
może jej tknąć lub zniszczyć. Żaden święty nie zostanie zniszczony. Ci, którzy będą próbować was zniszczyć, skończą w bardzo
interesujący sposób. Nie zostaną zniszczeni, ale skończą w interesujący, bardzo zabawny sposób. Będziecie się śmiać i
radować z tego jak rzeczy się wypracowują. Jest takie powiedzenie w sanskrycie "vinashkale viprit budhi", które oznacza, że ich
zniszczenie nastąpi na skutek ich własnych głupich metod. Oni staną się głupi. I na każdym etapie ujrzycie, iż oni stają się głupi i
przez tę głupotę niszczą samych siebie. Nie musicie się martwić o tę kwestię.
Dlatego właśnie nie potrzebujecie żadnych niszczących mocy. Wszystko zostanie wykonane przez Wszechogarniającą Boską
Siłę. Więc nie przejmujcie się tą kwestią.
Po prostu wybaczcie tej osobie. Gdy tylko wybaczycie, odpowiedzialność spadnie z was, a Kundalini uniesie się. Nie musicie
nosić w sobie żadnej złośliwości, niczego przeciw tej osobie, po prostu śmiejcie się, ponieważ oni wszyscy są ślepi, są głupi i
niemądrzy. Co robimy, gdy ujrzymy idiotę? Może nie będziemy się śmiać w jego obecności, ale za jego plecami, tak – bo jest
idiotą. Więc oni stają się idiotyczni, widzicie ich takimi i zaczynacie się śmiać. To jest humor Sahaja Yogi, musicie mieć jakieś
poczucie humoru, nieprawdaż? I wtedy zaczynacie widzieć tych żartownisiów, zachowujących się tak, że cały ten ich cyrk jest
wyjątkowo zabawny.
Więc nie ma powodu bać się żadnej istoty ludzkiej; to samo dotyczy organizacji lub czegokolwiek. Oczywiście powinniście
wiedzieć jedno: że jesteście duszami Zrealizowanymi, ujrzeliście prawdę, znajdujecie się w świetle, więc oni będą przeciwko
wam, będą przeciwko wam. Oni zrobili tak innym, każdy tak bardzo cierpiał. Ale teraz nie będziecie już więcej cierpieć, możecie
cieszyć się teraz humorem. Po prostu zrozumcie to, że nic nie może was zniszczyć, nikt nie może was tknąć, oni są tylko po to,
by dostarczać wam trochę humoru. Jeśli potraktujecie ich lekko cały ten strach i lewa strona odejdą. Czym są baddhas, buce,
czym są te tantrikas? Niczym. Jesteście tacy mocni. Wystarczy jedno wasze spojrzenie i możecie ujrzeć ich tańczących na
głowach, do góry nogami. Tak długo Kundalini się nie uniesie jak długo będziecie się bać, ponieważ ona nie unosi się u ludzi,
którzy są tchórzami. Ona nie będzie wspierać tchórzostwa. Jeśli jesteś tchórzem, Ona powie: "W porządku". Idziecie ulicą,
normalnie ludzie boją się ciemności, boją się, że ktoś może ich zaatakować, ale Sahaja yogin się nie boi, jeśli tylko jest
prawdziwym Sahaja yoginem, ponieważ wie, że wokół niego są ganas i anioły. Nikt nie może go tknąć, ale z tego, który spróbuje,
te ganas zrobią głupka a wy będziecie mieli okazję do pośmiania się. Teraz patrzcie i obserwujcie. Ta cała lewa strona lub ten
strach powinny odejść. Kiedy ten strach odejdzie, cała wasza chytrość, intrygi, cała zazdrość, po prostu znikną. I w ten sposób

Kundalini bardzo łatwo się uniesie.
Kolejnym problemem przy obudzeniu Kundalini jest wasze ego. Muszę przyznać, to niesamowite, bo jest go zbyt dużo u tych,
którzy podążają za Chrystusem, oraz u tych, którzy podążają za Buddą, ponieważ ci są przeciwko Chrystusowi, a tamci
przeciwko Buddzie. Ten, który był na krzyżu rzekł: "Ojcze, przebacz im bo nie wiedzą co czynią". Jeśli za Nim podążasz, to jak
możesz mieć ego? Przebaczenie powinno być wewnętrznie absolutnie spontaniczne. Jesteście tak mocni, że nie powinna się
pojawić żadna fala gniewu. Jak ktoś mógłby was skrzywdzić? Ale jeśli macie zablokowaną Agnyę, to krzywdzicie tylko siebie.
Jeżeli chcecie krzywdzić samych siebie, to nikt na to nic nie poradzi.
Więc należy przyjrzeć się temu gniewowi, który pochodzi z wątroby i umiejscawia się w waszej Agnyi. To bardzo ważne,
ponieważ tam zatrzymuje się Kundalini, jest to szczególnie ważne dla Zachodu. Ponieważ ta cała tutejsza kultura stworzyła dwa
problemy. Pierwszy dotyczy instynktu posiadania, co nazywacie chciwością. Im bardziej jesteście chciwi, tym bardziej maszyny
będą pracować, możecie rozwijać przemysł związany z plastikiem, a wtedy zrobicie konferencję przeciwko ekologii. W Hiszpanii
muszą być trzy lub cztery fabryki samochodów, ponieważ każdy samochód musi mieć jednego kierowcę. I jest tak wiele aut, że
nie ma jak się ruszyć. Nie można się też dostać na wasz program, trzeba wyruszyć dwie godziny wcześniej, a normalnie
wystarczyłby kwadrans. We Francji jest kolejna rzecz, Paryż. W Paryżu, jeśli chcecie się gdzieś wybrać, to musicie wyruszyć o
czwartej rano, inaczej nie dotrzecie na miejsce. Tak samo jest w Mediolanie i w Rzymie. Najgorsza jest Szwajcaria. Nie wiem co
o niej powiedzieć, sama nazwa jest już niebezpieczna, ponieważ oni zarabiają tam "brudne pieniądze", robią wszystkie te rzeczy,
to znaczy, popełniają te wszystkie grzechy w imię posiadania. Dla nich nie jest grzechem zabranie komuś pieniędzy i trzymanie
ich tam, wyciąganie pieniędzy od biednych państw i trzymanie ich, nie widzą w tym nic złego. Po prostu uodpornili się na to.
Powinniśmy wyraźnie zobaczyć, iż ten instynkt posiadania, który w nas istnieje, i który został rozpowszechniony, stał się bardzo
ważną wartością na Zachodzie. W dawnych czasach, w tych samych europejskich krajach to było używane do tworzenia sztuki,
rozwoju artystów, wspierania ich. Nawet w naszym kraju, artyści byli wspierani przez naszych władców i ich imperia. Obecnie
nikt nie wątpi, że żaden rząd nie ma ochoty wspierać artystów. Jak wiecie, Mozart został zaproszony przez samą królową by
przed nią zagrać. Zatem rządy nie były zainteresowane tylko gromadzeniem podatków, ale również opieką nad artystami,
muzykami, malarzami i innymi ludźmi tworzącymi sztukę. Tak jak we Francji możecie zobaczyć jak ich królowa kolekcjonowała
piękne artystyczne rzeczy i jak zachęcała artystów do pracy, wydawała na nich pieniądze, a potem jak wiecie została przez ludzi
zabita. Zabijając ją zabili również sztukę we Francji. I teraz Francuzi stali się burżujami, stali się tacy sami, jak ci których
wcześniej potępiali.
Więc instynkt posiadania musi zamienić się w gromadzenie sztuki. I to też nie powinno być plastikowe, w przeciwnym wypadku
jutro możemy zacząć kupować artystyczne rzeczy z plastiku. Chodzi o rzeczy oryginalne, ręcznie robione. Lub też o muzykę,
bardzo głęboką, klasyczną, o śpiewanie utworów o Boskości, a nie jakąś bezwartościową muzykę, która doprowadza do
szaleństwa lub czyni pełnym pożądania i chciwości.
Więc jest to jeden z problemów waszej kultury, który daje wam ten rodzaj ego. Mam na myśli, że jeśli oni mają Rolls Royce'a to
nikt nie może z nimi rozmawiać bo ich mózgi już dawno wyparowały z ich głów, całkowicie. Nawet kierowca Rolls Royce'a, który
go nie posiada tylko prowadzi, traci głowę. Ma inny chód, chodzi inaczej, mówi inaczej. Więc ten instynkt posiadania daje wam
tak dużo ego. Mam na myśli, że idziecie do czyjegoś domu, na przykład do jakiś głupich Hindusów, którzy teraz są w Anglii –
poszłam do ich domu; oni są sadarjis – co oznacza, że podążają ścieżką Guru Nanaka, gdzie picie jest niedozwolone. Więc jak
tylko się pojawiliśmy, on od razu pokazał nam swój barek. "O Boże" – rzekłam. Cofnęłam się trzy, cztery kroki, a on mówi:
"Zobaczcie mój barek" i wyciąga stamtąd coś gazowanego, po czym nalewa nic nie mówiąc, wyobraźcie to sobie. A kiedy
powiedzieliśmy: "Nie pijemy" uznał nas za grzeszników najgorszego typu, dlatego że nie pijemy.
Więc w rezultacie ten instynkt posiadania kończy się czymś bezwartościowym, wulgarnym i niemoralnym. Chęć pokazania się
jest tak duża, że czasem jesteś wręcz zaszokowany sposobem w jaki ludzie próbują się pokazać. Tak jak Amerykanka, która
przybyła z Ameryki i zapytała Mnie: "Pani Srivastava ile pubów widziała Pani w Londynie?"
Odpowiedziałam: "Żadnego"

"O, jest Pani do niczego, zupełnie bezużyteczna. Nie widziała Pani żadnego pubu. Najlepszymi miejscami w każdej angielskiej
wiosce i mieście są puby".
Odpowiedziałam: "Widziałam z zewnątrz" by ją zadowolić. Pomyślałam, że jest artystką.
"Nie, nie, nie, nie. Czy zna Pani najlepszy pub w Londynie?"
Dała Mi listę. Zapytałam: "Który z nich jest najlepszy?"
"Był taki jeden o nazwie Pub u Hermita".
Odpowiedziałam: "Co to ma być?"
"Wie Pani, człowiek, który tam mieszkał, umarł i nikt o tym nie wiedział, więc przez miesiące nikt tam nie zaglądał, a miejsce
przesiąkło smrodem i całe pokryło się pajęczynami. Potem usunięto to martwe ciało, ale smród pozostał, jak również i
pajęczyny, wiecie, zupełnie nietknięte. Trzeba być ostrożnym, aby ich nie popsuć. I to jest najlepszy pub, w którym musisz
całkiem sporo płacić. Widziałam to".
Taka dumna. Więc jak to się skończy? Do czego doprowadzi ten instynkt posiadania? Do zepsucia, zgnilizny, możecie to nazwać
fermentacją. To musi się tak skończyć, ponieważ następuje reakcja z ego i zaczynacie cieszyć się zepsutymi rzeczami. Tak jak
francuski ser, nigdy tego nie jedzcie, mówię wam, spalicie sobie palec, gardło i spalicie sobie swój żołądek. On jest bardzo
zepsuty, a dla nich im bardziej zepsuty tym lepszy. Wino, wino to zepsuty sok winogronowy, całkowicie zepsuty, nie da się tego
wypić, śmierdzi jak zgniły korek. Spytałam się kogoś: "Jak to pachnie?"
Odpowiedział: "Bardzo ładnie".
Powiedziałam: "Czy nie śmierdzi jak zgniły korek?"
"Nigdy nie wąchałem korka".
Dlatego powiedziałam – jeśli wąchałby kiedyś zgniły korek, to nigdy nie napiłby się wina, więc wszystkie te rzeczy są zepsute.
Znacie historię odkrycia sera, co się wydarzyło, jak to się zaczęło, znacie ją? Była duża lawina śnieżna i w jednej z jaskiń
pozostawiono mleko. Przez tę lawinę wszyscy zapomnieli o znajdującym się tam mleku, a latem ono się zepsuło i z czasem
psuło się coraz bardziej i bardziej. Po dwunastu latach, ktoś wszedł do tej jaskini i je zobaczył. Dzięki Bogu, dziś jeszcze nie
jadłam. Więc oni zabrali to mleko i nazwali serem. W Indiach "cheez" jest używane w języku Urdu dla określenia czegoś
specjalnego, czegoś bardzo specjalnego, a w muzyce jak wiecie jest używane w specjalnych kompozycjach, "cheez". Ale tu
"cheese" oznacza najbardziej zepsute mleko, którego nie powinny jeść ani istoty ludzkie ani zwierzęta. Robaki mogą go jeść,
więc dają go robakom. Wiem, że w Holandii i również w Szwecji mieli ser z robakami i oni jedli te robaki, możecie to sobie
wyobrazić, to jest prawda, jedli nie tylko ser, ale i robaki.
Zobaczcie gdzie zaszliśmy z tym naszym instynktem posiadania. Wino musi mieć sto lat, musi mieć certyfikat, wtedy jest
najlepsze. Jemy takie zepsute rzeczy, oni cuchną, mówię wam, oni tym cuchną. Dlatego, pewnego razu zaskoczyło mnie, że gdy
idą do łazienki, to nawet nie myją rąk. My czujemy te ohydne zapachy, a oni nie, ponieważ jeśli jadasz taki ser, to już nie możesz
poczuć niczego zepsutego. Nawet jeśli umieścić ich w ściekach, to nie poczują niczego zepsutego, ponieważ tam wszędzie
śmierdzi, a oni się do tego się przyzwyczaili. To jest brud, mam na myśli, że nawet gdy pójdą do piekła, to nie będą czuć się tam
źle, bo zapach będzie ten sam. Więc gdzie mamy ich umieścić? Oni się tak uodpornili na ten smród, który jest absolutnie
nieludzki.

Zatem ten instynkt posiadania w każdym elitarnym społeczeństwie – kiedyś społeczeństwo francuskie było uważane za elitarne
ono było najbardziej elitarnym społeczeństwem oraz najbardziej dyplomatycznym w każdym aspekcie. Ich jedzenie zawsze było
przygotowywane z winem, wszystko było winem i kiedyś to dyplomatyczne społeczeństwo rządziło całą dziedziną dyplomacji.
Lecz nigdy nie uświadomili sobie, że ta cała kultura jest niczym innym jak jedzeniem i piciem. Niczym poza jedzeniem i piciem. A
dopiero później zaczynało się odrobinę polityki. Ale to jedzenie i picie doszło do takiego poziomu, że teraz oni znaleźli się poza
dyplomatycznymi kręgami; nikt ich nie chce, ponieważ oni nigdy poprawnie nie myślą. Gdziekolwiek jest francuski dyplomata
ludzie pytają: "Czy on jest Francuzem?" – "Tak". "Więc lepiej nie zapraszaj go na spotkanie, ponieważ zacznie forsować swoje
własne pomysły". Oni są poza.
Obecnie ta elitarność wkroczyła do Ameryki. Ci najbardziej elitarni biorą narkotyki. W sumie, o co w tym chodzi? Narkotyki są
wyłącznie wytworem tego instynktu posiadania. Czemu mielibyście winić za to Kolumbijczyków czy kogokolwiek innego? Oni
zarabiają swoje pieniądze, tak jak i wy zarabiacie, ale oni karmią Amerykę, która przoduje w poziomie instynktu posiadania. I co
oni przez to uzyskują? Przebywałam w tym społeczeństwie, oni rozmawiają tylko o narkotykach. Dobrze, może nie mówią tylko o
narkotykach, ale i tak to wygląda jak kupowanie narkotyków. Oni wszyscy wiedzą, gdzie można nabyć narkotyki, wszyscy ci tak
zwani ambasadorzy i ich żony. Ich ubiór znacznie zubożał, nie ubierają się stosownie do roli żon ambasadorów. Nie byłabym
zaskoczona jakby przyszły w dziurawej bieliźnie.
Jak widzicie ten instynkt posiadania wśród elit skończył się narkotykami, a jeżeli nie tym, to guru – fałszywymi guru. Ci, którzy
mieli już tego dosyć, poszli do fałszywych guru, ponieważ nie mieli rozróżnienia co jest dobre, a co złe. Zobaczcie jak na
zachodzie, przez ego, to wszystko, krok po kroku osiągnęło stan zepsucia. Więc pierwszą rzeczą, jaką macie, jest ten instynkt
posiadania. Na przykład czyjaś żona jest atrakcyjna, to każdy mężczyzna ma prawo do patrzenia na nią. Lub też jakiś mężczyzna
jest przystojny, może jest to czyjś mąż każda kobieta ma prawo do patrzenia na niego. Jaki jest pożytek z patrzenia na jakiegoś
mężczyznę, zamiast na swojego męża? Nigdy nie byłam w stanie tego zrozumieć: "Jaki jest pożytek z patrzenia na innego
mężczyznę, który nie jest twoim mężem?"
Ten instynkt posiadania przerodził się w całkowicie niemoralne życie, niemoralne społeczeństwo, które straciło poczucie
szacunku względem swojego wieku. Dziewięćdziesięcioletnia kobieta ma romans ze swoim osiemnastoletnim wnuczkiem, tylko
pomyślcie o tym, co za głupota, co za nonsens. Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie mieli tego perwersyjnego instynktu
posiadania. Nawet sztuka stała się perwersyjna, wszystko stało się perwersyjne, bo przekleństwem zachodniego społeczeństwa
jest brak maryada. A Kundalini wznosi się w swojej własnej maryada, to powoduje przywrócenie waszych maryadas, i
utrzymywanie was w waszych maryadas. Jesteście istotami ludzkimi, nie żyjcie jak zwierzęta, lub nawet gorzej niż zwierzęta.
Nie macie prawa tego robić. Bóg nie stworzył was do tego byście byli pod-ludźmi ale byście byli super-ludźmi.
Więc tak to działa. Teraz możecie zastanowić się, jak daleko idzie ten instynkt posiadania. Ale drugim, bardzo złym
przekleństwem zachodu jest to, że w tym instynkcie posiadania oni chcą posiąść, atakować innych. Agresja, agresywność.
Myślą, że mają prawo by atakować inne państwa, na przykład nasze państwo najeżdżali przez trzysta lat. Dlaczego? Dlaczego
zaatakowali? Nie jesteśmy złymi ludźmi. Zrobili to, ponieważ mieliśmy złoto, diamenty, mieliśmy perły, mieliśmy wiele innych
materialnych rzeczy, dla których nas zaatakowali, a nie wzięli z Indii żadnej duchowości. Więc Francuzi atakowali, ci atakowali,
przez cały czas agresja. Japończycy też poszli za waszym przykładem. Ta agresja przeistacza całe społeczeństwo w niezwykle
niszczącą siłę. Każdego dnia możecie obserwować toczące się wojny, ten walczy z tym, tamten walczy z tamtym, ci chcą tego,
tamci chcą tamtego. I ta agresja wkroczyła też do krajów rozwijających się oraz do krajów trzeciego świata. Więc pięknie trwa ta
choroba.
Ale Kundalini zabija tę chęć. Jak? Poprzez dawanie wam radości. Cieszycie się wszystkim. Siedzicie w dżungli i cieszycie się,
mimo niewygód, cieszycie się, ponieważ szukacie komfortu swojego ducha, bo to daje wam radość ostatecznie to jest to, co
wydobywacie ze wszystkiego. Myślicie, że dostajecie radość poprzez posiadanie. Nie dostajecie. Otrzymujecie tę radość
poprzez obudzenie Kundalini i w tej radości niczego nie potrzebujecie, o nic nie prosicie, po prostu cieszycie się sobą, jesteście
esencją radości. W sanskrycie jest powiedziane, "Atmanyeva atmane ahrushta" "Duch jest usatysfakcjonowany poprzez swojego
własnego ducha".

Zatem w małych rzeczach musicie dostrzegać radość i w tej radości musicie obserwować cały wszechświat. Mam na myśli, gdy
w czasie podróży zapytam: "Co to za drzewo?"
"Matko, my nie wiemy".
"Cóż, żyjecie tu od tylu lat i nie wiecie?"
"Nie Matko, nie wiemy za wiele na temat drzew".
Pytam: "Co to za kwiaty?"
"Nie wiemy". Więc co wy robicie, co robiliście, że nie znacie tych drzew, codziennie je widzicie i nie wiecie, jakie to drzewo?
Ale jeżeli zapytam: "Gdzie kupujecie to wino?" to oni będą wiedzieć.
"Matko, to jest miejsce, gdzie produkują najlepsze wina".
"Dobrze, odwiedzę to miejsce". A w następnym roku nie mieli już fermentacji.
Zatem ten instynkt posiadania, który jest bardzo, w pewnym sensie, który staje się politycznym czynnikiem, że idziecie i
napadacie inne kraje, napadacie innych ludzi i tym podobne on naprawdę zabija. Więc cała postawa istot ludzkich zmienia się,
one myślą: jesteśmy Władcą, możemy każdego nienawidzić, możemy napadać na kogo chcemy, możemy być aroganccy wobec
innych, możemy zażądać czegokolwiek, możemy zabrać czyjąś żonę, czyjeś dziecko, zabrać cokolwiek, możemy zabić swoje
dzieci. W rezultacie miłość zostaje utracona, nie ma mowy o współczuciu. Miłość zostaje utracona, współczucie zostaje
utracone, nie ma miłości. A wraz z tym zaczęliście również rozwijać "mój" i "moje", znaczenie "mój i moje" jest takie, że to jest
moje dziecko, mój kraj, to jest... Jak wiecie, w Jugosławii – co oni tam wyczyniają. Nie wiem, kto im nadał nazwę Yugo, Yugo
oznacza Yoga. To są ludzie Yogi, którzy walczą między sobą. To przyszło z tego samego źródła co "to jest moje, to jest mój kraj".
Dlaczego? Jak to może być wasz kraj? Nie potraficie stworzyć nawet jednego listka, więc kim jesteście? Nie potraficie stworzyć
odrobiny błota, nieprawdaż? Jak macie czelność mówić: "To jest mój kraj?" To wszystko należy do Boga. On to stworzył, lub
można powiedzieć stworzyła to Adi Shakti. Nie stworzyliście nawet tyle, jak możecie mówić: "To jest moje i muszę to mieć?"
Więc to "mój" i "moje" również bardzo mocno się rozwinęło. To samo zdarza się czasem wśród Sahaja yoginów. "Moje dzieci", to
jest pierwsze przekleństwo. "To są moje dzieci, moja żona, moja rodzina", to zaczęło tak narastać.
W ten sposób kurczy się serce. Dla człowieka o wielkim sercu, cały świat jest wszechświatem, wszystko jest wewnątrz,
wszystko jest wasze. Kiedy doświadczycie takiego serca wewnątrz siebie, wtedy Kundalini po prostu wystrzeli, ponieważ jak
wiecie Sahasrara to Czakra Serca. Nie ma mowy o blokadach w Sahasrarze, gdy macie wielkie serce. I aby utrzymywać otwartą
Sahasrarę po prostu rozwińcie w sobie to poczucie, tą mądrość, że "nikt nie jest mój, wszyscy należą do Boga. Kto jest mój?
Cokolwiek Bóg chce, pozwólmy Mu to zrobić".
Więc wydostańcie się z tego małego uczucia. Muszę powiedzieć, że Sahaja yogini je mają, widziałam to. Ograniczają się do
swoich rodzin. "Mój syn nie ma Realizacji, mój brat nie ma Realizacji, wciąż mój". A po Realizacji to się zmienia na "to jest mój
syn, mój brat, moja siostra, wciąż mój". To "mój" musi odpaść, to jest bardzo, bardzo subtelne i dlatego Sahasrara się blokuje.
Każdy jest wasz, ponieważ Kundalini Sahaja yoginów jest stworzona z miłości, czystej miłości. Czysta miłość posiada tylko
czyste pragnienie, aby kochać, kochać wszystkich jednakowo. Jeśli mówicie, że to trudne to znaczy, że nie próbujecie Sahaja
Yogi. Powiększcie swoje serce a nigdy więcej nie będziecie czuć się zagubieni. Dla Mnie, kiedy opuszczałam Anglię, byłam
trochę, mam na myśli, jak księżyc co zagłębia się w morze, czułam jakby Moje serce zostało wyciągnięte, ale dotarłam tu i
ponownie zobaczyłam Moje dzieci czekające na Mnie i to się skończyło. Będąc tu czuję, że to co trzymało moje serce już
puściło. Jesteście tutaj Moimi dziećmi i oni też są Moimi dziećmi. Jak będąc Matką mogłabym powiedzieć: "To jest Moje, to jest

Moje?" W ten właśnie sposób spróbujcie pozbyć się tego uwarunkowania. Po pierwsze na zachodzie ludzie nie dbają o rodzinę,
rozwodzą się po dziesięć razy, a potem się ogłaszają: "Jestem dziesięciokrotną rozwódką". A obecnie nie rozwodzą się, tylko są
tak przywiązani do swoich rodzin, mężów, jak klej, mówię wam jak klej. Czasami zastanawiam się: "Co takiego zrobiłam, że stali
się tacy?"
Więc ważnym jest, aby zobaczyć te sprawy, w końcu serce to Sahasrara, lub możemy powiedzieć Brahmarandra, więc musimy
dojść do serca. Nie próbujcie tego wyjaśniać, dyskutować, rozwiązywać mentalnie za pomocą książek lub innych rzeczy, ale
poprzez wasze serce, jeśli to wypracujecie, zrozumiecie, że nie ma nic ważniejszego niż kogoś kochać. A najwyższą rzeczą jest
kochać wszystkich jednakowo. Oczywiście w miłości czasem trzeba komuś coś powiedzieć. Pewnego dnia musiałam coś
powiedzieć jednej Sahaja yogince, a mój mąż rzekł: "Nie mów, ona stanie się Twoim wrogiem". Odpowiedziałam: "Niech się
stanie moim wrogiem, to nie ma znaczenia. Moim obowiązkiem jest powiedzieć jej, że to jest złe, w przeciwnym razie, nie
mówiąc prawdy stanę się jej wrogiem, a ona będzie cierpieć".
Więc to jest to, co daje wam rozróżnienie, miłość jest prawdą. Nawiązując do Kundalini, która jest niczym innym jak rzeką, tak jak
wczoraj opisywali nirvaj, ta która nie akceptuje żadnych rekompensat. Rzeka tej czystej miłości, obudziła nas z taką miłością,
dobrocią i czułością. Zatem powinniśmy spróbować użyć tej wewnętrznej mocy, by stać się takimi, ponieważ to jest nasze
zadanie. Ona dała nam Realizację abyśmy wyzwolili cały świat, a nie tylko nas samych. Dlatego wszyscy powinni dawać
Realizację innym, w przeciwnym razie ich Kundalini opadnie. Powinni mówić o Sahaja Yodze. Sahaja Yoga nie jest czymś
dorywczym, nie jest pobocznym tematem, powinna być zawsze z wami.
Kiedy tylko macie szanse, musicie mówić o Sahaja Yodze, musicie to wypracowywać, musicie dawać Realizację, w innym razie
to nie ma sensu.
Niech was wszystkich Bóg błogosławi.

1992-0704, Shri Vishnumaya Puja
View online.
Shri Vishnumaya Puja, 04.07.1992 Ashram Everbeek, Belgia Dzisiaj jest wyjątkowa okazja, aby celebrować Vishnumaya Puję,
ponieważ Ona weszła do tego domu, musimy ją czcić. Najpierw powinniśmy uświadomić sobie, kim jest Vishnumaya. Bardzo
ważne jest, aby to wiedzieć, ponieważ w Devi Mahatmyam jest Ona opisana tylko jako inkarnacja Bogini, ‘Vishnumaye di
shabdita’. Jest nazwana Vishnumayą. Ale przyjrzyjmy się, kim Ona jest, ostatecznie, kim jest ta Vishnumaya? Zatem Vishnumaya
jest Kali, możemy powiedzieć, i jest córką Mahakali. Przyszła na tę Ziemię i zabiła wiele, wiele diabłów i wiele rakshasów, aby
uratować świętych przed ich agresją i Ona zawsze działa w ten sposób, aby zabić całą negatywność na świecie. Jest w tym
bardzo szybka, powinnam powiedzieć i Ona wie, gdzie jest negatywność i próbuje spalić tę negatywność tak szybko, jak to
możliwe. Jeśli chodzi o pochodzenie, to Vishnumaya była córką Mahakali, tą, która została stworzona przez samą Mahakali, aby
walczyć z tymi demonami, ale także dostała Ona specjalną broń, aby wykonać tę pracę. Ale w czasach Shri Krishny Ona urodziła
się jako siostra Shri Krishny, i zamiast zabicia Shri Krishny przez jego wujka, znacie tę historię, Ona została podmieniona, Ona
była w rzeczywistości córką Yeshody, która została podmieniona na Shri Krishnę. I ta dziewczynka, mała dziewczynka została
zabita przez wujka Shri Krishny. Była tą, która stała się błyskawicą na niebie i ogłosiła: "Shri Krishna już się inkarnował i twoje
[Kansy] przeznaczenie jest w jego rękach, a On ma zamiar cię zabić" - powiedziała do Kansy. Więc taka jest Vishnumaya.
Następnie Ona ponownie narodziła się w czasach Shri Krishny, kiedy on był, był królem Dwariki, i Ona wyszła za mąż, powinnam
powiedzieć, za tych pięciu Pandavów. Ponieważ Ona była Draupadi. Znaczenie tego jest takie, że Ona jest tą, która łączy pięć
elementów. A tych pięciu Pandavów reprezentowało pięć elementów i tak Ona ich połączyła jako żona, bo Ona jest jedyną, która
łączy wszystkie pięć elementów, które stworzyły ten materialny Wszechświat. Tak więc mamy ustanowiony związek ze Shri
Krishną, a Shri Krishna, jak wiecie, traktował ją jak siostrę. Pewnego razu, jak wiecie, próbowano znieważyć Draupadi ściągając
jej sari; Shri Krishna, był tym, który jej pomógł, ponieważ była jego siostrą i taką potężną damą. Ona jest też odpowiedzialna za
Mahabharatę. Ona jest tą, która spowodowała… jest tą, która powiedziała: "Musicie walczyć Pandavowie". Powiedziała im to
absolutnie bardzo wyraźnie: "Musicie walczyć z Kauravami w taki sposób, że oni powinni zostać nie tylko pokonani, ale powinni
być zniszczeni". Ponieważ czystość kobiety jest bardzo ważna a w Indiach każdy, kto próbuje napastować czystość kobiety ma
być przeklęty, ma być zniszczony. I to było bardzo wspaniałe przesłanie Mahabharaty, tylko dlatego, że ona była tak bardzo
znieważona, miała miejsce cała wojna i wszyscy oni zostali zniszczeni. A więc to jest ta historia o Vishnumayi. Ale ponieważ
wszystkie Bóstwa rezydują teraz w Adi Shakti, Ona jest odzwierciedlona w waszym lewym Vishuddhi. A lewe Vishuddhi jest
bardzo ważne, ponieważ mamy problemy z naszym ego. I naprawdę potrzebujecie kogoś, kto nam przypomina o tym, że nie
powinniśmy mieć tego ego, aby innych gnębić. Więc to przypomnienie przychodzi do nas może z naszego sumienia lub
skądkolwiek ono jest, możecie powiedzieć, z naszego wychowania i osadza się w naszym lewym Vishuddhi, jako chmury winy.
Ponadto, jak wiadomo, kościół katolicki i wszyscy ci ludzie, każda religia zaczyna mówić: "Jesteś grzesznikiem" i wszystko to
osadza się po lewej stronie waszej czakry Vishuddhi. Więc teraz jest tam wina, ona tam jest, ona osiada. Gdy ta wina ociera się o
siebie jak chmury na niebie, Vishnumaya daje wam uczucie palenia, ona spala buce, spala naszą winę a także usuwa nasze
wątpliwości dotyczące nas samych z pomocą jej światła. Ale na początku w Sahaja Yodze, jak widzieliście, kiedy Kundalini się
unosi, zawsze czujecie lewą stronę, bardzo wyraźnie, ból lub czasami palenie. A czasami ludzie mówią: "Matko, dlaczego czuję
takie palenie tutaj, kiedy Kundalini się unosi?" Ponieważ jest to Vishnumaya, która próbuje je wypalić. To jest jedna z jej
możliwości, palenie. Niektóre z nich, jak możemy powiedzieć, element wody może rozpuszczać, poza tym lód może uspokajać,
ale Vishnumaya jest elementem takim jak elektryczność, który naprawdę nadaje wam właściwą formę poprzez spalanie
waszych negatywności. Jest bardzo zaskakujące, że ta moc Vishnumayi jest po lewej stronie, a mimo to ma ten ogień w sobie,
że może wypalić, powinnam powiedzieć, buce negatywności po lewej stronie. Zobaczmy teraz, jak rozwijamy te buce lewej
strony, to bardzo interesujące, ponieważ mamy do czynienia z Vishnumayą, to powinniśmy z nią współpracować, i nie
powinniśmy mieć więcej bólu w nas. To przychodzi do nas szczególnie na Zachodzie. To znaczy, w Indiach, nie sądzę, że ktoś
czuje się winny z jakiegoś powodu. To coś bardzo zaskakującego, nigdy nie widziałam żadnego Hindusa z poczuciem winy.
Powodem jest to, że jeśli popełnili błąd, w Indiach, jak wiecie, kultura jest taka: "To są złe maniery, tamto są złe maniery", w ten
sposób. Teraz, jeśli ktoś zrobi coś przez pomyłkę, wtedy może narazić się na dezaprobatę, ale nigdy nie poczuje się winny:
"Zraniłem tę osobę" lub "Powiedziałem coś nie tak" lub "Nie powinienem był tego mówić", ponieważ w całej kulturze nie ma
czegoś takiego jak "przepraszam" i "dziękuję". Kultura indyjska jest zabawna. Nie ma nic takiego jak mówienie "przepraszam" i
tyle "dziękuję" także oni nie mówią. A ciągłe powtarzanie: "Dziękuję" i "Dzień dobry", "Dobry wieczór", przez cały czas, jest dla nas

czymś sztucznym. Nawet w Maharastrze kobiety nigdy nie mówią: "Namaste" z wyjątkiem dla Bogini lub dla Boga, albo dla
inkarnacji lub w świątyni. Nigdy nie powiedzą do jakiegoś mężczyzny: "Namaskar" w ten sposób - tylko tak lub mogą po prostu
uśmiechać się, to wszystko. Tak jest, ponieważ my mamy kłaniać się tylko Bogu. Dlaczego mielibyśmy wszystkim mówić: "Dzień
dobry", każdemu "Dobry wieczór?" Tylko Bogu powinniśmy mówić: "Dzień dobry". Widzicie, taka jest sytuacja, tak to się robi.
Teraz, jeśli zrobiliście cokolwiek źle, powiedzmy na Wschodzie, mam na myśli w Indiach, jak to jest - jeśli zrobiliście coś w
sposób, w jaki nie powinniście byli robić. Są tylko dwa sposoby na poradzenie sobie z tym; oni albo się przyznają i pójdą do tej
osoby: "Zrobiłem źle, teraz możesz poderżnąć mi gardło, rób co chcesz. Jakąkolwiek dasz mi karę, jestem na nią gotowy". To
jest pierwsza rzecz, którą przyznają: "Jeśli myślisz, że źle postąpiłem możesz natychmiast dać mi w twarz, mogę otrzymać
policzek". Przypuśćmy, że zwrócicie się w niegrzeczny sposób do swojego ojca. Tak nie można, to złe maniery, ponieważ on jest
starszy. Jeśli obraża się jakąś starszą osobę, to jest to niewłaściwe, wtedy pójdziecie i dotkniecie stóp tej osoby i powiecie:
"Przykro mi, że to powiedziałem i mam nadzieję, że mi wybaczysz". Wtedy druga osoba powie: "Wybaczam ci". Dam przykład.
Byliśmy w Rosji i powstał mały problem między dwiema osobami. Jeden był znacznie młodszy a drugi był znacznie starszy,
Sahaja yogini. Więc powiem wam jaka była reakcja. Więc ten starszy przyszedł o drugiej w nocy i skarżył się, że ten człowiek
powiedział: "Nie wiesz do czego jestem zdolny". Powiedziałam: "Naprawdę. Nie powinien ci mówić czegoś takiego". Więc
zadzwoniłam do tego człowieka, obudziłam go około 2:30. Powiedziałam: "Dlaczego powiedziałeś mu coś takiego? Nie
powinieneś [tak] mówić. On jest starszy od ciebie, nie możesz tak mówić". "Ponieważ on, Matko, mówił do mnie, jakby rozmawiał
z własnym sługą. Nie mówił do mnie w sposób, w jaki powinien był do mnie mówić, więc to powiedziałem". Ale Ja powiedziałam:
"Pomimo tego nie możesz tego powiedzieć starszemu od siebie, nie możesz tak mówić". "Tak, oczywiście, wiem, że popełniłem
błąd i właściwie ani nie spałem, ani nie byłem obudzony. Nie spałem, bo myślałem o tym, że powinienem jutro rano pójść i
poprosić go o przebaczenie i z tym skończyć". Powiedziałam: "Zrób to teraz". Natychmiast wstał i złapał go za nogi i powiedział:
"Teraz wybacz mi, ale z twojej strony też było za dużo". Powiedział: "Zgadzam się, to był mój błąd, więc i ty mi wybacz". I koniec!
A na Zachodzie, dawniej, nie było tak źle. To, co zwykli robić… przypuśćmy, że jest kłótnia między dwoma mężczyznami, będą
okładać się pięściami, nieźle się boksować i wszyscy będą się boksować wzajemnie. I na tym koniec! W dzisiejszych czasach
nie możecie się boksować, nie możecie prosić o przebaczenie, to za dużo prestiżu, to, tamto, wszystkie te sztuczne rzeczy
sprawiły, że czujecie się winni, ponieważ zakłada się, że tak powinno być. Jeśli ktokolwiek - to naturalne - jeśli ktokolwiek wam
coś powiedział, po prostu podejdziecie, uderzycie go i powiecie: "Dlaczego powiedziałeś mi coś takiego?" A ten człowiek odda
wam cios i na tym się skończy. Był to bardzo powszechny styl we wszystkich tych starych amerykańskich filmach, widzicie to
wszystko, oglądałam to cały czas. Ale ta sprawa związana z poczuciem winy wynikła z wyrafinowania. Zastanawiałam się:
"Dlaczego oni czują się wszystkiemu winni?" Pierwszym powodem jest wyrafinowanie. Ponieważ nie możecie podejść i komuś
powiedzieć: "Och, przepraszam, że to powiedziałem i proszę, wybacz mi". A druga osoba może nawet nie wybaczyć. Wynika to z
wyrafinowania i z braku komunikacji. Nie ma komunikacji. Mam na myśli to, że w kraju takim jak Indie ludzie będą się zwalczać,
a potem zobaczycie ich, jak się wzajemnie obejmują. To nie trwa zbyt długo. Ale jeśli istnieje jakiegoś rodzaju bardzo duży
problem między rodzinami lub kimś, coś dawnego, wtedy oni to utrzymują. Nie będą rozmawiać z tą osobą, zachowają dystans,
będą go cały czas utrzymywać. Ale tutaj tak nie jest. Na pozór będą wszystkich spotykać. Na pozór będą rozmawiać ze
wszystkimi, ale w środku mają tę winę. Więc z powodu tego powierzchownego wyrafinowania stało się to, że my cierpimy z
powodu tego lewego Vishuddhi a wtedy Vishnumaya się złości. Właśnie dlatego większość ludzi na Zachodzie, widziałam to,
cierpi z powodu lewego Vishuddhi, i nawet Ja mam to od was wszystkich. Tak jest. Więc ono jest bez znaczenia, jest sztuczne,
jest mityczne, nie ma powodu, aby czuć się winnym. Ostatecznie, jeśli zrobilibyście coś złego bylibyście w więzieniu. A siedzicie
tutaj, więc jak możecie być winni. Więc ta sprawa winy działała bardzo zabójczo na nasz rozwój w Sahaja Yodze, wiem to.
Przede wszystkim problemem jest to, jak pokonać swoje ego. Ego jest obecne, a kiedy widzicie swoje ego i nie jesteście w stanie
przyznać, że jesteście egoistami, wtedy rezultat tego odkładacie jako lewe Vishuddhi. Tak więc pierwszą rzeczą, jaką musicie
zrobić, jest pogodzenie się z tym, że macie ego. W porządku, wtedy stajecie przed lustrem, oddzielacie się od waszego odbicia i
zaczynacie ganić swoje własne odbicie: "Co to znaczy, że masz w sobie ego? Jesteś Sahaja yoginem, nie jesteś zainteresowany
posiadaniem ego". Ale jeśli macie poczucie winy, nigdy nie zaakceptujecie tego, że macie ego. Będziecie mieć poczucie winy, ale
nigdy nie pogodzicie się z tym, że macie ego. I tak ego pozostaje i lewe Vishuddhi również pozostaje. Obie rzeczy mogą być
łatwo opanowane, jeśli stawicie czoła samemu sobie. Tylko spójrzcie na siebie. "To było moje ego? Tak. Dlaczego miałbym mieć
ego?" Są sposoby na usunięcie całej tej nierównowagi w nas samych przez Sahaja Yogę. To nie jest trudne. I ona jest usuwana.
Więc wiecie - prawa strona, lewa strona - to takie proste. Sahaja Yoga to po prostu ruch waszych palców i dłoni, to wszystko. To
nie jest sprawa diagnozy, gdzie pobierają wam krew, wyjmują wasz język, wyjmują oczy i oświadczają, że jesteście zdrowi. To
nie tak. Po prostu możecie poczuć, że wszystko jest w porządku, że jesteście w równowadze. A kiedy ta równowaga jest

ustanowiona to nie ma problemu z Vishnumayą. Zatem ta Vishnumaya, która była siostrą Shri Krishny a później pojawiła się jako
Draupadi, istnieje również dzisiaj jako światło i jest w waszym lewym Vishuddhi. Ale ludzie nie chcą dostrzec, co jest z nimi nie
tak. Jest to duży problem. Tak jak w Yorku mieli kościół, gdzie biskup Durhamu, bezużyteczny człowiek, oświadczył, że Chrystus
był zwykłym człowiekiem i mógł być homoseksualistą. Czy możecie sobie wyobrazić, że powiedziano coś takiego, nawet
słuchać się nie da! A powinniśmy zrobić kilka doświadczeń, powinniśmy dowiadywać się poprzez pewne odkrycia. Czy możecie
sobie wyobrazić taką beznadziejną rzecz, o której on powiedział w kościele. Więc kiedy podczas obrzędu on to powiedział, wtedy
nasz arcybiskup Canterbury, który jest tego samego pokroju, był tak zachwycony nowym odkryciem tego człowieka, że
uhonorował go w kościele w Yorku. A wtedy, po tym jak całe to działanie prawie dobiegało końca, ujrzeli błyskawicę wyłaniającą
się wokół kościoła. Kiedy wszyscy ludzie byli na zewnątrz ta błyskawica całkowicie go powaliła i zniszczyła cały kościół, z
wyjątkiem dolnej części. Teraz, zamiast dostrzec, że to co zrobili, było błędne, powiedzieli tak: "Zobaczcie, spójrzcie na łaskę
Boga i na łaskę naszej wiary, niższa część kościoła nie została spalona". Dano takie wyjaśnienie! A więc przychodzi wyjaśnienie.
Widziałam to bardzo często, ponieważ tutaj umysł jest bardzo inteligentny. "Zrobiłem to, ponieważ tak myślałem, tak myślałem".
Zawsze istnieje wyjaśnienie wszystkiego tego, co zrobiliście źle. "Tak myślałem". Sedno w tym, że nikt nie chce słyszeć,
dlaczego tak myślałeś. Jeśli się zastanawiasz: "Dlaczego tak pomyślałem?" To jest to ucieczka od zapewnienia twego ego, że
zaszkodziło innym albo też zaszkodziło niektórym Bogom. To jest tylko wytłumaczenie i ludzie się wykręcają. Właściwie
widziałam tylu krętaczy, takich jak pan Waldheim, oni po prostu wykręcają się z tych wszystkich problemów, które stworzyli, ze
wszystkich złych rzeczy, które zrobili, mam na myśli to, że w taki czy inny sposób oni wiedzą, jak się wykręcić. Ponieważ ta
metoda, którą opracowali jest tylko po to, aby powiedzieć coś, co zapewni im w ten czy inny sposób nieco możliwości do
ucieczki. Ale oni nie chcą stawić temu czoła. Tak więc teraz mamy zrozumieć, że musimy się z tym zmierzyć, a znam również
Sahaja yoginów, powiedzmy, że są niektórzy, których zapytacie: "Dlaczego tak się stało?" "Myślałem…" Ale dlaczego myślałeś?
Powinniście byli doświadczać wibracji. Nie jesteście na poziomie myślenia, jesteście teraz na poziomie wibracji. Dlaczego nie
skorzystać z waszej świadomości wibracyjnej? "Ja myślałem". Kiedy to "myślałem" przychodzi wasza uwaga jest na czymś, co
jest mityczne. Rzeczywistość jest taka, że popełniliście błąd, w porządku, przyznajcie, że to pomyłka i należy to poprawić. Teraz,
weźcie na przykład samochód; jest samochód. Jeśli samochód się zepsuje czy coś takiego, samochód nie pomyśli: "Ja
myślałem", prawda? I my też nie myślimy, że samochód myślał, nigdy. To, co robimy, to reperujemy samochód i tyle. Jeśli
musimy jechać samochodem, to go reperujemy. W ten sam sposób ten umysł, który mówi: "Ja myślałem", wręcz przeciwnie,
powinien się poprawić. A więc to zdanie: "Ja myślałem" powinno być poza językiem Sahaja yoginów. My nie myślimy, wiecie, że
jesteśmy w świadomości bez myśli. A wtedy wszystko układa się prawidłowo. Kiedy zaczynacie myśleć tak: "Ja myślę, że jestem
odpowiedzialny" to koniec. Kiedy zaczynacie myśleć: "Ja nie jestem odpowiedzialny, wszystko jest robione przez Boga, nie
jestem za nic odpowiedzialny", jeśli popełniono jakiś błąd, to jest to błąd Boga, niech to On ma to lewe Vishuddhi. Przecież nic
złego nie zrobiłam. Ale kiedy mówię: "Ja myślałam" oznacza to, że biorę odpowiedzialność i tworzę własne problemy. Więc, aby
podejmować decyzje powinniście być w tym stanie świadomości bez myśli. Wiele razy widzę to wszystko co się rozgrywa jak
dramat wokół Mnie. Milczę. Mówię: "W porządku, w porządku, wszyscy są w porządku". Zgadzam się. Ale cokolwiek trzeba
zrobić, jest to robione zgodnie z wolą Boga. Ale to nie zadziwia teraz ludzi, tak jak kiedyś, ponieważ to koryguje ludzi, jest
owocne, odnosi skutki. W końcu teraz to zaakceptowali, że cokolwiek Matka zadecyduje, to jest najlepsze. Ale tak naprawdę Ja
nie decyduję, szczerze mówiąc, Ja nic nie robię. Ale widzę to tak wyraźnie, tak ewidentnie, że to jest dobra rzecz, którą należy
zrobić, więc po co popełniać błędy? Tak trzeba rozwijać się, aby rozwiązać ten problem Vishuddhi. Ale Vishnumaya musi być
czczona, naprawdę musi się o niej codziennie pamiętać, ponieważ jest to powszechne zaniedbanie na Zachodzie. Teraz, jeśli
wasza Vishnumaya jest słaba, gniewa się na was, to co się dzieje? Dodajecie winę do winy, winę do winy, winę do winy. Ale jeśli
cały czas jesteście czujni i utrzymujecie waszą Vishnumayę w stanie nienaruszonym, to co się dzieje? Ona troszczy się o was,
ona nie dopuszcza żadnej winy. A wtedy radość waszego Ducha jest maksymalna. Wraz z winą pojawia się uszczerbek.
Widzicie, wy… "Ach, jestem taki szczęśliwy, Matko, szczęśliwy, bardzo szczęśliwy, cieszę się", lecz nagle: "Co się stało?" "Och,
zrobiłem to źle". Widziałam ludzi denerwujących się z powodu błahostek, oczywiście, widziałam też inne życie, bardzo
wyrafinowany świat. Pewien dżentelmen spokojnie jadł i nagle: "Och!" "Co się stało?" "Och, miałem zadzwonić do tej osoby i nie
zadzwoniłem". "Ale teraz jesz swoje jedzenie. Dlaczego się tym martwisz?" "Nie, powinienem był". "Ale tak czy inaczej, co się
stanie? Nie zadzwoniłeś, więc teraz nie zadzwoniłeś. Wszystko w porządku, teraz lepiej zjedz i zadzwoń". Potem dowiaduje się,
że człowieka w ogóle tam nie było, nigdy by go nie zastał. Więc wszystkie te rzeczy, w pewnym sensie, stworzyły rodzaj norm w
naszym życiu a te normy są tak sztuczne. Powiedzmy, że powinnam gdzieś być, w tym momencie tam mnie nie ma, więc co z
tego? Powinnam tam być, ale jeśli was tam nie ma, to jaki jest pożytek z tego, że czujecie się z tym źle? Powinnam była dotrzeć
do tego miejsca. Będziecie zaskoczeni, samoloty będą czekać, ludzie będą czekać, wszystko tam będzie nawet jeśli dotrzecie

osiem godzin później. Wszystko by się działo w ten sposób. Ale najpierw musicie dostroić się do tej Wszechprzenikającej Mocy,
do Vishnumayi. Jeśli jesteście do niej dostrojeni, zestrojeni z nią, wtedy nigdy nie odkryjecie, że wszystko jest przed wami. Po
prostu tam jest, ponieważ pamiętajcie, że teraz weszliście do Królestwa Bożego, po prostu to przetestujcie. Ale wy przeciwnie,
cały czas używacie swojej ludzkiej ignorancji, i wtedy zostajecie oszukani. Spróbujecie zrozumieć, że jesteście oświeconymi
ludźmi, że nie jesteście już zwyczajni. Ale dopóki nie używacie waszych mocy, to jaki jest pożytek? To jest tak, jakby posadzić
jakiegoś żebraka na tronie. A kiedy ludzie do Mnie przychodzą, on żebrze o cokolwiek. Dobrze, jesteś królem, więc dlaczego
żebrzesz? Więc brak poczucia winy jest naszą religią. Nie czuć się winnym. Musimy stawić temu czoła. Jeśli popełniliśmy
jakikolwiek błąd, powinniśmy zaakceptować z otwartym sercem, że popełniliśmy ten błąd, pójść i powiedzieć tej osobie, zrobić
tę rzecz lub ją poprawić, lub się nią zająć zamiast robić z tego problem i odkładać w waszym Vishuddhi. To wielki problem na
Zachodzie i byłam zaskoczona, że on bardzo narasta, a oni są bardzo dumni: "Och, jestem taki winny!" Lepiej idź do więzienia.
Całe wasze przyjemne usposobienie, cały wasz radosny temperament zostają całkowicie zatrute tą winą, która nie ma
znaczenia. Ani nie może wam pomóc, ani też nie może pomóc nikomu innemu. Mówię do was z taką powagą, ponieważ wiem,
że na początku oczywiście, wszyscy Sahaja yogini, których spotkałam na Zachodzie mieli tę winę. Taki również jest katolicyzm.
W kościele katolickim oczekuje się od was spowiedzi. Ale widziałam protestantów bardzo winnych. Protestanci nie są mniej
[winni]. Ale w Indiach bierzecie jakiegokolwiek katolika lub protestanta - nikt nie jest winny. Jak opowiedziałam wam pewnego
dnia historię o tym, że moja wnuczka zapytała Mnie: "Babciu, jak myślisz, jakie grzechy ja popełniam?" Powiedziałam: "Co?" "Nie
popełniłam grzechu, ale czy możesz mi powiedzieć, czy ja popełniam jakiś grzech?" Powiedziałam: "Nie widzę żadnego grzechu
w tobie". Powiedziała: "Ale wiesz, w naszej szkole poprosili mnie, aby wyznać swoje grzechy - tak więc, co powinnam wyznać?"
Zapytałam: "Co powiesz?" "Och, tylko to, że zjadłam dwa lody". Więc odpowiedziałam: "Idź i powiedz im". Więc to jest do tego
stopnia głupie. W tym rzecz, że to jest bardzo głupie i tej głupoty Sahaja yogini nie powinni wchłaniać. Bądźcie szczęśliwi, to nie
ma żadnego znaczenia. A czasami Ja popełniam błędy, jak nagle, nie wiem, dlaczego pomyliłam Arystotelesa z Tołstojem. Nie
wiem, dlaczego Tołstoj przyszedł Mi do głowy, choć nie myślę, że Tołstoj był gdzieś blisko Arystotelesa lub Arystoteles był tak
blisko. Ale popełniłam błąd i myślałam: "Dlaczego, dlaczego tak się stało?" Nadal jest to bardzo ważne. Nawet ci ludzie, kiedy są
opisywani, jak widzicie, Arystoteles nie miał w ogóle wpływu na Tołstoja, to fakt. On nie miał wpływu. Arystoteles był rozsądnym
człowiekiem i nie tylko, on przestawił całą filozofię. Oto Tołstoj, który próbował pokazać, jak osoba może zmartwychwstać. Nie
wiem, czy go czytaliście czy nie, ale myślę, że jest jednym z największych pisarzy tamtych czasów. A tamtego dnia Ja tylko ich
porównywałam i powiedziałam: "Spójrzcie na tego człowieka, on całkowicie różni się od Arystotelesa, całkowicie, można
powiedzieć, dwa krańce, i jak to jest, że on nigdy nie czytał Arystotelesa? Był takim uczonym człowiekiem a nigdy nie czytał
Arystotelesa". Wtedy po prostu poczułam, że to rosyjski umysł, a rosyjski umysł jest niezwykle introspekcyjny a tej introspekcji
brakowało u pana Arystotelesa, on wyciągał wszystko ze swojej głowy, te niestworzone historie a ludzi stawiał w innym szeregu
łącznie z tą polityką. Platon był, w pewnym stopniu, nawet gorszy od niego, ale ten jest inny. Więc Sokrates był skończony i
Arystoteles stał się wszystkim. Ale ponieważ osądzam obu na podstawie ich zasług - to jakim jest Tołstoj? Ponieważ Tołstoj był
urodzony jako Dusza Zrealizowana. Zatem postrzegał życie zupełnie inaczej. Jeśli czytaliście "Annę Kareninę", to tam pokazano
tę damę, Annę Kareninę, flirtującą z innym mężczyzną, kiedy była zamężną kobietą a jej mąż, bardzo tolerancyjny, pracował
bardzo ciężko, itp. i nie mógł poświęcić jej wystarczająco dużo czasu, więc pomyślała, że ma prawo być romantyczna. A potem
na koniec on udowadnia, że ona nigdy nie była szczęśliwa. Ale jej mąż był bardzo spokojny, bardzo wyrozumiały, ale ona nigdy
nie była szczęśliwa i ostatecznie musiała popełnić samobójstwo. Chodzi o to, że dawni pisarze, zwykli tak pisać - szczególnie ci,
którzy byli Zrealizowanymi Duszami. Ale jeśli dacie to samo dla kogoś, kto jest współczesnym pisarzem, on pokaże, że mąż
popełnił samobójstwo, nie żona. I takie właśnie są teraz współczesne czasy i tacy właśnie jesteśmy, czujemy się winni z powodu
nie naszych błędów. Oto żona flirtująca z innym mężczyzną a mąż czuje: "Jestem winny, ponieważ nie jestem taki atrakcyjny,
dlatego ona flirtuje z innym mężczyzną" i on popełnia samobójstwo. Tak nie jest. To żona jest w błędzie a nie mąż. Więc jest też
przesunięcie winy lub zła od jednej osoby do drugiej z powodu naszego wypaczonego myślenia. Widziałam kilku mężczyzn,
którzy są jak warzywa przed swoimi żonami - szczególnie w Ameryce. Po prostu warzywa! Zapytałam: "Dlaczego jesteś takim
warzywem?" Więc mówią: "Matko, widzisz, to była nasza wina - sposób, w jaki uciskaliśmy kobiety". "Ale dlaczego pozwalacie
swoim kobietom was uciskać? To także jest niewłaściwe". Więc pozwalają kobietom, aby ich uciskały, ponieważ myślą, że ich
przodkowie uciskali kobiety. Chodzi Mi o to, że robiąc to samo, zaburzacie swoją równowagę. Ponieważ czujecie się winni. Z
powodu kogo? Z powodu waszych przodków. Mam na myśli to, że oni nie żyją i odeszli - jesteście inni. Tak jak to, że staramy się
sami siebie czynić winnymi, to moda, taka jak ubieranie się w śmieszny sposób. Przez cały czas staracie się doszukiwać co
złego zrobiliśmy, to typowy umysł Zachodu. I wtedy stajecie się "Nędznikami". Jak możecie być szczęśliwymi ludźmi? Cały czas
zaczynacie obwiniać siebie, ściągać w dół. Wszystkie te teorie i wszystkie te rzeczy, które do was przyszły uczyniły właśnie z

was nieszczęśliwych ludzi, bez pójścia do więzienia jesteście w więzieniu. Teraz mówiłam wam o odzieży. Pojawiły się spódnice
o długości sześciu cali [ok.15cm]. Teraz dziewczęta czują się winne, jeśli nie noszą sześciu cali. Tak naprawdę noszenie ich jest
złe, ale one czują się winne, że ich nie noszą. Ponieważ są śmieszne normy, które stworzyliśmy, że cokolwiek przedsiębiorcy
wykreują, powinniśmy być niewolnikami tego. Natychmiast powinniśmy zacząć wyrzucać wszystkie nasze ubrania, przyjąć nowy
styl, inny styl. Coś pojawia się w Paryżu - każdy powinien to nosić. Przeciwnie, jeśli w Indiach ktoś zaczyna takie sztuczki, nigdy
[tego] nie zaakceptujemy. "Odczep się! Nie chcemy tych wszystkich bzdur". Zatem tak oto pozbywamy się całej tradycji, która
rozwinęła nas do tego poziomu. Utraciliśmy wszystkie nasze tradycje, ponieważ ci przedsiębiorcy działają na nas. My ułatwiamy
im zadanie, a wszyscy ci ludzie codziennie plotą niestworzone historie, zewsząd nadchodzą wszelkiego rodzaju teorie, które
zaczynamy akceptować. Jeśli nie zaakceptujmy, czujemy się winni. To bardzo zaskakujące, jak ludzie akceptują bzdury. Miałam
bardzo bolesne doświadczenie, kiedy pojechałam do Ameryki i było tam małe dziecko w wieku ośmiu lat i matka powiedziała:
"On bierze narkotyki". Powiedziałam: "Naprawdę?" Czułam się tak zaszokowana. Przytuliłam tylko dziecko do serca i zapytałam:
"Dlaczego bierzesz narkotyki?" Spojrzał na Mnie. Powiedział: "Moja matka nigdy mnie tak nie przytula". Zapytałam ją: "Dlaczego
nie przytulasz w ten sposób swojego dziecka?" Powiedziała: "Ponieważ rozwinę poczucie winy". Zapytałam: "Jak?" "Według
Freuda byłaby to wina". Teraz Freud dyktuje to, że przytulanie własnego dziecka jest winą, więc rozwijacie poczucie winy. Więc
skąd przychodzi do was to poczucie winy? To z tych książek, które czytacie, od tych bezużytecznych ludzi, którzy was prowadzą,
oni nie mają charakteru, nie mają rozsądku nie mają pojęcia o rzeczywistości i to właśnie akceptujecie jak Biblię, wtedy
naturalnie będziecie winni. Jeśli trochę kawy rozleje się na imprezie: O mój Boże!" Wtedy myślę, że jesteście gorsi niż
przestępca. Albo jeśli czyjś dywan zostanie zniszczony wtedy, oczywiście, powinniście natychmiast iść do więzienia. Te normy
są tworzone w oparciu o bardzo powierzchowne rzeczy, w oparciu o bardzo powierzchowne zachowania tworzone są te normy,
a potem zaczynacie czuć się winni. Nie czujecie się winni dlatego, że jesteście rasistą, nie czujecie się winni z powodu rzeczy, z
powodu których musicie czuć się winni. Ponieważ napadacie na ludzi - w Ameryce zabili tysiące i tysiące ludzi, miliony ludzi, nikt
nie czuje się z tego powodu winny. Albo dlatego, że zdominowaliście cały świat - nikt nie czuje się winny z tego powodu.
Czujecie się winni z powodu rzeczy, które są skrajnie powierzchowne. Ale dla Sahaja yoginów one są tak głębokie, tak głębokie,
że jeśli oni muszą się czuć naprawdę źle, cokolwiek to jest, Ja muszę się teraz dowiedzieć, z jakiego powodu mają się źle czuć.
Znalazłam proste rozwiązanie, jeśli czujecie się źle proszę, pociągnijcie za uszy, i tyle. Lub jeśli czujecie się winni, po prostu
pociągnijcie się za uszy i Vishuddhi będzie w porządku. To bardzo prosta metoda, po prostu pociągnijcie za uszy w ten sposób i
tyle. Ale czasami spotykam ludzi, którzy cały czas chodzą przede Mną w ten sposób. Wtedy zastanawiam się, co im zrobiłam?
Nawet podczas tańca zrobią to samo. To dla Mnie zbyt wiele, by zrozumieć uczucia tych ludzi, to znaczy, w Sahaja Yodze nie ma
tak twardych i mocnych zasad czegokolwiek. Mam na myśli to, że jesteście całkowicie wolnymi ludźmi i bezwarunkowo musicie
używać całej wolności. Nie należy kierować się jakimiś twardymi i mocnymi zasadami, że przez cały czas ciągniecie się za uszy
w ten sposób. Właśnie aby przezwyciężyć ten nonsens o waszej winie powiedziałam: "Dobrze, możecie pociągnąć się za uszy". I
za każdym razem widzę ludzi po prostu ciągnących się za uszy. Wczoraj pewna dziewczyna miała duże kolczyki i ciągnęła za
kolczyki, widzicie, martwiłam się, że może… Sahaja Yoga to tylko gra, tylko przyjemność, to nie są tego rodzaju twarde i mocne
prawa i przepisy, jak widzicie. Bo teraz jesteście religijni z natury, macie swojego Ducha, aby to dostrzec. Jakie błędy możecie
popełnić? Ale kiedy musicie być ostrożni, to nie jesteście. Na przykład, proszę, żebyście przed wyjściem zrobili bandhan. To jest
Kavach, nazywamy to Kavachem. Kavach znaczy… Czy jest angielskie słowo na to? Ochrona jest raczej abstrakcyjna, ale to jest
ochrona Matki, to konkretna rzecz, widzicie, Kavach. Więc wy robicie Kavach. Kavach to coś w rodzaju zbroi, którą ludzie noszą
wewnątrz, widzicie, to jest Kavach. Musicie więc go zrobić przed wyjściem lub przed rozmową z kimś. Tego nie robicie. Wtedy
uważam, że są… Zapytałam: "Skąd przychodzisz?" "Och, Matko, poszedłem zobaczyć… poszedłem na cmentarz". Zapytałam: "Po
co?" "Ktoś umarł, więc tam poszedłem". "A czy pamiętałeś o Kavachu?" "Nie". I możecie zobaczyć wszystkie buce tańczące tutaj
na głowie. W tym rzecz, że wtedy pociągacie za uszy, w jakim celu? To prosta sprawa, wykonać Kavach, kiedy wychodzicie. To
takie proste, mam na myśli, w Sahaja Yodze nie musimy robić okropnych rytuałów, które ludzie praktykują, nic w tym rodzaju. Po
prostu zróbcie swój bandhan rano, kiedy wychodzicie, a jeśli ktoś lubi dyskutować, po prostu zróbcie bandhan. Coś takiego jak
mały bandhan może wypracować tak wiele, ale my zapominamy, że weszliśmy do Królestwa Bożego i wszyscy święci i
wszystkie anioły i Ganas są do waszej dyspozycji. Teraz musicie uwierzyć w siebie. Jak mam wam to powiedzieć, żebyście teraz
uwierzyli w siebie? A więc ten ludzki nonsens poczucia winy, powinien zniknąć z każdego Sahaja yogina. Właśnie dlatego mamy
dzisiaj tę Vishnumayę. Teraz widzicie, na przykład Vishnumaya weszła do tego domu, ponieważ to jest nowy, walący się, stary
dom, który był browarem. Robienie havanu na zewnątrz nie było właściwe, oni powinni zrobić go w środku. Oni nie powinni czuć
się winni z tego powodu, ale znowu, myślę, że będą. Tak, ale to było niewłaściwe. Więc Vishnumaya zobaczyła, że popełniliście
błąd, przyszła osobiście i wszystko oczyściła. Nie myślała, że powinniście czuć się winni, pomyślała: "To są dzieci, wciąż

niczego nie wiedzą na ten temat, oni nie wiedzą, ile buców jest w środku. Lepiej pójdę i wykonam tę pracę". I ona to oczyściła. To
wszystko, nie ma powodu, aby czuć się winnym. Ona wie lepiej niż wy, więc oczywiście, ona wykonała zadanie. Zatem, Sahaja
yogin nie jest jak osoba, która wygląda, jakby ktoś zmarł w jej rodzinie. Wygląda bardzo poważnie, nie może się uśmiechać, nie
uśmiechnie się nawet, jeśli ją połaskoczecie, jest tak bardzo ponad wszystko - tego rodzaju osobą on nie jest. On zawsze kipi
radością, miłością, zrozumieniem i przyjaźnią. Wszystkim się cieszy, to właśnie jest Sahaja yogin. Jeśli kiedykolwiek poczujecie
się winni, teraz oczywiście lepiej pociągnijcie się za uszy, tego nie chciałabym anulować, ponieważ wtedy może być znacznie
gorzej. Ale zawsze, kiedy czujecie się winni powiedzcie: "Dlaczego czuję się winny?" Po prostu zróbcie introspekcję. I to jest ta
różnica między Arystotelesem i Tołstojem, i wczoraj właśnie zrozumiałam, dlaczego myślałam o Tołstoju zamiast o
Arystotelesie. Teraz, nasza zasada Vishnumayi ma być zawsze bardzo czujna, ponieważ ona pomaga nam na wiele sposobów.
Po pierwsze pomaga nam przekazywać wiadomości od serca do głowy. Jest tą, dzięki której integrujemy się. Nasze serce i
głowa są zintegrowane dzięki zasadzie Vishnumayi bardziej niż Vishuddhi po prawej stronie. Vishuddhi po prawej stronie, może
tworzyć kolektywność, może tworzyć wzajemne zrozumienie, ale po lewej stronie ono pomaga wam zachować pełną integrację
między waszym sercem i waszą głową. Jeśli jest poczucie winy, po prostu pomyślcie o nim i przeanalizujcie je. Ono oznacza, że
istnieje walka pomiędzy wami w waszym sercu i w waszym umyśle, prawda? Proste. Jeśli one byłyby zintegrowane, to wy nie
czulibyście się winni. I dlatego o wszystkich tych sztucznych teoriach, które się pojawiły, o wszystkich tych sztucznych
historiach, które czytaliście itp., zapomnijcie o nich. Jesteście Sahaja yoginami i weszliście do Królestwa Bożego - cieszcie się!
To wszystko, co musicie robić. Ale musicie osiągnąć ten stan radości i zrozumienia, że jesteście ponad wszystkim. Nawet nie
możecie powiedzieć, że nie powinniście być tacy jak cicho siedzący Budda. Nic w tym stylu. Budda siedział cicho tylko wtedy,
kiedy medytował. Poza tym widzieliście grubego Buddę w otoczeniu dzieci i Buddę roześmianego. To oznacza, że ego musi się
śmiać z samego siebie. Wtedy nie będzie tam tego brudu winy. Po prostu śmiejcie się z samych siebie. Ja tak robiłam. Śmianie
się z siebie to bardzo dobry sposób na zrozumienie siebie. Spróbujcie odkryć: "Jakie bzdury wyczyniam. Jak się zachowuję".
Jest pewna pani, która czuje się zawsze odpowiedzialna za wszystko, znacie ją? Nazywam ją Ghivdhari, czyli tą, która trzymała
w ręku górę Govardhan, w ten sposób. Ona myśli, że jest za wszystko odpowiedzialna. A Ja staram się ją przechytrzyć we
wszystkich jej obowiązkach tylko po to, aby zrozumiała, że nie jest odpowiedzialna. A kiedy ona czuje, że jest odpowiedzialna
cały czas gromadzi w sobie tę winę. Bo po pierwsze nie jest odpowiedzialna, a po drugie, będąc odpowiedzialna z pewnością
popełni jakieś błędy i wtedy weźmie odpowiedzialność za błędy i poczuje się winna. Wtedy Vishnumaya wpada w gniew, a jeśli
ona się denerwuje, wtedy będziecie mieć problem z lewej strony. A lewa strona jest tak ważna, że się nie pokazuje, nie wyraża
siebie, ale jest dla was bolesna. Lewa strona jest wasza, bolesna dla was, jest dla was kłopotliwa. Jeśli istnieje ego to inni są
gnębieni, ale jeśli jest to lewa strona, to wy czujecie się źle. Więc nie czujcie się źle z jakiegokolwiek powodu, to znaczy, niektórzy
ludzie czują się źle, ponieważ spóźnili się na puję, to nie ma znaczenia. Nadszedł czas i przyszliście. Niektórzy uważają, że nie
mogą przynieść czegoś na puję, to nie ma znaczenia. Nigdy nie mówię: "Nie przynieśliście tego, nie zrobiliście tamtego". Nigdy
nie powiedziałam odnośnie pujy, że to zrobiliście źle, nigdy, ani razu, lub że nie powinniście byli źle zrobić tamtego, powinniście
to rozumieć. Stopniowo wszyscy się nauczyliście. Po co było wam to mówić, w przeciwnym razie byłaby kolejna wielka studnia
tej winy w waszych głowach. Więc musicie się nauczyć, bo nigdy wcześniej nie znaliście pujy, nie wiecie, co oznacza puja, nie
znacie niczego takiego, jak ona wam pomaga. Więc cokolwiek zostało zrobione, wy wzrastacie. Ostatecznie, kiedy dzieci
dorastają popełniają błędy. Jedyną Moją pracą jest ochrona was i to robię. Ale teraz nie próbujcie niszczyć siebie przez poczucie
winy. To dlatego celebrujemy dzisiaj puję Vishnumayi. Ona jest Kali, która jest siostrą Shri Krishny i która była Draupadi. Która
jest Tą, która cały czas jest po to, aby nas chronić i mówić nam, że wcale nie powinniśmy czuć się winni i powinniśmy cieszyć się
życiem. Niech was Bóg błogosławi.
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Guru Puja, Siła Przyciągania, 19.07.1992, Cabella Ligure, Włochy
Wczoraj zapytaliście Mnie o status guru. Jest to stan, nie jest to status, ponieważ status jest to coś zewnętrznego, co może być
podarowane każdemu i każdy może powiedzieć: "To jest twój status". Za jakieś zewnętrzne zasługi, czy za coś podobnego
możecie nadać człowiekowi status. To zaś jest stanem. Stanem, będącym wrodzoną istotą, ewoluującą do takiego poziomu, na
którym stajecie się mistrzem. Oczywiście, najpierw powinniście być mistrzem dla samego siebie, co do tego nie ma wątpliwości.
Jeśli nie jesteście mistrzem nawet dla samego siebie, to jak będziecie mogli osiągnąć ten stan?
Teraz, kiedy Ja mówię, że on jest wrodzony, wtedy zaczynacie myśleć: "Jeśli on jest wrodzony w Sahaj sposób, to jak my go
osiągamy?" Istnieją określone zdolności, które powinniśmy rozwinąć najpierw. Pierwsza zdolność polega na tym, czy potrafimy
być bez myśli. W medytacji potraficie być na krótko w stanie bez myśli. Stopniowo ta krótka chwila powinna się wydłużać tak,
abyście byli bez żadnej myśli. [Kiedy] to się zdarza, również jak możemy powiedzieć, to jest stan, ale ponownie, jak my go
osiągamy?
Ponieważ ludzkie istoty nie mogą zrozumieć, że wszystko może się zadziać spontanicznie, to powinno być zrobione… coś
powinno być zrobione. W tym celu w Sahaj mamy coś bardzo, bardzo prostego, macie mantrę, taką jak Nirvichar. Więc teraz
cokolwiek obserwujecie mówicie mantrę: "Twameva sakshat nirvichar". Wtedy zaczniecie to widzieć, zaczniecie być świadkiem
tego, bez myślenia. Po prostu patrzcie, bądźcie świadkiem. Tylko obserwacja sama z siebie tworzy ten stan wewnątrz nas,
pierwszy stan, jest to bardzo ważne, abyście się stali świadkiem, "sakshi". Jak tylko stajecie się sakshi, wszystko, cokolwiek
widzicie, daje wam pełny ogląd tego, zarówno subtelny jak i materialny. Widzicie to i macie wiedzę o tym i dla was jako Sahaja
yoginów staje się to waszą wiedzą.
Mówiąc współczesnym językiem, można rzec, że widzicie coś, zapisuje się to w waszej świadomości i przejawia radość,
przejawia wiedzę, przejawia współczucie - niezależnie od sytuacji, bo macie teraz w sobie wiele wymiarów, które powinniście
rozwijać, wymiary te powinny być rozwinięte. Przypuśćmy, że idziecie na spotkanie z kimś w jakiejś sprawie, On mówi, mówi,
mówi. Po prostu wejdźcie w stan bez myśli. Więc, co się stanie, jak tylko wejdziecie w stan bez myśli? Po pierwsze, jego myśli, to
bombardowanie nie dotknie was, ponieważ wy jesteście w absolutnie innym wymiarze. Ale w tym wymiarze przejawi się wasza
siła. Może go ona ostudzić, może sprawić, że zamilknie lub być może, poczuje po prostu ogromną miłość do was.
Tak więc słowo "guru" oznacza przyciąganie. Tak jak Matka Ziemia posiada cechę przyciągania. W podobny sposób człowiek,
który jest guru powinien mieć w sobie to przyciąganie.
Ale jak rozwijacie to przyciąganie? Niektórzy po prostu w sztuczny sposób stają się bardzo ważni i czasami udają, że są bardzo
poważni lub coś w tym rodzaju. Przyciąganie jest w waszym wnętrzu.
Powinniśmy powiedzieć, że w drugim stanie, Guru Pada, jest wasze przyciąganie, które powinno się przejawiać. Kiedy stajecie
się świadkiem, wasze przyciąganie zaczyna się przejawiać. Przejawia się ono nie jako gniew i nie jako powaga lub coś w tym
rodzaju. Będzie się ono przejawiało w taki sposób, że wszystko stanie się niezwykle dostojne i majestatyczne. Będzie się ono
przejawiało po prostu samo z siebie.
Tak więc stan, w którym wzrastacie staje się teraz skuteczny. Wcześniej taki nie był.
Cały czas musieliście manipulować, mówić to, mówić tamto. Ale we własnej ciszy możecie przejawiać swoje przyciąganie i to
przyciąganie jest niezwykle… działa jak magnes. Jak wiecie, magnes jest w Matce Ziemi. To jest to, co nazywamy
przyciąganiem, które przyciąga ludzi. Rezydujemy na Matce Ziemi dzięki jej sile przyciągania. Wszystko jest przyciągane do
Matki Ziemi dzięki jej sile przyciągania. Tak więc wypracowujecie magnetyczny temperament, magnetyczny charakter,

magnetyczną osobowość. I ta magnetyczna osobowość, którą rozwijacie pokazuje od razu, że ona przejawia swoją siłę.
Postarajcie się to zrozumieć.
Tak jak to światło, które teraz pada na Mnie, ono tylko daje światło, ale niczego nie przejawia.
My możemy widzieć promienie słoneczne – to jest najlepszy przykład. Kiedy promienie słoneczne padają na liście, promienie,
choć wyglądają zwyczajnie – przejawiają swoją moc, przekształcając ją w chlorofil. W podobny sposób, kiedy wy jesteście na tej
wysokości lub w tym stanie – to nic nie mówiąc, nic nie robiąc, nawet bez jednego spojrzenia – wy przejawiacie. I nie tylko to, wy
również to wszystko rejestrujecie. Wielu zapewne zauważyło, że Ja rzadko zapominam o czymś.
Na przykład pewnego razu podróżowałam i zauważyłam czerwone kamienie w pobliżu Sangamner. I kiedy zapytałam, dlaczego
by nie wziąć trochę tych czerwonych kamieni do Pratisthanu, oni odpowiedzieli: "Czerwonych kamieni nie ma w całej
Maharasztrze". Powiedziałam: "Są". "Gdzie?" Odpowiedziałam: "Pojedźcie po drodze do… znajdziecie je niedaleko Sangamner".
Odpowiedzieli: "Jeździliśmy tamtędy tak wiele razy i nigdy ich nie widzieliśmy". Odpowiedziałam: "Nie wiem, co wy widzicie, co
obserwujecie, ale Ja zdecydowanie widziałam". Kiedy tam pojechali, zobaczyli całe góry tych czerwonych kamieni. A oni nigdy
ich nawet nie zauważyli!
A teraz, kiedy zaczynacie obserwować coś bez myśli, to nie ma przeszkód dla wchłaniania wiedzy o tej rzeczy. Ponieważ nie ma
myśli, ma miejsce pełne wchłanianie. Po czym ono się przejawia. Oto jak Boska Siła działa w nas. Tak więc naszą siłą
przyciągania dotykamy tej wewnętrznej głębi, która jest w stanie nieść Boską Siłę i przejawiać ją. Zanim nie dotkniemy tej głębi w
nas, Sahaja Yoga jest jak "Hare Rama, Hare Krishna". Wcale nie lepsza.
Oto dlaczego stwierdzam, że tak wielu Sahaja yoginów czasami nagle, rzeczywiście "się wykoleja". Ponieważ nie posiadają
grawitacji, aby wniknąć do swojej własnej istoty i poczuć to piękno, tę chwałę swojej własnej istoty i użyć tej siły przyciągania dla
przejawienia Boskiej Siły. Moglibyśmy powiedzieć, że przypuśćmy, istnieje jakiś niesprawny pojazd, który nie został jeszcze
należycie naprawiony, i który nie może być użyty w istotny sposób.
A najistotniejsza w naszym życiu jest Boska Siła, która wydaje się bardzo lekka. Wy nigdy nie czujecie ciężaru Boskiej Siły. Wy
nigdy nie poczujecie presji tej Boskiej Siły, ale jeżeli nie jesteście czyści, jeśli wasz kanał nie jest czysty, wówczas Boska Siła nie
może płynąć w należyty sposób, nie może się przejawić. Tak więc kiedy mówimy, że jesteśmy narzędziem Boga
Wszechmogącego, to tak jak to narzędzie jesteśmy teraz połączeni z tą siecią. Jeśli to urządzenie [mikrofon] nie jest w
porządku, wtedy nie może ono uzewnętrznić tego, co ma do wykonania.
Ale my jesteśmy o wiele wyżej, niż wszystkie te zwyczajne urządzenia, nawet najbardziej skomplikowane, nawet najbardziej
zaawansowane i naukowo rozwinięte.
Ponieważ osiągamy stan, w którym sami stajemy się nauką. Nauką Prawdy, Absolutnej Prawdy. Więc to, czego potrzebuje guru,
to jest szacunek do samego siebie. To jest bardzo ważny moment, którego nie rozumieją ludzie - szacunek do samego siebie.
Aby osiągnąć szacunek do samego siebie, musimy przeprowadzać introspekcję i wiedzieć, że dziś nie jestem tym, kim byłem
przedtem. Jestem Duszą Zrealizowaną. Mam moce. Oczywiście, że posiadam moce. Moce miłości, moce współczucia, moce
rozumienia rzeczy, moce tworzenia, moce dawania Realizacji innym. Nikt nie miał takich mocy!
Ale tak czy inaczej, w Sahaja Yodze my nie jesteśmy świadomi siebie. I nie powinniśmy być siebie świadomi, ponieważ to może
rozwinąć w was ego, ale powinniśmy odczuwać szacunek do samego siebie. "Jestem guru. Ja jestem guru, nie jestem zwykłym
człowiekiem. Nie jestem z ulicy, jestem kimś szczególnym. Jestem na brzegach Prawdy. Muszę ratować ludzi, którzy są ślepi,
którzy są szaleni". Wszelkie tego typu sprawy. Ten świat jest dzisiaj w największym zamęcie. I w ten szczególny czas swoistego
rodzaju cisza wniknie do waszego wnętrza.
Kiedy nastąpi taki kryzys, natychmiast staniecie się bardzo cisi. Ale to, jak wciąż wam powtarzam, jest to stan. Tak więc teraz,

jeśli pojawia się coś, co was denerwuje lub czyni was nieszczęśliwymi, postarajcie się trafić na tę oś, która jest tylko ciszą. A ta
cisza uczyni was naprawdę potężnymi, ponieważ ta cisza nie jest tylko wasza. Kiedy jesteście w tej ciszy, jesteście w ciszy
kosmosu, w ciszy kosmosu. I ta cisza kosmosu pracuje dla was. Jesteście w łączności z tą Kosmiczną Siłą, jak byśmy ją
nazwali. Ale Ona jest czymś ponad to, jest Boską Siłą. Boską Siłą, która działa również w całym kosmosie. Tak więc, jeśli wy
tylko stajecie się cisi w środku, to wiedzcie, że jesteście w Królestwie Boga.
To jest tak jak, powiedzmy, czyni się wam wielki honor i zostajecie królem. Wtedy podchodzicie do tronu, siadacie i spoglądacie
wokół i czujecie ciszę tego stanu, że teraz jesteście królem. Ta cisza jest oznaką tego, że niewątpliwie, niewątpliwie jesteście
teraz w kontakcie z Boskością. Jesteście cisi, bo Boskość będzie się troszczyła o wszystko. Nie musicie nic robić, tylko
zachowujcie ciszę. Ale nie w sposób wymuszony, bo znowu, jest to stan. Rozumiecie, jeśli nastąpi jakieś zamieszanie, wystąpi
jakikolwiek problem, to natychmiast wasza uwaga wskoczy do tej ciszy. I jak tylko wskoczycie do tej ciszy to będziecie w
łączności z całą Wszechprzenikającą Siłą.
A kiedy mówię o Wszechprzenikającej Sile, my wciąż jeszcze nie rozumiemy, czym ona jest. Co oznacza ta Wszechprzenikająca
Siła Miłości. Czy to jest jakiegoś rodzaju energia, unosząca się wokół? Czy jest to jakaś rzeka? Czy coś w rodzaju eteru? Ona jest
pełną całością Rzeczywistości. Ta Wszechprzenikająca Siła jest pełną całością Rzeczywistości. Reszta jest nierzeczywista. A
Rzeczywistość jest tak skuteczna. Ona jest tak efektywna. Ona nigdy nie zawodzi, jak ten mikrofon. Jest to tak ogromny, można
powiedzieć, utkany proces, którego my nie potrafimy sobie nawet wyobrazić swoim ludzkim pojmowaniem, jak Ona zarządza, jak
Ona działa.
Powiedzmy, że na przykład, patrzycie na drzewa. Krzewy róż będą dawały tylko róże, nie będą rodziły jabłek. Będą rosły do
określonej wysokości i nie urosną takie, jak palma kokosowa. Wszystkie cechy w przyrodzie są podtrzymywane, odżywiane, są
otaczane opieką, kontrolowane całkowicie; w odpowiednim czasie, w odpowiedniej porze roku.
Oto dlaczego w sanskrycie jest to nazywane Ritambhara PrAgnya. "Roota" oznacza pory roku i tego, który sprawuje pieczę nad
tymi porami. Tę wiedzę, która jest oświecona - prosta definicja. Ale to nadal nie wyjaśnia, ponieważ to jest tak skomplikowane
dla ludzkiego mózgu, że ludzie nie potrafią pojąć, jak to działa. Wszystkie cuda, które opisaliście Ja już widziałam, a jest jeszcze
tak wiele do spisania. Jest to tylko gra Siły, która myśli, rozumie, współpracuje, koordynuje i kocha i troszczy się o was, jest do
waszej dyspozycji, do waszej dyspozycji.
Dokądkolwiek byście poszli połączenie jest utrzymywane. To tak, jak gubernator podróżuje a jego ochrona podróżuje razem z
nim. Wszyscy oni są dookoła. Nie tylko ze Mną, z wami również. Wy już jesteście wciągnięci na tę listę. I oni wiedzą; wy jesteście
tymi, o których oni powinni dbać. Nie będą dbać o nikogo innego. Nie będą robili czegoś dla kogoś innego, oprócz was.
Spróbujcie zrozumieć to znaczenie szacunku dla samego siebie, jesteście Sahaja yoginami, co znaczy, że jesteście takimi
szczególnymi ludźmi, że z tą Boską Siłą, gdziekolwiek byście byli, czy śpicie, czy idziecie, czy siedzicie pod drzewem lub w
swoim własnym domu - gdziekolwiek jesteście łączność jest podtrzymywana. Jak przez krótkofalówkę, można by rzec.
Nie musicie rozmawiać, nie musicie nic mówić, nie musicie rozkazywać nie musicie niczego żądać. Ona jest do waszej
dyspozycji. Ponieważ wy już jesteście jednym z gubernatorów Królestwa Boga. Dlatego cały protokół jest wasz. Każdy, kto
próbuje was obrazić lub sprawić kłopot musi zapłacić za tego rodzaju zachowanie. Więc nigdy nie powinniście się martwić.
Nigdy nie powinniście myśleć o tych sprawach na poziomie przyziemnym. Przeciwnie, powiedziałabym, że lepiej przebaczcie, bo
Bóg wie, co stanie się z tym człowiekiem, który zachowuje się w sposób niewłaściwy. Ona nie jest tylko współczuciem, Ona jest
także gniewna. Ona jest gniewna.
Jesteście szczególnymi ludźmi. Jedyną rzeczą jest to, że powinniście mieć szacunek do samego siebie, powinniście również
starać się podtrzymywać swoją równowagę. Kiedy osiągniecie równowagę – zadaniem guru będzie doprowadzanie do
równowagi innych. Ona wszystko równoważy. Zrównoważy przyrodę, klimat, atmosferę, społeczeństwo, ludzi. Ona istnieje po to,
aby was zrównoważyć, a ta równowaga pochodzi z Zasady Guru, który was równoważy.
Jeśli jest w was Zasada Guru, automatycznie dochodzicie do równowagi. Automatycznie stajecie się zrównoważoną

osobowością. Nikt nie musi wam mówić: "Teraz zrównoważ się". Wy jesteście zrównoważeni.
Teraz, jak my rozwijamy tę równowagę? Oczywiście, w dawnych czasach istniały bardzo surowe sposoby: nie jeść dużo,
głodować, iść w Himalaje, stać na głowie i robić najprzeróżniejsze rzeczy. Powoduje to ogromną nierównowagę. Kiedy stajecie
się ascetyczną osobowością, czyni to z was tak suchego człowieka, że nikt nie zechce stać obok was, bo się oparzy,
bezwzględnie. Tak więc, ascetyczne pomysły nie wiem skąd one przyszły, cokolwiek przyszło. Być może stąd, że oni chcieli, aby
ludzie zwracali więcej uwagi na swojego Ducha. Ale guru z natury nie jest ascetyczny. Lecz jest on tak odwiązany, że jest
ascetyczny. Może on być królem lub biedakiem, może być w czymś wybitną osobowością, albo tylko zwykłym człowiekiem. Jeśli
jest on guru, to w każdej sytuacji jest on w pełnej równowadze.
Nic nie może mu przeszkodzić. Przypuśćmy, że go koronujecie. No i co? Czy jest to korona tekturowa, srebrna czy złota lub
brylantowa, jaka by nie była nigdy nie zrobi ona na nim wrażenia i on nigdy nie straci równowagi.
Jedzenie, na przykład. Jedzenie to jeden ze słabych punktów, myślę. Guru, który potrafi zjeść dość dużo może nie jeść wcale;
może coś lubić lub nie lubić jeść. Cokolwiek to jest, nic nie może zdominować takiego guru. Ponieważ cechą rozpoznawczą jest
to, że jesteście w równowadze i nie możecie być zdominowani przez jedzenie, ani przez władzę, ani przez bogactwo, ani przez
pieniądze, ani przez cokolwiek. Nic nie może was zdominować.
Wy jesteście ponad to. A gdy już wiecie, że jesteście ponad to, wtedy nie boicie się. Nie boicie się już więcej. Nieustraszoność
przychodzi do was, stajecie się absolutnie nieustraszeni. Nic nie może doprowadzić was do utraty równowagi. Nic nie może was
dominować. Nic nie może was osłabić. Nic nie może was uzależnić. Nic was nie kusi. Nie istnieje już nic takiego, jak pokusa.
Kiedy osiągacie ten stan ponad pokusami, ponad wszelką chciwością, ponad wszelką żądzą, wtedy nie ma żadnych problemów,
niczego. Nic nie może was tak naprawdę doprowadzić do upadku. Możecie nosić zwykłą girlandę z tulsi [indyjska bazylia] lub
możecie nosić perły lub brylanty lub cokolwiek. To nie ma znaczenia, ale wy też nie uciekacie przed niczym. Ponieważ, kiedy
uciekacie przed czymś, to stajecie się sztucznie ascetyczni. Asceza jest obecna w was w sposób wrodzony. Tak więc nic nie
może was ograniczać, nic nie ma znaczenia.
Powinniśmy poznać ten stan. Ale to, co przeważnie dzieje się z ludźmi to to, że mówią oni: "Matko, nie sądzę, abym był guru".
Pytam: "Dlaczego?" "Bo wszystkie te symptomy, o których mówiłaś, one wszystkie we mnie są. Ja wciąż jeszcze chcę jeść to
jedzenie, ja wciąż to robię". Idziecie w przeciwną stronę. Nie powinniście próbować roztrząsać tego, co Ja wam mówię lub też
próbować osądzać siebie. Nie osądzajcie. Po prostu stopniowo rośnijcie. Doceniajcie siebie. I stopniowo wzrastacie i
umacniacie się na poziomie, który osiągnęliście. Zamiast tego poczujecie się bardzo niepewni i bardzo przygnębieni, kiedy
zaczynacie osądzać: "Matka powiedziała, że w nas powinno być to, Matka powiedziała, że powinno w nas być tamto". Jeśli cały
czas siebie osądzacie to wam nie pomoże.
Jesteście zadufani w sobie. Jesteście pewni siebie. Nie ma tam nic, co można by osądzać lub oceniać. Czasami widzę, że
niektórzy ludzie mówią: "Matka tak powiedziała". Mogłam tak powiedzieć, mogłam nie powiedzieć, bez względu na to, co to jest.
Co to jest? Teraz tak powiedziałam. Co wy mówicie?! Bo to jest bardzo dobry sposób niepokojenia innych tym, że "Matka tak
powiedziała". "Co Ona powiedziała?"
- "Że nie powinniście jeść codziennie". Nigdy tego nie powiedziałam. Ale ktoś może zacząć coś podobnie głupiego. Przypuśćmy,
że nawet tak powiedziałam. Nie ma to znaczenia. Co wy macie do powiedzenia? Więc wy przerastacie nawet swoje własne
doświadczenie, co jest dobre.
Nie uwierzycie, ale Ja jestem bezużyteczna jako istota ludzka. Naprawdę było to bardzo trudne. Rzeczywiście Mój ojciec
opowiadał Mi bardzo wiele o ludziach. Co to za istoty i jak Ja powinnam się zaprezentować. Bycie człowiekiem jest bardzo
trudne. Bardzo, bardzo trudne. Po pierwsze nie wiedziałam, dlaczego takie są reakcje. Dlaczego ludzie tak się zachowują i co z
nimi robić. Jak dawać sobie z nimi radę. Jest to dość trudne. Możecie powiedzieć, że nawet William Blake miał taki sam
problem. Ale kiedy osiągacie ten stan, wtedy, po prostu radujecie się sobą. Macie większą przyjemność niż Ja, ponieważ wy już

jesteście istotami ludzkimi, a więc macie wiedzę o ludziach.
Po czym widzicie wasz rozwój i o wiele łatwiej jest wam go docenić. Dla Mnie jest to… Ja nie wiem, ponieważ Ja nigdy nie
znałam pokus, nigdy nie znałam tych wszystkich cech, które wy posiadaliście. Więc nie wiem, jak osądzać to, co z tego wyszło,
rozumiecie. Jeśli nie macie żadnych problemów, jeśli powiedzmy, nigdy nie mieliście pokus, które były lub są w nas, to co w tym
jest takiego wielkiego?
Ale wy z czegoś ludzkiego podnieśliście się na wyższy poziom, jest to bardzo chwalebne. I wy możecie cieszyć się o wiele
bardziej, niż mogłam cieszyć się Ja czy Chrystus czy Shri Krishna. Ponieważ ten, który wzniósł się, wyrósł, czuje teraz aromat
własnych cnót i zalet i jego wielkość, zatem cieszy się sobą. On powie: "No i co? Siedzę tutaj. No i dobrze, siedzę tutaj, dlaczego
się niepokoicie? Ze mną jest wszystko w porządku!" Osiąga on właściwe zrozumienie tych nadchodzących zmian i rozumie on
innych ludzi o wiele lepiej, niż ci, którzy nie mają waszych umiejętności, waszej wiedzy, waszej głębi, waszej siły przyciągania. Bo
wy byliście ludźmi, a teraz jesteście boscy.
Ponieważ byliście istotami ludzkimi, rozumiecie innych ludzi. Tak więc taki Guru jak Ja, nie wiem, tu jest całkiem inna sytuacja,
ponieważ Ja jestem Matką, a widziałam tych guru, tych prawdziwych guru. Muszę powiedzieć, że to bardzo okrutni ludzie. Nie
mogłam zrozumieć, jak oni mogą bić ludzi, jak mogą ich chłostać, podwieszać ich w studni, robić najrozmaitsze rzeczy. Nie
mogłam zrozumieć, dlaczego oni to robią. Ale oni wyszli z poziomu ludzkiego za pomocą walk, bijatyk, Więc myślą: "Dlaczego
inni mają otrzymać to tak łatwo? Dlaczego oni również nie mają mieć problemów?"
Wy nie mieliście tych problemów. Jesteście inni od tych guru. Otrzymaliście to Sahaj, w bardzo prosty sposób. Nic nie robiliście.
Otrzymaliście to Sahaj. Absolutnie Sahaj. Nic nie robiliście w tym względzie. Więc wasza rola jako guru jest inna, niż tych guru,
którzy tak bardzo walczyli, aby stać się rozwiniętą duszą. Tak więc wasz stosunek do tego musi być bardziej współczujący,
bardziej rozumiejący, bardziej kochający. Tak jak wy otrzymaliście to Sahaj, tak samo inni mogą otrzymać to od was.
Nie trzeba robić czegoś okropnego, nie trzeba krzyczeć na nich. Pewni ludzie, którzy spotykali się ze Mną, opowiadali Mi, i to jest
bardzo smutne, że niektórzy Sahaja yogini mówili im coś bardzo przykrego, tak, że musieli odejść z Sahaja Yogi. Ale Sahaja
yogini nigdy nie powinni nikomu mówić nic przykrego. Nie ma prawa tak mówić. Ponieważ bez mówienia wam czegokolwiek,
otrzymaliście absolutnie bezpłatnie waszą Realizację. Bez robienia czegokolwiek otrzymaliście waszą Realizację. I jeśli ktoś
przychodzi do was po Realizację, musicie to robić w taki sam sposób. Nie otrzymaliście jej w wyniku jakiegoś surowego,
możemy powiedzieć, treningu. Tak więc, taka postawa musi zostać zmieniona. Zaobserwowałam, że jeżeli wy macie takie
nastawienie to możecie być guru, ale nie Sahaj.
A teraz postarajcie się zrozumieć, że jest różnica pomiędzy Sahaja guru a nie-Sahaja guru. Ci ostatni są bardzo porywczy,
fanatyczni. A Sahaj guru nie jest zainteresowany, aby być porywczym. Wszystko jest tak miłe, tak piękne, wszyscy cieszymy się
tym pięknym nastrojem. Taka miłość, takie współczucie, taki szacunek do siebie nawzajem. Żadnej rywalizacji, żadnej polityki.
Tylko jeśli wy zrozumiecie jedną rzecz, że wszystko otrzymaliście w sposób Sahaj, i że w taki sam sposób Sahaj możecie dawać
to innym – to będziecie również innych szanowali w ten sam sposób. Myślę, że będziecie w stanie.
Tam jest mężczyzna, który robi zdjęcia. Zobaczcie, kto to jest.
On nie ma zgody na fotografowanie tego wszystkiego. Bez pozwolenia nie może robić [zdjęć]. Reel margunya tenchya basna. Te
reel margunya [weźcie od nich rolkę z filmem]. Wiecie, to są złośliwi ludzie.
Więc teraz mamy styl Sahaj. Wy wszyscy wiecie, że macie wszelkie moce, że wszyscy jesteście guru, że osiągnęliście tak wiele,
możecie robić tak wiele. Więc powinniście być Sahaj. Otrzymaliście to Sahaj. Tak więc, nie jesteście zainteresowani, aby być
grubiańskimi, okropnymi, porywczymi lub surowymi guru. Ale to się zakrada. Widziałam czasem całkiem sporo wojskowego
stylu zaczynającego się w Sahaja Yodze, również wojskowego rodzaju leczenia. To jest niedopuszczalne. Nie potrzeba
dyscypliny. Oni sami z siebie staną się zdyscyplinowani. Oni są guru. Kto może zdyscyplinować guru? A poza tym oni są Sahaj.
Tak więc wasz styl jest bardzo odmienny.

Żaden z tych guru nie wiedział nawet jak dawać Realizację. Mówię wam szczerze. Oni nigdy nie wiedzieli, że Kundalini można
unieść własnymi rękami. Historycznie, jak na razie bardzo niewiele osób dało Realizację. A wy rozdajecie ją na lewo i prawo,
każdemu, kto przyjdzie. Dopiero co powiedziałam: "Chodźcie, przyjrzyjmy się temu człowiekowi. Więc wszyscy usiądźcie". "To jest to", a "to – jest to".
Przekroczyliście teraz granice nauki. Sami staliście się nauką Boskości i wiecie wszystko o niej: "Ta czakra się blokuje, tamta się
blokuje, ja się blokuję, ty się blokujesz". Ale to, jak my się obchodzimy z innymi jest Guru Pada: życzliwość, słodycz, troska.
To jest to, co wam dała wasza Matka - troskę. Troskę, która spływa na każdego. Powinniście być troskliwi. Ale ci guru [mówią]:
"Nie, idź, umrzyj. Zabij się. Jedz trawę". Nie, nie w ten sposób. Więc wy powinniście też być matczynymi guru, słodkimi guru,
wyjątkowo słodkimi, uprzejmymi i rozumiejącymi, wybaczającymi.
Bo jaki jest cel? Jaki jest cel? Celem jest rozpowszechnianie Sahaja Yogi. Jest to najważniejsza rzecz, o której zapominamy, że
celem naszej Realizacji lub naszych narodzin jest dawanie Realizacji innym, rozpowszechnianie Sahaja Yogi, wyzwalanie innych.
A przez to wyzwalanie całego świata. To jest nasza odpowiedzialność. Jeżeli jesteście odpowiedzialni – to jak się
zachowujecie? U nas nie ma już duchowieństwa. Już nie. Nie ma, że jedna osoba mówi tak, inna – siak, tak się stało, nic
podobnego. Mówicie danemu człowiekowi to, co powinniście powiedzieć i sami widzicie, jak się odbija wasza osobowość w
innym człowieku, jak on reaguje i w jaki sposób się zachowuje. Widziałam, że stopniowo nasz kolektyw uczy się tego
wszystkiego.
Stopniowo odkrywam, że wszyscy okropni, dominujący ludzie uciekli z Sahaja Yogi. Obserwuję również, że ludzie są niezwykle
kochający i dobrzy dla siebie nawzajem i również dla innych. Ponieważ wy jesteście ucieleśnieniem dobroci, ucieleśnieniem
prawości, jesteście ucieleśnieniem cierpliwości, współczucia, miłości i troski. Nie chodzi o to, jak możecie to robić, wy już to
robicie. Ale wy nie powinniście się poddawać. Powiedziałam: "Po prostu patrzcie na coś i obserwujcie". Nikt nie potrafi tego
robić, ale wy wszyscy potraficie. Tak więc, szacunek do samego siebie, po czym wyciągnięcie wniosków. Przyjmijcie wasze
moce. Jeśli jesteście guru, to przyjmijcie wasze moce.
Wy nie przyjmujecie swoich mocy. Nadal myślicie: "Bóg wie – mam te moce, czy nie". To i tamto. Znaczy to, że nadal jesteście
tylko nowicjuszami. "Nie! Jestem guru! W porządku". Przecież mówimy: "Matko, jestem swoim własnym guru". I tyle. Ale to tylko
mówią wasze usta.
A wy jesteście nie tylko guru dla samego siebie, ale i dla całego świata. My mamy kolektywne mistrzostwo. I nic nie może teraz
nam umknąć. Jesteśmy teraz potężni, bezwarunkowo potężni. Nic nie może nam umknąć. Jeśli to jest zrozumiałe to musimy je
przyjąć. Teraz tutaj wybiera się kogoś, kto jest bardzo okrutnym człowiekiem, ubiera się go w jakieś szaty i mówi, że on jest
papieżem. Dobrze, jest papieżem. Ale on nim nie jest, on po prostu gra, ale w środku nie jest z tych, którzy są nieomylni! On jest
omylny – po stokroć.
Z nami tak się nie dzieje. My mamy je [moce] wszystkie wewnątrz. Otrzymaliśmy je, one tam są, jesteśmy ich posiadaczami,
jedynie przyjmijcie je. Jak tylko zaczniecie je przyjmować, uciekną wszystkie badhy, wszystko ucieknie precz i będziecie
zdumieni. Kto potrafi stawić opór człowiekowi, który jest święty, który jest guru i który wie, że jest guru? Nikt nie będzie mógł się
przeciwstawić. Oni wszyscy uciekną. Ale musicie dokonywać introspekcji, aby widzieć, że wasz szacunek do samego siebie jest
absolutnie prawidłowy. Wy nie tylko myślicie, że jesteście guru. Ja znam kilku prawdziwych guru i nigdy nie pozwoliłabym wam
do nich pójść. Bóg wie, czy wrócilibyście stamtąd cali czy nie. I Ja powiedziałam im, że oni są prawdziwymi guru, wiem o tym, ale
nie zbliżajcie się do nich. Ponieważ to, czego im brakuje, to jest to współczucie, ten styl Sahaj. Ponieważ oni myślą, że pracowali
bardzo ciężko, dlaczego więc ci ludzie nie powinni pracować tak samo ciężko.
Możecie być kimkolwiek. Możecie wykonywać tę pracę, tamtą pracę. Możecie być wykształceni lub nie. Nie robi to różnicy. Czy
jesteście bogaci, czy biedni jest to bez znaczenia tak długo, jak długo wiecie, że jesteście guru i przyjmujecie wasze moce. Przy

tym założeniu, jeśli macie jakiś talent, jeśli znacie się na muzyce, to wiecie to, że znacie się na muzyce. Jeśli potraficie gotować,
to wiecie, jak gotować, jeśli jesteście administratorem i znacie się na administracji, to znacie się na administracji. Ale to też nie
może być całkowicie absolutne.
Ale wy już jesteście absolutną całością Rzeczywistości. Rzeczywistość jest do waszej dyspozycji. Ale przyjmijcie to. Wcale nie
jesteście zwyczajni. Możecie powiedzieć, że jesteście nadzwyczajnie zwyczajni. I w tym stanie wy po prostu odrzucicie
wszystko to, co jest bezsensowne, wy po prostu odrzucacie. Inni zobaczą was i będą zdziwieni - co to za ludzie, jakie życie oni
wiodą, jacy są mili, jacy uprzejmi. I ta wiedza jest tak subtelna i tak wielka i na tak najwyższym poziomie.
Ale wy nigdy nie czujecie się napompowani przez ego. Nie widziałam Sahaja yogina, który by mówił: "O, ja wiem wszystko o
czakrach, o tym i o tamtym". Jak możecie mówić w ten sposób, podkręcając wąsy do góry? Nie, z całą tą wiedzą pochylacie się,
jak drzewo, które pochyla się pod ciężarem owoców. I ta pokora, ta skromność i ta pokora dają wam tę szczególną przewagę,
dzięki której możecie przeniknąć w każde serce. W ten sposób stajecie się apostołami Prawdy. Możemy stać się prorokami, tak
jak William Blake. Możecie. Tak wiele rzeczy będzie się przez was przejawiało, że nie będziecie mogli uwierzyć. Ale uwierzcie –
jesteście jednością z tą Wielką Siłą, którą jest Bóg Wszechmogący.
Ludzie, jak myślę, przez stulecia debatowali nad niepokalanym poczęciem Chrystusa. Nigdy nie widziałam tak głupich ludzi.
Przecież On jest Bogiem! On jest Bogiem Wszechmogącym, nie jest On człowiekiem! On może robić wszystko. Jak możecie Go
osądzać? I oceniać Jego moce i Jego działanie? Jak możecie? Aby dyskutować o Bogu – czy macie Jego mózg? To jest tak,
jakby człowiek, podobny do Mnie, zabierał się do dyskusji o bankowości. Po jednym, czy dwóch zdaniach, Ja odpadam.
Podobnie, kiedy wy zaczynacie deliberować o Bogu - powinniście wiedzieć, że nie macie odpowiednich zdolności, aby o Nim
dyskutować: jakie są Jego relacje, w jaki sposób miał Syna, to i tamto. Kim jesteście? W jakim jesteście stanie, że możecie [o
tym] dyskutować? I wtedy, w tej pokorze, zdajecie sobie sprawę, że On jest Bogiem Wszechmogącym, On jest Wszechpotężny.
On może robić wszystko. I wtedy ta wiara, nie ślepa, lecz prawdziwa wiara, oparta na odczuciu, że Bóg jest Wszechmogący, i że
wy teraz staliście się Jego posłańcami. Bóg Wszechmogący daje wam całą siłę, całą odwagę, wszystko i Jego współczucie,
Jego miłość, Jego uwagę, Jego zrozumienie. Tak więc ta wiara powinna być absolutną jednością z Nim.
Pewnego razu pojechałam spotkać się z pewnym prawdziwym guru. O, poza tym, on był okropną osobowością! Pobił tak wielu
ludzi, strącił tak wielu ludzi ze skał i bez wątpienia, robił wszelkie tego rodzaju rzeczy. Mimo wszystko, miał do Mnie ogromny
szacunek. Przyszłam do niego, więc zaczął mówić do Mnie tak, jakby rozmawiał z Boginią. Powiedział: "Jak pani postrzega tych
materialistycznych ludzi?" Powiedziałam: "Normalnie, ostatecznie to Ja ich stworzyłam". "Ach - powiedział – jednakże Pani jest
Bogiem. Z Pani mocami, dlaczego Pani nie zmieni ich trochę?" Odpowiedziałam: "W tym jest problem. Dałam im wolność.
Powiedziałam: Dobrze, to jest wasza wolność. Możecie wybierać, czy chcecie się transformować, czy nie - nie mogę zmuszać".
Powiedział: "Ale Pani jest Bogiem Wszechmogącym, może Pani zrobić wszystko". Powiedziałam: "Mogę robić wszystko, ale nie
chcę robić pewnych rzeczy. Jedną z nich jest odebranie im wolności. To jest ich wolność wyboru, która została im dana, bo jeśli
oni mają mieć ostateczną wolność, to powinni mieć tę niewielką wolność nietkniętą". On spierał się ze Mną w tej kwestii,
powiedział: "Ale jeśli Pani jest Bogiem Wszechmogącym, to może znalazłby się jakiś inny sposób na tych okropnych ludzi, co
robić?" Powiedziałam: "Pana troska jest naturalna i zrozumiała, ponieważ Pan jest guru, ale jeśli Ja, przypuśćmy, jestem Bogiem
Wszechmogącym, to Mój styl jest inny. Nie mogę być taka jak Pan". Wtedy on powiedział: "Słusznie, Pani nie może być podobna
do mnie".
To jest to, co Ja w nim odkryłam. Mówił do Mnie tak, jak gdybym była Bogiem stojącym przed nim. Po czym powiedział
wszystkim uczniom: "Widzicie, chwalcie, chwalcie Pana, wychwalajcie Ją. Suti kara, ponieważ Bóg lubi pochwały".
Powiedziałam: "Naprawdę?" - "Tak! Jeśli Pani chwali Boga, On daje Pani wszystko. Widziałem to. Ja zawsze Go wychwalam.
Kiedy tylko chcę, aby coś było zrobione, po prostu głoszę Jego chwałę i On to robi dla Mnie".
Tak więc powiedziałam: "To prawda, muszę przyznać". On jest Bhakti Gamya [osiągalny poprzez oddanie]. Nie możecie przyjść
do Matki, dopóki naprawdę nie będziecie mieli bhakti płynącego z serca. Wszystko jest już rodzajem wbudowanego
ograniczenia. Cóż począć?

Jeśli nie ma w was bhakti, nie możecie przyjść do Matki, nie, nie możecie. Nie możecie dotrzeć do Boga. Ale jeśli jest w was
bhakti, wtedy możecie przyjść do Matki. Tak jest napisane: Bhakti Gamya. Jeśli ktoś mówi: "Dobrze, podnieś moją Kundalini".
Ja nie mogę unieść jego Kundalini, nie. Przez siedem wcieleń nie otrzyma on Realizacji. Ale jeśli ktoś mówi: "Matko, proszę, daj
mi moją Realizację", otrzyma ją natychmiast!
Tak więc nie tylko pokora, ale również bhakti. A bhakti możliwe jest tylko wówczas, kiedy jest w was wiara. Ta wiara jest tym, co
dziś jest kwestionowane przez wszelkiego rodzaju głupich ludzi; intelektualistów, tych okropnych ludzi, którzy plotą
niestworzone historie, jak też przez naukę i ten tak zwany kościół katolicki, i ten i tamten kościół. Tak więc wasza wiara w Boga
powinna być absolutnie, absolutnie niewzruszona, Nic nie powinno jej zakłócać. To jest bardzo ważne. Widzieliście wszystkie
cuda Boga. Widzieliście, jak działacie z Jego mocami.
Poznaliście to wszystko. Ale wciąż jeszcze brakuje tej wiary w Boga. Ale osoba, która ma całkowitą wiarę w Boga, jest… jak
mówią… samym Bogiem. Nazywana jest Paramchaitanyą. Mianem guru nazywany jest ktoś, kto sam jest Brahmachaitanyą.
Kiedy więc ta wiara w Boga jest w was absolutnie zakorzeniona, w to, że "istnieje Bóg Wszechmogący. On jest Wszechmogący, i
że ja jestem posłańcem tego Boga".
I kiedy to zrozumienie staje się absolutnie mocne w was, wówczas jesteście w Guru Pada.
Błogosławię was dzisiaj, abyście wszyscy osiągnęli ten stan, abyście przebywali w tym stanie Guru Pada. I gdziekolwiek byście
byli, jakakolwiek byłaby wasza sytuacja, cokolwiek byście robili, ta wiara w Boga Wszechmogącego, która tak szczerze istnieje w
was, wyrazi się.
Nie tylko to, ale że Ona będzie się przejawiała, będzie działała tak jak Bóg. Tak wiele można powiedzieć. Powiedziałam już tak
wiele wcześniej. I tak wiele może być powiedziane również później, ale dzisiaj powinniśmy pamiętać o jednym, że musimy mieć
pełną wiarę w Królestwo Boga i w Siły Boga Wszechmogącego, pełną wiarę, a zatem i w siebie samych.
Niech was wszystkich Bóg błogosławi.
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Dzisiaj przygotowaliśmy puję do Durgi lub Kali.
Jest to destrukcyjna postać Bogini niszcząca całe zło i negatywność. Musieliśmy ją przeprowadzić we Francji, ponieważ czuję
bardzo mocno, że z dnia na dzień, ogólnie rzecz biorąc, Francja schodzi coraz niżej i niżej i niżej. Podczas gdy wy ludzie
wzrastacie, pozostała część Francji pozostaje w najbardziej żałosnym stanie. Po pierwsze, jak rozumiecie, jest kościół katolicki,
który - może nie jesteście tego świadomi, być może - ponieważ nie czytacie w żadnych innych językach, bo obowiązkowo w tym
kraju czytacie tylko po francusku. Tak więc nie posiadacie międzynarodowych poglądów czy międzynarodowych wiadomości o
tym, że ten kościół katolicki dokonał tak wielu strasznych rzeczy w przeszłości, iż jest nieprawdopodobne, że ma on coś
wspólnego z Bogiem. Oni spalili wielu kardynałów na stosie – palili ich. Nie tylko to, zabili tak wielu ludzi, którzy kiedykolwiek
próbowali powiedzieć o nich chociaż słowo. Byli o wiele gorsi niż muzułmanie. Jechali do innych krajów, takich jak Ameryka
Południowa, Ameryka - wszystkie te miejsca są katolickie - nawet nasz kraj. I zabili miliony i miliony ludzi.
Teraz, jako że rozpoczęła się Kruta Yuga, jedną z rzeczy jest to, jak powiedziałam wczoraj, że będziecie musieli zapłacić za to,
cokolwiek zrobiliście na skalę masową lub indywidualną. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, to trzeba wiedzieć, że Francja musi
drogo zapłacić, a ten kościół katolicki musi zapłacić jeszcze więcej. Kościół katolicki wyjmował po prostu niestworzone historie
ze swoich głów i zapoczątkował teorię grzechu pierworodnego. Żeby potępić każdą inną inkarnację, każdego innego proroka –
że wszyscy oni byli z grzechem pierworodnym. I nawet powiedzieli, że Maryja urodziła się z grzechem pierworodnym, przez wielu
papieży było to omawiane.
To pokazuje, że ta cała oszukańcza religia kościoła katolickiego musiała ugruntować się zmuszając ludzi, torturując ich, biorąc
wszystkie ich pomysły pod swoją własną kontrolę, dając im śmieszne pomysły, takie jak grzech pierworodny. Innym momentem
jest to, że musicie się spowiadać, dając im lewe Vishuddhi. Oni traktowali kobiety jak powietrze a Matkę Maryję nazywali kobietą.
A ten Paweł, jak wam mówiłam wczoraj, jest faktem. Dla Sahaja yoginów konieczne jest, aby zrozumieć, w jakim stopniu ten
kościół katolicki jest tak niebezpieczny i że tak szkodził.
Aczkolwiek było tak wiele książek na ten temat, których wy ludzie nie czytacie, ponieważ one nie są po francusku. To są
angielskie książki z Ameryki – musicie nauczyć się angielskiego. To jest bardzo ważne, teraz czuję to, że wszyscy Francuzi
muszą znać angielski, oni muszą czytać po angielsku. Francuski nie da wam międzynarodowej osobowości, którą powinniście
osiągnąć. Mieliście pewną wiedzę, nie dużą. Prawdziwa wiedza pochodzi z Anglii i również z Ameryki w języku angielskim, a
także z Indii. Pewien pan, który spróbował przetłumaczyć to wszystko w UNESCO, został odrzucony przez wasze media. Wasze
media korzystają z tego, że wy nie czytacie żadnych innych gazet; robią co im się żywnie podoba. Wszystkie rodzaje skandali,
wszystkie rodzaje wywoływania sensacji – cokolwiek chcą napisać, piszą w wolnej prasie. Z jednej strony ma miejsce tłumienie
naturalnego życia istot ludzkich, co prowadzi ich do Freuda.
Freud jest najbardziej plugawym człowiekiem o jakim możecie pomyśleć, który włożył swoje pomysły do waszej głowy. Ale tak
jak jesteście już ludźmi z wypranymi mózgami, zaakceptowaliście to wszystko. Jak mogliście zaakceptować Freuda? Jeżeli
Freud przybyłby do Indii, natychmiast by go zabili! Co się dzieje to to, w taki czy inny sposób – nie wiem co jest przyczyną, nie
wiem gdzie jej szukać, ale nie ma tutaj mądrości. Nie ma dojrzałości, nie ma mądrości. Amerykę mogę zrozumieć, ponieważ
liczy tylko 200-300 lat. Ale co z Francją? Nie byli w stanie dojrzeć, ale stali się skrajnie lekkomyślni. Skończono z dojrzałością.
Jedną z przyczyn może być to, że oni chcą, żebyście zawsze byli młodzi. W Indiach, młodzi ludzie nazywani są głupcami:
nazywacie ich ‘gadha pachisi’, co oznacza, że w wieku 25 lat są oni osłami. Oni nigdy nie są traktowani jak ludzie rozsądni,
których należy naśladować. I stopniowo podczas tego ruchu od kościoła katolickiego do Freuda, stało się to, że wy nie macie
własnej osobowości, aby zrozumieć, co jest dobre a co złe. Oczywiście, muszę powiedzieć, że Sahaja yogini musieli dokonać
wiele punyas i muszą być bardzo odważnymi ludźmi, aby urodzić się w tym kraju.

W przeciwnym razie nie wiem, jak mogliście się tutaj urodzić. Prawo jest tak zabawne. Mówi się, że ono zależy od nastawienia
sędziego. Widzicie, sędzia nie zna prawa. Tak głupiego kraju w dzisiejszych czasach nigdy nie poznałam. Nigdzie na świecie nie
istnieje tak głupie prawo jak tutaj.
Oczywiście w Ameryce, tam nie ma sprawiedliwości, robią co chcą. Ale tutaj są tak zwani współcześni ludzie. Co jest ich
uwarunkowaniem to to, że nie mają poczucia prawa. Jeżeli ich spytacie: "Co to jest prawo?" Ich to nie obchodzi. To jest
nastawienie sędziego. Teraz przypuśćmy, że on dużo wypił ostatniej nocy, następnego dnia przychodzi na kacu, i koniec. I wtedy
będzie bardzo uprzedzony tylko do pijaków. Tak więc tutaj, staje się to takim strasznym społeczeństwem, że Hindusi byliby
zaszokowani, niewątpliwie, ale to nic innego jak prostytucja.
Widzieć i być widzianym. Dlaczego? Każda kobieta musi ubierać się w taki sposób, aby być atrakcyjna, po co? Czy ona jest
prostytutką? Rozwinięto wszystkie rodzaje kultur łazienkowych. Na przykład, kąpiel francuska, wiecie co to znaczy, na całym
świecie. Jest to bardzo brudny nawyk lenistwa, z powodu picia. Jeżeli za dużo pijecie, następnego ranka jesteście tak letargiczni,
że bierzecie tylko francuską kąpiel i wychodzicie.
Tak więc, postarajcie się zapamiętać jako francuscy Sahaja yogini, że wasze zadanie jest trudniejsze, niż zadanie innych krajów,
ponieważ tutaj brakuje całkowitej mądrości. Nie znajdziecie jej ani w waszych instytucjach ani w waszym rządzie ani w żadnym
szkolnictwie.
Całkowicie brakuje mądrości. A posiadać mądrość, według tych ludzi Freuda, oznacza być egoistycznym! Mają takie śmieszne
pomysły z powodu niestworzonej historii pana Freuda, których żaden rozsądny człowiek nie zaakceptowałby. Ale ludzie stracili
swoje zmysły i jak bibuła, starają się wchłonąć to co jest brudne, destrukcyjne, straszne i nieludzkie. Rzekomo będąc narodem
chrześcijańskim.
Proszę, wszyscy Sahaja yogini muszą zrozumieć – musicie chwycić za książki i ustalić, gdzie jesteśmy? Pracowałam bardzo
ciężko we Francji, wiecie o tym bardzo dobrze. Myślałam, że to jest brama piekieł. Ale to jest o wiele gorsze niż tamto, to jest
bajoro brudu, a wy urodziliście się tutaj i staliście się jak lotosy, tak pachnący i piękni. Będziecie musieli to zwalczyć.
Jestem zawsze z wami, wszystkie moje siły są z wami. Ale pamiętajcie, że musicie walczyć ze społeczeństwem, musicie ocalić
tak wielu ludzi, musicie ich uratować. Dzieciom dano swobodę: "Rób co chcesz". Oni nie mają poczucia wolności! Przypuśćmy,
że jest samolot, który nie został naprawiony prawidłowo i wysłany do lotu. Co stanie się z samolotem? Jeżeli dzieci dostaną
swobodę bez odpowiedniego poczucia obowiązku i odpowiedniego zrozumienia siebie, co się z nimi stanie? Dlaczego dzieci
rodzą się rodzicom? Po to, aby być psutym, mieć wolność czy dostać jakieś wskazówki? Nie możecie kierować swoimi dziećmi.
One są tak niegrzeczne, tak aroganckie. One zostały zepsute całkowicie. Wiecie, przez miesiąc musieliśmy zmagać się z tymi
zachodnimi dziećmi i byliśmy bliscy zamknięcia tej szkoły, ponieważ były rzeczywiście agresywnymi dziećmi, jakby pochodziły z
jakiejś dżungli. Nawet zwierzęta z dżungli mają pewne wyczucie.
Tak więc musicie pomyśleć o waszych dzieciach. Co stanie się z waszymi dziećmi? Jaka będzie ich sytuacja? Jeżeli będą żyć
według tych samych zasad w tym brudzie, te dzieci okażą się być odpadami, tylko odpadami. Nie będą miały wykształcenia, ani
charakteru, ani osobowości, skończą z AIDS lub z narkotykami albo z czymś podobnym. Nie widzę żadnej przyszłości dla dzieci
z Francji, żadnej przyszłości.
Musicie walczyć o to, że "chcemy mieć przyszłość dla naszych dzieci, nie chcemy, aby zostały zniszczone". I musicie mieć
odwagę, aby o to walczyć. Bardzo ważne jest, aby mieć odwagę. Jeżeli nie macie odwagi, nie możecie o to walczyć. I dzisiejsza
puja jest po to, aby dać tę odwagę w waszych sercach. Spójrzcie wokół siebie, co się dzieje? Wy wszyscy świetnie bawicie się w
Królestwie Bożym, weszliście do Królestwa Bożego. Ale co z resztą ludzi? Większość ludzi, dokąd oni pójdą? Jaka będzie
przyszłość tego okropnego Mooladharnego miejsca?
Teraz, Freud został zdemaskowany jako oszust i teraz, po tylu latach, są książki, kiedy on już zniszczył ludzi na całym świecie.
Ale najgorsze z tego wszystkiego zrujnowali tutaj. Myślę, że jest to odpowiedzialność zwłaszcza kobiet, ponieważ one są

odpowiedzialne za społeczeństwo. Społeczeństwo Francji zeszło na psy, i musicie teraz wziąć na siebie obowiązek mówienia
przeciwko tego rodzaju anarchii, która realizuje zagładę waszych rodzin. Jeżeli kobiety zdecydują, jestem pewna, mogą bardzo,
bardzo łatwo to zrealizować. Zamiast prosić o bezsensowne wyzwolenie, lepiej poproście o wzniesienie się tego kraju. Wiem, że
pracowałam bardzo ciężko i wszyscy tam jesteście. Jestem bardzo szczęśliwa widząc, że wszyscy tam jesteście, aby spełnić
pragnienia Boskości. Ponieważ teraz powinniście wiedzieć na wielką skalę, ze masa ludzi będzie zniszczona. Nie z zewnątrz,
lecz od wewnątrz.
Nagle usłyszycie, że tak dużo milionów ginie z powodu tej choroby. Musicie także chronić siebie, wszyscy. Zawsze róbcie
bandhan, zawsze prowadźcie czyste życie. Istnieją pewne zasady higieny w Sahaja Yodze, proszę, starajcie się ich przestrzegać.
Nie zaniedbujcie ich. Jeżeli ktoś ma AIDS, nie zostawiajcie go w Sahaja Yodze, bez względu na uwarunkowania, bez względu na
powód. Musicie być bardzo ostrożni, powiedziałabym także; nigdy nie leczcie pacjenta chorego na AIDS. Jak ten wczoraj, który
kłócił się ze Mną. Faktycznie, to z powodu tego, że mają tylko dwa rodzaje ludzi; jeden, który są aroganccy i drugi, którzy zawsze
myślą, że lepiej będzie jak umrą. Oni nie mają chęci do życia.
Tak więc istnieją tylko dwa rodzaje ludzi, prawostronni albo lewostronni. I oni nigdy nie mogą wzrastać. Staraliśmy się,
staraliśmy się, oczywiście jeden z pierwszych, żyje już przez ostatnich siedem lat, ale on wciąż nie ma wiary w siebie. Być może
następne pokolenie może być lepsze, jeżeli oni wrócą. Ale jeżeli chodzi o to pokolenie, powinniście wiedzieć, że wasza
odpowiedzialność jest bardzo wielka. Wszyscy Sahaja yogini muszą przysiąc, że będą walczyć z tym społeczeństwem i
próbować ocalić swój kraj i swoich rodaków od całkowitej katastrofy. Nie będzie wojny, tylko oni będą walczyć sami ze sobą i
umierać. To jest bardzo poważna sprawa.
Dlatego zdecydowaliśmy, aby wykonać dzisiaj puję do Durgi, ponieważ cała negatywność powinna być zniszczona. Tyle Bóstw
buduje ciało Kali. Każda część Jej ciała została stworzona przez Bóstwo, chroniona przez Bóstwo, i później także jest
odzwierciedlona w was wszystkich.
Tak więc mówią, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, Ja powiedziałabym, że stworzyłam was na moje własne
podobieństwo, wszystkie Bóstwa do waszej dyspozycji. One wszystkie są z wami i one was stworzyły - jeżeli przyjrzycie się temu
szczegółowo - to są Bóstwa, które wydały na świat całe piękno, które posiedliście. Zrobili wszystko to, piękną społeczność,
piękną przemianę i stworzyli z was takich anielskich ludzi. One zawsze to wypracowują, ale jedną rzeczą, którą musicie zrobić
wy, jest mieć wewnętrzny bodziec. Mieliście czyste pragnienie wzrostu, ale po co? Chcecie mieć światło, ale po co? Chcecie stać
się guru, ale po co?
Aby uratować ludzi, dla ich zbawienia. Tylko poprzez wasze kanały mogę realizować Sahaja Yogę.
Gdybym mogła realizować poprzez samą siebie, robiłabym to. To nie jest sprawa zabicia jednego rakshasa. Jeden Bóg wie, jak
wielu ich jest, rakshasy i rakshasy. I one są wszędzie, były nawet wewnątrz was. Teraz wyszły. Więc musicie wymierzać pełną
sprawiedliwość w Sahaja Yodze, to jest bardzo ważne.
Wiedziałam, że ta puja będzie bardzo późno, ponieważ puja Kali jest zawsze wykonywana w nocy, po dwunastej. Więc ona
musiała być taka. Aczkolwiek ubiegłej nocy zasnęłam o czwartej godzinie, dzisiejszej nocy nie wiem, jak to się ułoży – to
wszystko rozwiązuje się. Wszystko to jest wypracowywane.
Ale musicie mieć rozważania i musicie myśleć: "Co możemy zrobić, aby to zmienić?" Dlaczego nie napisać kilku książek,
dlaczego nie opisać kilku doświadczeń? Opublikujcie je tylko po francusku. Pozwólmy Francuzom wiedzieć, co dzieje się na
zewnątrz. Przetłumaczcie kilka książek – kilka amerykańskich książek, kilka angielskich książek. Przynajmniej podajcie cytaty z
nich. Jak oni są nieświadomi. Przede wszystkim ten kościół katolicki musi odejść. On odejdzie, bez wątpienia, jestem tego
pewna. Oni dosłownie boją się nas.
I musimy teraz naprawdę pokazać im, do czego jesteśmy zdolni. Najśmieszniejszą rzeczą jest to, że prezydent wybrał swoją
przyjaciółkę na premiera. To znaczy, to nie jest możliwe w jakimkolwiek rozsądnym kraju. Nigdy o tym nie słyszano. Muszę
powiedzieć, że Anglicy są tysiąc razy lepsi. Są naprawdę bardzo dobrzy. Przynajmniej w tym, co dotyczy administracji, co
dotyczy ich parlamentu, sprawiedliwość nie jest tak głupia jak tutaj, jest oparta na prawie a nie na nastawieniu sędziego. Jak

możecie nadal trzymać się takiej głupoty, która jest naprawdę sprzed średniowiecza – prymitywni, ludzie są absolutnie
prymitywni, aby przyjmować takie prawa. Przynajmniej możecie napisać książkę o dziwnych prawach Francuzów, pod takim
tytułem. Jak to zaszkodziło.
Jest bardzo dobra książka "Fraudulent Freud" [Oszukańczy Freud]. Proszę przeczytajcie ją i zobaczcie jak Freud zniszczył
Francuzów, jak ich mózgi są spaczone, jakie mają wypaczone pomysły. Jesteście również inteligentnymi, mądrymi ludźmi. Więc
jeżeli nie mieczem, Kali musi pracować piórem. Wiedziałam, że jest źle, ale nie wiedziałam, że jest aż tak źle.
Więc to jest wyzwanie dla nas wszystkich i pozwólcie Mi zobaczyć, co możecie napisać, wy wszyscy – zbierzcie wasze
doświadczenie: jak zachowują się francuscy rodzice, jak zachowują się dziadkowie, co się dzieje w tym kraju i tym podobne. Żyją
w raju dla głupców. Nie wiedzą na ile zagłada wisi już nad ich głowami. Choć wszyscy jesteście ocaleni, to musicie myśleć o
innych, to jest to, czym jest Sahaja Yoga, to jest nie tylko to, że my dbamy o bhaktas – jak Kali chciała chronić tylko bhaktas,
sadhakas. Ale wy musicie chronić o wiele, wiele więcej ludzi.
Macie wszystkie moce, po prostu przyjmijcie je i używajcie ich. Możecie to zrobić. Wasze media są najgorsze ze wszystkich i my
również możemy wydać gazetę nazywając ją anty-mediami. Co mogą dla nas zrobić? Albo możemy dać jej jakąś niezależną
nazwę. I ona powinna być otwarta dla ludzi, którzy cierpią z powodu sensacyjnego charakteru mediów. Oni mogą pisać: jak
media im szkodzą, jak podają fałszywe relacje i inne rzeczy. Możemy! Dlaczego nie? Jestem pewna, że to się wypracuje.
Zastanówcie się, co możecie zrobić waszym piórem. Cokolwiek zyskaliście, czymkolwiek cieszycie się: piękną muzyką,
wszystkimi pujami, wszystkim. Ale pomyślcie o innych. Są już pijani i rzucają swoje głowy na poduszki. Pomyślcie o nich. Kiedy
oni poczują tę radość? Po prostu żal Mi ich, że wzięli się za te wszystkie złe rzeczy, z powodu stłumienia przez kościół katolicki.
To kościół katolicki ich stłumił, dlatego do tego doszli. Nie ma innego powodu, dla którego powinni akceptować tego typu
rzeczy. W Sahaja Yodze, nie robimy tych wszystkich rzeczy, jesteśmy w centrum. Nie mamy tego typu problemów, ponieważ
nikogo nie tłumimy, ani nie idziemy w drugą skrajność pobłażania.
Myślę, że cała Europa może być podzielona na dwa rodzaje ludzi: jeden to Anglosasi i drugi to ludzie grupy łacińskiej. Anglosasi
są prawostronni a łacinnicy lewostronni: płaczą, opłakują, są nieszczęśliwi, angażują się w brud i plugastwo. Istnieją tylko te dwa
rodzaje. Niestety, wy jesteście po łacińskiej stronie. Więc tutaj prosperuje kościół katolicki. Teraz, jeżeli spojrzycie na łacińską
stronę zrozumiecie, w jakim stopniu oni poszli na lewą stronę i na co chorujecie docierając do lewej strony, bardzo dokładnie,
zróbcie listę tych chorób. Więc to o czym powiedziałam, wypracuje się we Francji – lewostronne nieuleczalne choroby.
Faktycznie, idąc ulicą, spotykacie co najmniej trzech, czterech obłąkanych ludzi, chodzących szalonych ludzi, spotkacie ich. To
jest bardzo proste. Nie trzeba iść do szpitala psychiatrycznego, na ulicy!
Wszyscy oni będą mówić i wygadywać rzeczy, to wszystko tam jest. Dlatego piją, dlatego są nieszczęśliwi. Nie wiem, jakie są
statystyki tych chorób. Tak więc problem jest skrajnie poważny, bardzo poważny. I wy musicie go rozwiązać, z pomocą siły
ciężkości waszego gurupada, o który prosiliście Mnie kiedyś – prosiliście o status guru, dla kobiet i dla mężczyzn. I Ja
powiedziałam: "Dobrze, zaczynajcie!" Mam nadzieję, że wszyscy słyszeli piosenkę, którą napisałam, na prośbę. [Shri Mataji mówi
w języku marathi] Dobrze, jeden raz zaśpiewają tę piosenkę. Zaśpiewają wam tę piosenkę.
Istnieją różne prośby do Matki, w tym ostatnia jest taka: "Matko, daj nam teraz gurupada, status guru". Ale każdy guru ma
obowiązek, aby oczyszczać społeczeństwo, w którym żyje. To jest jego obowiązek, musi z nim walczyć. Chrystus walczył z nim
samotnie, tak dużo świętych walczyło z nim samotnie, byli traktowani bardzo źle, więzieni, truci, i inne rzeczy, ale oni walczyli z
nim. W ten sam sposób, wy stawiacie na prawdę i musicie o nią walczyć. Ponieważ jesteście świętymi.
Niech was Bóg błogosławi
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Dzisiaj jest pierwszy dzień Navaratri. I kiedy dowiedziałam się, że padał deszcz i były najrozmaitsze inne problemy, i że
Vishnumaya coś sugerowała, po prostu zajrzałam do kalendarza, i będziecie zaskoczeni, jak wam powiem, że w kalendarzu jest
napisane, że do godziny 17.45 czas jest niepomyślny – jest niepomyślny. Dopiero po piątej czterdzieści pięć zaczyna się
odpowiednia pora, tylko pomyślcie, jakie to było właściwe, że według wyliczeń mieliśmy mieć tę pudżę o piątej czterdzieści pięć,
po piątej czterdzieści pięć. To znaczy, że pierwszy dzień Navaratri zaczyna się we Włoszech, czyli w Europie po piątej
czterdzieści pięć. Trzeba rozumieć, że to Chaitanya wszystko wypracowuje, i poddaje wszelkie sugestie; bo przecież wcale nie
wiedziałam jakie było właściwe tithi [pomyślny dzień], ale po prostu czułam, powiedziałam, że zaczniemy wieczorem. I wtedy
powiedziałam też: "Sprawdźmy to". i oto co się okazało. Tyle jest rzeczy, które musimy zobaczyć, i wszystko, co zostało wam
wyjawione, możecie zweryfikować. Na przykład, dawno temu powiedziałam wam, że Czakra Mooladhara zrobiona jest z węgla, z
atomu węgla, i jeśli patrzycie na nią od prawej strony do lewej, po lewej stronie zobaczycie nic innego jak tylko swastykę. Kiedy
zaś patrzycie od lewej do prawej, wtedy widzicie Omkarę; a kiedy patrzycie od dołu do góry, widzicie alfę i omegę.
Zobaczcie, Chrystus powiedział: "Jestem Alfą i Omegą". Tak więc ta swastyka staje się Omkarą, i staje się też Chrystusem.
Widzicie to bardzo wyraźnie. Mamy piękne zdjęcie tego, mamy taśmę, chciałam żebyście wszyscy to zobaczyli, ale nie wiem
jakby to tutaj zrobić. Chciałabym, żebyście to zobaczyli, to jest takie klarowne. A więc alfa i omega, również jako symbole
matematyczne przybyły do nas od wewnątrz, od Boga. To nie jest coś, co my stworzyliśmy. Odkryli to pewni matematycy, którzy
byli Zrealizowanymi Duszami, i oni użyli tej alfy i omegi. To zaskakujące, jak to jest wyraźnie pokazane, że swastyka staje się
Omkarą, a następnie Omkara staje się alfą i omegą. Czyli, że wszystko w Sahaja Jodze jest namacalne i może być
zweryfikowane. Dzisiaj czcicie Durgę, i wszystkie dziewięć postaci Bogini. Ona przybyła na tę Ziemię dziewięć razy, zgodnie z
tym Ona walczyła ze wszystkimi, którzy niszczyli poszukiwaczy, którzy próbowali zniszczyć im życie. A gdy ci torturowani święci,
modlili się do Bogini – ponieważ żaden z bogów nie mógł nic zrobić, a Sadashiva nigdy się nie wtrąca do tego co robi Bogini –
więc oni czcili Bhagawati, a wtedy Jej inkarnacja przybyła dziewięć razy, zgodnie z potrzebą danych czasów. Za każdym razem
widać Ją, jak przeciwstawia się tym, którzy są niesłychanie aroganccy, zarozumiali, zadufani w sobie; a Bhaktas [wyznawcy] są
torturowani przez te egocentryczne potworne rakszasy. W Indiach, gdy stawiamy horoskop danej osoby, mamy trzy kategorie
ludzi: pierwsza to devas [bogowie], tak zwani dev; druga to ci, którzy są manavas, to znaczy istotami ludzkimi; a trzecia to są
rakszasy. Myślę więc, że wszyscy tu jesteście z kategorii dev, ponieważ nie wzięlibyście się za Sahadża Jogę tak poważnie,
gdybyście nie byli do tego gotowi. W końcu, dlaczego mielibyście wierzyć nawet Mi, kiedy mówię, że istniała Durga, że było tak, i
że Ona zrobiła to czy tamto? To nie jest tak, że wyszliście z jednej wiary i teraz wskakujecie w inną wiarę; to nie jest tak.
Ponieważ to zostało udowodnione – czujecie to. Na przykład, kiedy podnosicie Kundalini na centralnym Sercu, czujecie, że jeśli
na centralnym Sercu jest blokada, to musicie wypowiedzieć imię Jagadamby. Dopóki nie użyjecie Jej imienia, ono nie otworzy
się.
Także, gdy Ja czyszczę wasze centralne Serce, Też muszę powiedzieć: "Jestem Jagadambą", i wtedy Jagadamba w was budzi
się. Teraz więc zweryfikowaliście to o wiele bardziej niż zrobili to naukowcy. Naukowcy podchodzą do tego od zewnątrz, i nie
dochodzą do niczego. Kiedy macie jeden problem, oni go rozpracują; kolejny problem – oni rozpracowują problemy, ale nie znają
podstaw, co to za problemy, i gdzie leży rozwiązanie. Wy natomiast rozumiecie, że gdy Amba, ta Kundalini, która jest
odzwierciedleniem Ducha Świętego, Adi Shakti w was, kiedy Ona wznosi się przez te różne czakry, daje im siłę, ponieważ Ona
jest Siłą, Ona jest Shakti. Ona jest siłą pragnienia Sadashivy Ona jest kompletną mocą Sadashivy. Tak więc Ona w pełni daje siłę
każdej czakrze, poprzez którą wszystkie czakry zostają oświecone i wszystkie bóstwa zostają obudzone. Przypuśćmy, że nie
mamy żadnej siły życiowej, bylibyśmy jak martwi. Zatem, gdy te ośrodki dostają tę siłę, tę Shakti, wtedy zostają obudzone. Teraz
to zobaczyliście, sami potraficie to zrobić. To wszystko jest namacalne, możecie to zweryfikować. Powiedziałam wam, że Ona
rezyduje w ośrodku Serca. Zobaczcie teraz, jak umieszczone jest Serce – to też jest bardzo interesujące. Wprawdzie Ona jest
Jagadambą; ale Amba, to znaczy czysta postać siły, rezyduje w trójkątnej kości, tak jak Kundalini. Natomiast Jej forma, to
znaczy Jagadamba, ta która jest Matką Wszechświata, Ona rezyduje w ośrodku Serca. Ten ośrodek Serca jest bardzo ważny.

Kiedy – już wam to mówiłam, że kiedy dziecko nie skończyło jeszcze dwunastu lat, to centrum produkuje ganas. Ganas to są
robotnicy działający po lewej stronie. Oni są jak, można powiedzieć, że Święty Michał jest ich dowódcą, ale ich królem jest
Ganapati, Ganesza.
Więc Ona najpierw stworzyła ghatasthapana. "Ghatasthapana" to znaczy – to co tutaj zrobiliście, to jest ghatasthapana
[naczynie z kokosem]. To jest kumbha.
Więc Ona najpierw utworzyła kumbhę: czyli tę trójkątną kość. To jest Jej pierwsze zadanie, ustanowić waszą Mooladharę. Tak
więc Ona ustanowiła w was niewinność. Na początek Ona ustanowiła w was niewinność. Musiała zatem umieścić tam tę ghatę,
w której przebywa teraz jako Kundalini. Tak więc, przede wszystkim trzeba było umieścić Kundalini w trójkątnej kości, a potem
ugruntować Shri Ganeszę. To jest pierwsza rzecz, którą robi, dzięki czemu wszystko, co Ona zamierza teraz stworzyć –
wszystkie Wszechświaty, Ziemia, wszystko – cokolwiek zamierza Ona stworzyć musi być wypełnione niewinnością. Spójrzcie na
kamienie, one są niewinne. Jeśli uderzysz kamień, sam poczujesz uderzenie, ale kamień nie podejdzie i nie uderzy cię. One są
niewinne. Popatrzcie na rzeki, one są niewinne. Wszystko, co zostało stworzone jako materia, jest niewinne. Nie jest przebiegłe,
nie manipuluje, nie jest agresywne – nic z tych rzeczy. One są niewinne, to znaczy, że są pod całkowitą kontrolą Boga
Wszechmogącego. Nie mają własnej wolnej woli, żeby robić co im się podoba. Cokolwiek robią, jest absolutnie pod całkowitą
kontrolą Boga Wszechmogącego, tak więc są one, można powiedzieć, że są niewinne, ponieważ nie mają własnej wolnej woli,
żeby robić co im się podoba. Również kiedy spojrzycie na zwierzęta, one też są niewinne, z wyjątkiem bardzo niewielu.
Większość z nich jest niewinna, niewinna w takim sensie, że nazywa się je "Pashu" – to znaczy że są zupełnie pod kontrolą,
pasha, Boga Wszechmogącego. Tygrys zachowa się jak tygrys, a wąż zachowa się jak wąż. Ale w przypadku ludzi, ktoś zachowa
się jak tygrys, jutro jak wąż, a trzeciego dnia jak robak. Brakuje stabilności. Dlatego nie możecie powiedzieć, że ten pan dziś jest
tygrysem, więc jutro nie stanie się wężem. One nie mają wolnej woli, żeby móc zmieniać swoją tożsamość. One są
pozostawione same sobie. Zatem zadaniem Adi Shakti nie jest martwienie się o nie. To zostało już stworzone, one już są,
istnieją. Mają powód swojego istnienia, dlatego istnieją; a ten powód jest tylko jeden, żeby wspierać ludzi, ponieważ wy jesteście
zwieńczeniem ewolucji. Tak więc Ona stworzyła te wszystkie rzeczy tylko po to, żebyście wy zostali stworzeni i w końcu
otrzymali Samorealizację; żeby wasze życie miało sens, abyście byli połączeni z tą Wszechprzenikającą Siłą i weszli do
Królestwa Boga. To wszystko jest Jej dziełem. Możemy powiedzieć, że Ona przybyła dziewięć razy, a za dziesiątym razem Ona
ma dać wam wszystkim Realizację. Ale za dziesiątym razem, te wszystkie trzy siły są połączone – oto dlaczego nazywa się to
Trigunatmika. Oto dlaczego Buddha powiedział: "Matreya"– to znaczy trzy Matki razem. Tak więc, kiedy ta Siła zaczyna działać,
ma całkowitą kontrolę nad waszymi trzema kanałami i siedmioma czakrami – całkowitą kontrolę, tak że nie możecie niczego
osiągnąć bez Jej pozwolenia lub bez wypowiedzenia imienia tej Siły. To jest faktem, i tu właśnie ludzie zawodzą, ponieważ mają
wolną wolę, i nie wiedzą dlaczego mają kogoś słuchać czy być komuś posłusznym, ani dlaczego mają kogokolwiek akceptować.
Oto dlaczego, chociaż macie dostać Samorealizację, zadanie jest bardzo trudne; bo nie jesteście przyzwyczajeni do tego, żeby
nie używać swojej wolnej woli. Szczególnie w krajach zachodnich, gdzie ludzie mają wybór nawet jeśli chodzi o płatki
śniadaniowe. Powiedziano Mi, że w Ameryce mają 126 rodzajów płatków. Gdy robicie coś tak nonsensownego, wasze ego
zdecydowanie się rozdyma i myślicie, że "mamy prawo decydować sami". I nie potraficie zaakceptować kogoś, kto może wam
powiedzieć, że to czy tamto nie jest w porządku.
Teraz taka sama Siła została obudzona w Paramchaitanyi. Teraz to obudzenie w Paramchaitanyi wykonuje fenomenalną pracę,
którą możecie wyraźnie zobaczyć. Po pierwsze, widzieliście Moje zdjęcia. Patrzycie na Moje zdjęcia, jesteście zdumieni,
oszołomieni, zaskoczeni. Sama nie wiem co ta Paramchaitanya wyrabia. Jest tak uaktywniona, że cały czas pracuje, aby
przekonać was o prawdzie. Jeśli byłaby tak samo aktywna w czasach Chrystusa, byłoby o wiele lepiej. Ale tak musiało być,
ponieważ z ludźmi najtrudniej sobie poradzić. Oni Otrzymali wolność; tym też będziecie zdumieni, że wolność ofiarowano
Adamowi i Ewie, ale jak to było osiągnięte, musicie to zrozumieć. W Biblii Gnostyków ujawniono to, o czym mówiłam, że Adam i
Ewa, oboje byli jak pashus, pod całkowitą kontrolą Boga – bez wolnej woli. Mieszkali nago w ogrodzie Edenu, nie pomyśleli
nawet o tym, żeby wiedzieć cokolwiek ponad to, co mają zjeść, żyli jak zwierzęta. Byli tacy jak zwierzęta. Wówczas sama Shakti
przyjęła formę węża, przybyła i powiedziała im: "Musicie zjeść owoc Wiedzy". Chciała, żeby oni ewoluowali. To nie był pomysł
Boga Wszechmogącego, ponieważ to by było za dużo zachodu, wiecie, zrobić coś takiego. On myślał: "Po co zawracać sobie
tym głowę?" Ale Shakti miała swój własny styl. Wiedziała, że jest zdolna stworzyć mnóstwo cudów i że może sprawić, żeby ci
ludzie zrozumieli Wiedzę, i że naprawdę może sprawić iż tę wiedzę posiądą. Powiedziała więc: "Musicie zjeść ten owoc i musicie

starać się poznać tę Wiedzę". Tak zaczął się nowy typ ludzkiej rasy, która chciała wiedzieć, co jest tą Wiedzą. Wiecie, że
przedtem mieliśmy najróżniejszych prymitywnych ludzi. Potem zaczęli oni ewoluować. Jednak muszę powiedzieć, że pierwsze
stworzenie, które miało miejsce przed tym, to były inne, wyższe istoty, zaplanowane przez Adi Shakti po to, by zaplanować
całość. Stworzyła więc Brahmę, Vishnu, Maheshę, i stworzyła ich loka, atmosfery albo można powiedzieć, ich obszary. W tym
wszystkim zawierało się też planowanie, jak to osiągnąć, żeby te zwierzęta stały się Zrealizowanymi Duszami, od zwierząt do
ludzi, i od ludzi do Dusz Zrealizowanych. To był bardzo duży problem. Oto jak to stworzyli. Jak wiecie Vishnu, miał własną loka
[rejon], Mahesha miał swoją loka, i Brahmadeva miał swoją loka. I Oni między sobą uzgodnili, jak to najlepiej zrobić.
Bo te trzy kanały zostały stworzone w ludziach później. Z tych trzech kanałów wyłoniły się te trzy Shakti: Mahakali, Mahalakshmi,
Mahasaraswati. One stworzyły dwoje dzieci, jedną Shakti i jednego brata, a potem nastąpiło małżeństwo i cała reszta, w sposób
– nie taki jak u ludzi, trzeba powiedzieć, że nie tak jak u ludzi, ale potencjalnemu człowiekowi nadano energię. Zatem kobieta,
która była reprezentacją energii, została oddana mężczyźnie. Wszystko to się wydarzyło, i zdecydowano wypracować to w
istotach ludzkich. Tak się stało, że pierwsze działanie było jakoś bardzo efektywne w Indiach. Albo może wybrali Indie, ponieważ
klimat w Indiach jest taki dobry. To znaczy wiadomo, że na pewno jest tam sześć pór roku. To nie jest tak, że zawsze wszystko
może się wydarzyć, jak ten bezsensowny deszcz, w Londynie, nawet w piłkę nożną trzeba grać pod parasolem! W Indiach jest
dokładnie sześć pór roku, i są one doskonale zrównoważone. To dlatego Paramchaitanya jest również nazywana "Ritambhara
prAgnya", w Indiach, nie tutaj. "Ritambhara prAgnya" oznacza tę, która jest Wiedzą, prAgnya, to znaczy oświecona Wiedza, ta
która tworzy pory roku. Jednakże tutaj ritambhara prAgnya jest w zastoju. Nie ma żadnego zrozumienia, ponieważ ludzie są tacy,
jacy są. Powiedziałabym, że są tacy roztrzepani, że tutaj nawet przyroda stała się roztrzepana, i nie może zrozumieć, jak sobie
poradzić z takimi ludźmi – to jest fakt. Ale w Indiach jest sześć pór roku, i dokładnie wiadomo jakie te sześć pór jest. Nie
studiowaliście induskiej astrologii, tam mają swoją własną astrologię – oczywiście, Ja w to nie wierzę. Ale na poziomie ludzkim
możecie zobaczyć jak oni przedstawiają, jak potrafią dokładnie przewidzieć, kiedy będzie padać, kiedy nie będzie padać i co się
stanie. Wiedzą nawet o gwiazdach, że będzie się zbliżać taka a taka gwiazda. To zostało zrobione tysiące lat temu. Dokładnie
przepowiadają, o której godzinie jaka gwiazda się zbliży, jaka gwiazda dzisiaj rządzi, jaka będzie rządzić jutro. W tych dawnych
czasach studiowano te wszystkie rzeczy. Jeśli chodzi o to miejsce, nie wiem jaka w owych czasach była sytuacja w krajach
Zachodnich, czy byli tutaj ludzie czy nie, nie wiem; ale myślę, że to nie było takie rozwinięte miejsce.
A więc poczyniono te wszystkie przygotowania, i doprowadzono do tego, żeby ludzie zrozumieli, że Bóg istnieje. Święci byli
szanowani – mówię o Indiach – prawdziwi święci byli szanowani, i oni robili różne obserwacje. Kiedy teraz czytam powiedzmy,
Adi Shankaracharyę, Jestem zdumiona, skąd on wie o Mnie tyle rzeczy. On wie jak wygląda Moje kolano, wie ile mam fałd na
plecach, to zaskakujące skąd ten człowiek wszystko o Mnie wie. To znaczy, że przez swoją siłę medytacji zobaczył Mnie –
chociaż nigdy Mnie nie widział. Cały opis i wszystko jest takie jasne. Kiedy teraz mówicie tysiąc imion Bogini, tysiąc imion Bogini
jest tak precyzyjne. To znaczy, możecie je we Mnie zweryfikować, jestem właśnie taka. Cokolwiek o Mnie powiedziano, dobrego i
złego, istnieje, to jest fakt. I to właśnie Wiedza tych ludzi jest najbardziej znacząca: skąd oni wiedzieli że Bogini taka właśnie
jest? Niektórych rzeczy o Mnie nawet Ja nie wiem, ale one są tam napisane, opisali je. To bardzo zaskakujące. Zatem w Indiach
ich siła medytacji była wielka. A to dlatego, że nasze pory roku są zdyscyplinowane, ludzie są zdyscyplinowani.
W Indiach większość ludzi wstaje wcześnie rano, odprawiają pudże, wszystko, kąpią się, i idą do pracy, wracają do domu,
spędzają czas z rodziną, jedzą, potem śpiewają jakieś piosenki i bhajany, i idą spać – normalnie. Są bardzo zdyscyplinowani. Nie
wyjeżdżają na wakacje, nie rozpijają się i nie robią tym podobnych rzeczy. Normalnie w rodzinie, jak ktoś pije, to nie ma gadania,
zostaje wyrzucony z domu. Jest potępiony jak trędowaty. Mówią na niego daruda, to znaczy pijak. A nawet jeśli dziś ktoś pije, to
ukrywa to. Nikt nie pije w obecności innych. To znaczy, nie wiem, ludzie mogli stać się bardziej podatni na wpływy i zacząć
otwarcie pić, ale normalnie tego nie robią. Zatem, dzięki tym sześciu porom roku, które są tak zdyscyplinowane, wiedzieliśmy
kiedy i co mamy robić, i jak to robić. Ludzie mogli mieszkać w lasach. Ale w Anglii, zanim wyjdziesz z domu, potrzebujesz
piętnaście, dwadzieścia minut: musisz założyć skarpety, buty, płaszcz, to i tamto; bez tego nie możesz wyjść. I zaczynasz
podróż w jednym miejscu, a gdy dotrzesz w inne okazuje się, że tam strasznie pada, nie jesteś przygotowany, i mokniesz do
suchej nitki. Ale w Indiach tak nie jest. Tam pogoda jest w takiej równowadze, że kiedy przyjeżdżacie wszyscy w zimie, widzicie
to. Nie zaczyna nagle padać, to się nie wydarzy w nieodpowiednim czasie. Możesz być na zewnątrz jak długo chcesz.
Więc ci ludzie mogli mieszkać w lasach, w pewnym sensie nie było żadnej idei komfortu. Mogli mieszkać w prymitywnej małej

chacie: mieli trochę ochrony od słońca, i ochrony przed deszczem w porze deszczowej, to wszystko. I mieli bardzo małe
potrzeby życiowe. I nie używaliśmy plastiku – to znaczy, nie było w tamtych czasach plastiku, ale nawet teraz nie używamy
plastiku. I mieliśmy tylko kilka thali [talerzy] i trochę rzeczy. W małej rodzinie mieli tylko thali, które należały do rodziny od
zawsze. Ale teraz okazuje się, że sytuacja jest inna. Widzicie, kiedy żyjecie w prosty sposób, nie wydobywacie wszystkich
bogactw z Matki Ziemi. Nie ma problemów ekologicznych. Ale przez to posiadanie, jak mówicie, kieliszków do tego i tamtego,
wszystkie tego typu produkowane przez was rzeczy nie mają żadnej wartości estetycznej ani trwałości.
Więc kiedy macie całe góry tych plastikowych rzeczy, których nie można spalić, które są nie do wyrzucenia, bo gdy wrzucicie je
do morza, to one pływają po powierzchni, i tyle z nimi jest problemów. Tak więc w owych czasach Adi Shakti, która wówczas
działała, była w nich, aby zrobić z nich poszukiwaczy; bo widzicie, oni nie mieli nic innego do roboty. Wszystko jest porządku,
macie jedzenie, miejsce do spania, to wszystko, nie ma nic więcej do zrobienia, żyjecie sobie szczęśliwie. Z tymi wszystkimi
wygodami, które wymagają tak niewiele waszego czasu, oni mieli czas, mnóstwo czasu. I co robili z tym całym czasem? Nie
chodzili popływać ani uprawiać tańców salonowych, nic z tych rzeczy. Mając ten czas, oni medytowali. A kiedy ta medytacja się
zaczęła, wtedy zaczęli sobie uświadamiać czym jest boska Moc, czym jest Boskość, czym jest Bóg. Na przykład powiem wam,
tutaj ludzie dyskutują o prywatnym życiu Chrystusa i mówią różne rzeczy; ale w Indiach to jest niemożliwe, nikt tego nie robi.
Nikomu nawet nie przyjdzie do głowy, żeby pytać, jak Kriszna mógł mieć szesnaście tysięcy żon – bo musi być jakaś tego
przyczyna, w końcu On jest Bogiem. Bóg jest Bogiem, ty jesteś człowiekiem – skąd możesz coś wiedzieć o Bogu, skoro
przybyłeś poprzez Niego? Nie rozmawiają o takich bezsensownych rzeczach, tak musi być. I kiedy im teraz powiedziałam, że to
są Jego moce, szesnaście tysięcy, powiedzieli: "Tak". Następnie, że pięć żon to było pięć żywiołów – "Tak". One są Bogiem.
Nikt nad tym nie dyskutuje. Bóg jest – jak możecie pojąć Boga? Czy możecie pojąć Mnie? Nie możecie. Spróbujcie – nie możecie
Mnie pojąć. To bardzo trudne. Zatem nie możecie pojąć, nie możecie pojąć Boga. Proszę zrozumcie jedną rzecz, że dla was
pojęcie Boga jest niemożliwe. Ale możecie być w łączności z Bogiem, możecie być w towarzystwie Boga, możecie być
błogosławieni przez Boga, możecie być pod opieką Boga, możecie wiedzieć mnóstwo rzeczy o Bogu; ale nie możecie Go pojąć.
To jeszcze jedna rzecz, którą trzeba wiedzieć, że nie można zrozumieć dlaczego Bóg robi te rzeczy, dlaczego On robi to czy
tamto. Nie możecie zrozumieć, nie możecie tego wyjaśnić. To znaczy, ktoś może nawet tu zapytać: "Dlaczego On stworzył
swastykę?" Albo: "Dlaczego On stworzył Omkarę?" Myślę, że tutaj ludzie są tacy aroganccy, że mogą nawet zapytać Boga:
"Dlaczego istniejesz?" Wiecie, mogą się posunąć do tego stopnia, nie zaskoczyłoby Mnie to. Tak więc ta arogancja, to ego
zaślepiło nas na Boga. Myślimy, że jesteśmy nie wiadomo czym. mamy swoje własne opinie, i nie wiemy o tym za dużo.
Więc ta Siła, ta Shakti jest tą, która dała wam Samorealizację, da wam również boską realizację; ale i tak nie pojmiecie Boga.
Musielibyście wznieść się ponad Boga, żeby Go pojąć. Jak możecie zrozumieć? Przypuśćmy, że coś stoi poniżej was, wtedy
możecie to zrozumieć; ale kiedy coś jest ponad wami, jak możecie to pojąć? Przypuśćmy, że ktoś jest tam w dole, w Cabelli i
chce poznać Mój dom, czy go pozna? Musi wejść ponad Cabellę, żeby zobaczyć Mój dom. Tak samo nie możemy pojąć tego
źródła, z którego wyszliśmy. Nie możemy oceniać, nie możemy powiedzieć dlaczego; takie jest życzenie Boga, pragnienie Boga,
cokolwiek robi. Musimy zatem powiedzieć: jakiekolwiek jest Jego pragnienie, będziemy z tego zadowoleni. Siłą, którą macie w
sobie, jest Amba, to jest pragnienie samego Boga. Tak więc, jakiekolwiek jest wasze życzenie, to znaczy że jego życzeniem jest
to, żebyście weszli do Jego Królestwa. Teraz wchodzicie do Królestwa Bożego. Po czym Shakti sprawia, że zajmujecie różne
cudowne pozycje – niektórzy zasiadają w Sercu Boga, niektórzy zasiadają w Sahasrarze Boga, w Królestwie Bożym. Powinniście
teraz przyjąć swoją moc. Teraz podczas Navaratri, powinniście zrozumieć, że teraz to przekroczyło granice, i że jesteśmy teraz
na dziesiątej pozycji, gdzie musicie to przyjąć. Mówiłam wam dużo razy, uwierzcie teraz w to że jesteście Sahadża Joginami.
Uwierzcie, że jesteście, że weszliście do Królestwa Bożego. Nie możecie osądzać Boga, nie potraficie powiedzieć, dlaczego Ona
robi to czy tamto, dlaczego On coś robi. Nie potraficie tego powiedzieć – to coś innego. Ale kiedy tu siedzicie, to nie jest
zgromadzenie, to nie jest jak walka polityczna, nie; to jest tak, że weszliście do Królestwa Bożego. błogosławieni przez Boga, pod
Jego opieką, ochroną, nakarmieni i obdarzeni wiedzą. Jednak ta arogancja musi opaść, to nastawienie, że musimy pojąć,
dlaczego tak się dzieje. Ta pokora jest dla nas bardzo ważna; w przeciwnym razie ta siła nie może was wyprowadzić dalej. Jak
na razie przekroczyła ona Sahasrarę, teraz musi pójść jeszcze wyżej. W tym celu, przede wszystkim musicie być pokorni.
"Pokora" nie oznacza, że to musi być jakaś sztuczna pokora biznesmena, albo polityka. To jest pokora w waszym sercu, taka że
"O Boże, nie chcemy Ciebie pojąć, Jesteś zbyt wielki. Ale pozwól nam poznać siebie samych". A wtedy będziecie zdumieni, że On

was stworzył na swoje podobieństwo. To znaczy, że dał wam wszystkie moce. Stworzył was. Gdy jednak On was stworzył, wy
nie możecie stworzyć Jego. On jest źródłem, nie możecie stworzyć Jego. Stworzył was na swoje podobieństwo. Wy możecie
teraz tylko stworzyć innych na Jego podobieństwo. Te moce są w was. Ale pierwsza rzecz, którą musicie mieć to wewnętrzna
samodyscyplina, tego brakuje. Ludzie nie potrafią się zdyscyplinować – chodzi o to, że jeśli nie potrafią kontrolować samych
siebie, to jak mogą kontrolować kogokolwiek? Brak dyscypliny oznacza, że nie potraficie kontrolować samych siebie, Zatem ta
dyscyplina polega na tym, że najpierw musicie dopilnować, żeby kontrolować samych siebie, ponieważ jesteście teraz w
Królestwie Bożym. Widzieliście film zatytułowany "Jaś Fasola", w którym pokazują głupiego człowieka? Tak więc teraz, kiedy
weszliście na dwór Bogini, kiedy weszliście do Królestwa Bożego, macie zasiąść na swoim tronie z godnością. Ale widzicie, wy
zaczynacie się zachowywać jak Jaś Fasola. Nie wiecie jak siedzieć na tronie. chcecie siadać na poręczach, chcecie siadać na
ścianie albo wyczyniać różne rzeczy. Brakuje dyscypliny. Musicie mieć dyscyplinę. Gdzie siedzicie? Siedzicie w Królestwie
Bożym. Musicie więc mieć tę godność, musicie mieć to oddanie, musicie mieć tę wyrozumiałość, musicie mieć tę miłość i to
poświęcenie. Jeśli tego nie ma, wtedy ta siła jest bezużyteczna, bo jesteście nośnikiem tej siły. Przypuśćmy, że chcę się napić
wody, muszę wziąć szklankę, która jest w środku pusta. Jeśli jest już napełniona przez ego, to co tam można nalać? Albo jeśli to
jest kamień, nie da się z tego napić wody, musielibyście wydrążyć miejsce do napełnienia wodą. Jeśli więc jesteś już wypełniony
własnymi pomysłami, własnymi przekonaniami, własną drogą rozwoju czy czymkolwiek w tym sensie, wtedy nie wzniesiesz się
zbyt wysoko. Musisz całkowicie się poddać, powiedzieć: "Matko, niezależnie od tego, jakie jest Twoje pragnienie, my nie chcemy
mieć żadnych własnych pragnień". Wtedy pragnienie Boga zacznie działać. Chcecie, żeby działała dla was Kundalini, która jest
pragnieniem Boga, nie jest waszym pragnieniem, jest niezależna od waszego pragnienia, ale jest Tą, która spełni wasze
wszystkie tak zwane pragnienia, nawet bez waszej Wiedzy.
Będą dziać się cuda za cudami, tyle cudów, że już nawet nie wiemy jak zebrać je w książkę o cudach. Te cuda się wam
przydarzają, ponieważ jesteście Zrealizowanymi Duszami. Wasza uwaga powinna być w porządku, musicie widzieć samych
siebie i stosować introspekcję: "Siedzę teraz w Królestwie Bożym, jaka jest moja sytuacja? Czy jestem tego wart, czy zachowuję
się tak samo jak przedtem, albo czy nadal nie dowierzam?" Jeśli nie wierzysz, jak możesz się wznieść? "Wierzyć" oznacza, że
coś widziałeś, że poznałeś coś, co jest namacalne, że doświadczyłeś tego. Ciągle jeszcze nie poddaliście się. Gdy poddajecie się
woli Boga, wtedy nad wszystkim zostaje przejęta kontrola. To nigdy was nie zawiedzie, nie ma co do tego wątpliwości; i
wszystkie rzeczy, które wyglądają jak góry problemów i przeszkód przejdziecie tak łatwo, jak przelatuje nad tym samolot. Nie
będziecie mieć żadnych problemów. Z jednego powodu jestem szczególnie dziś zadowolona, że tę pudżę celebrują ludzie
pochodzący z kraju, który jest dyscypliną – to jest bardzo ważne – czyli ze Szwajcarii. Ale ich dyscyplina służy złym rzeczom, nie
dobrym. Na przykład, mają wojsko: widzicie, kto zaatakuje tak odległe miejsce? Nikt. Po co im wojsko? I wiecie, że tam jest
obowiązkowa służba wojskowa? Ponieważ zagrabili pieniądze innych ludzi i schowali je, jak przestępcy. I te wszystkie pieniądze
są w ich bankach, a oni martwią się widzicie, że "w każdej chwili ktoś może przyjść i zażądać pieniędzy, i może użyć siły
przeciwko nam". Tak więc, ponieważ robią coś złego, dlatego mają wojsko – to ze strachu, tylko ze strachu. Nie ma żadnej
potrzeby, żeby tam mieli wojsko. Ale każdy musi pójść do wojska i być żołnierzem, bo to są złodzieje najgorszego gatunku. Po
drugie, są niewolnikami zegarka, który jest tworem ludzi, nie Boga. Zegarek jest więc ważny, ponieważ oni produkują zegarki.
Gdyby robili zegarki i nie byli ich niewolnikami, to kto by kupował ich zegarki? Powiedzieliby: "Po co wam te wszystkie zegarki, i
to jacy jesteście?" Są zatem bardzo zdyscyplinowani. Nie tylko to, tak jak to wczoraj pokazali, są też przesadnie zainteresowani
tym, żeby wszystko było czyste. Muszę powiedzieć, że niektóre z dziewcząt, które brały ślub, przykro Mi to mówić, ale takie są
fakty – chodzi o dziewczęta ze Szwajcarii, powiedzieli Mi: "Matko, one musiały być służącymi albo sprzątaczkami w barze".
Zapytałam: "Dlaczego?" "Jak tylko coś gdzieś upadło, one natychmiast to podnosiły i porządkowały. Nawet, jak są goście,
widzicie goście sobie siedzą a one nie mają czasu z nimi rozmawiać. Nie ma nawet mowy o rozmowie, nic z tego; bo cały czas
martwią się o rzeczy, żeby się nie pobrudziły, jakby były służącymi". Wyobrażacie to sobie? To też jest rezultat tej ich okropnej
dyscypliny. Ta dyscyplina nie jest boską dyscypliną. Przyroda taka nie jest. Przyjrzyjcie się naturze, jaka jest piękna, nic tam nie
śmierdzi. Ale jak zamieszkają tam ludzie, wtedy zaczynają się różne wonie.
Ale normalnie nic nie śmierdzi. Natura sama się sobą zajmuje, sama się czyści, sama wszystko robi. Na wszystko jest zatem
czas, to trzeba robić trochę leniwie. Chodzi o to, że jeśli musisz posprzątać dom, to go posprzątaj. Ale kiedy twoja uwaga jest
cały czas na sprzątaniu, na porządkach, czystości, poprawianiu – wtedy jesteś do niczego, jesteś jak odkurzacz! Kto może
pokochać taką kobietę, która cały czas jest tylko odkurzaczem? Co prawda wiecie, że Devi ma w sobie wszelkie skrajności, więc
to jest jedna z nich. A druga skrajność, to są całkowicie niechlujni ludzie, tacy jak w Anglii – absolutnie niechlujni, bardzo

niechlujni. Nie przeszkadza im żadne niechlujstwo, i to idzie za daleko. Trzeba zatem być pośrodku. Czystość jest dla nas, my nie
jesteśmy dla czystości. Nie płacą wam za to, nie jesteście służącymi. Zatem czystość powinna być. Lubimy żeby było czysto,
więc posprzątamy, ale nie powinno być tak, żeby każdy panikował z tego powodu; żeby dochodziło do tego, że nie macie czasu z
nikim porozmawiać, być miłą, i nawet nie macie czasu na medytację. Nawet podczas medytacji będą się rozglądać i jak coś
komuś upadnie: "O mój Boże!" pójdą i to podniosą. Nie byłabym zaskoczona, gdyby nawet w kościele tak samo robiły! Nie mają
żadnej dyscypliny medytacji, dyscypliny medytacji, boskiej pracy, dyscypliny podążania za wolą Boga – tego brakuje. Dopóki nie
będzie tej dyscypliny, to, co robicie jest przyziemne i głupie, jest marnowaniem życia, nie macie własnej godności. Tak więc teraz
jako Sahadża Jogini musimy mieć tę dyscyplinę medytacji. Ta Siła, ta Amba, dobrze cię zna. Zna twoją przeszłość, i wie jaką
osobą jesteś. Kiedy zaczniesz robić introspekcję i widzieć w sobie: "Co jest ze mną nie w porządku?" i "co mam zrobić, żeby
osiągnąć ten stan, zupełnej równowagi"? – przede wszystkim powinieneś medytować. Nie ma innego wyjścia, mówię wam, nie
ma innej drogi. Ktoś powiedział: "Matko, przestałem jeść to, przestałem jeść tamto" – to bez znaczenia. "Matko, robię to i stoję
na głowie" – to bez znaczenia. Musisz medytować; trzeba trochę medytować rano i trochę wieczorem. I nie patrz na zegarek,
kiedy medytujesz. Powinieneś zarezerwować czas na medytację, niezależnie od sytuacji. To prawie nie zajmuje czasu. Chodzi o
to, że widziałam, ile czasu zajmuje kobietom, żeby się przygotować do wyjścia, więc jeśli poświęcisz nawet jedną dziesiątą tego
czasu na medytację, nie będziesz potrzebować dużo makijażu. Twoja skóra się poprawi, włosy się poprawią, twarz się poprawi,
wszystko się wypracuje. Nie musisz niczego używać, żadnych perfum ani niczego, samo wasze ciało będzie pełne perfum.
Wszystko zostanie dostarczone. Tak więc przede wszystkim musimy dopilnować, żebyśmy byli poddani woli Boga. To jest
bardzo ważne dla Sahadżja Joginów.
Kiedy się poddacie, wszystkie wasze problemy będą rozwiązane. Poddajcie również swoje problemy. "Zostawiam to Tobie Boże,
Ty rozwiąż ten problem. Ty to zrób". To jest taka precyzyjna, taka efektywna, taka skuteczna Siła. I nade wszystko, ta Siła cię
kocha, opiekuje się tobą, wybacza ci. Wybacza nawet, jeśli popełniasz błędy, "No dobrze, będzie w porządku". Ona pragnie,
byście wszyscy należycie zasiedli na swoich tronach, ciesząc się swoją mocą. Tak więc, wszystko, co potrzeba, jest robione z
wielką dbałością. Navaratri, to jest teraz dziesiąty dzień Navaratri, najważniejszy dla was wszystkich, to właśnie wtedy
Paramchaitanya staje się aktywna. I powinniście wiedzieć, że poprzez to swoje działanie ma się stać bardzo potężna, i że teraz,
gdy ktoś próbuje być dla was niemiły, próbuje wam grozić – to "Nie mam się czym martwić". Ona się o to zatroszczy. Za
wszystkie złe rzeczy, które zrobiliście, wszystkie złe karmy [czyny], które popełniliście będzie wam odpłacone, bez wątpienia. Ale
jeśli jesteś Zrealizowaną Duszą, to koniec z tym; już nie jesteś na tym poziomie. Można powiedzieć, że zwyczajnych ludzi można
oskarżyć o przestępstwa, ale jeśli wzniesiesz się wyżej, na poziom królewskości, wtedy nikt nie może cię oskarżyć. Jesteś ponad
prawem. Podobnie jest z wami, nikt nie może was tknąć, nikt nie może was zniszczyć, i nikt nie może przeszkodzić w waszym
rozwoju. Tylko wy sami możecie to zrobić. I nikt nie może zranić Mnie, żaden rakshas nie może Mnie zranić i żaden nigdy tego
nie zrobił. Tylko wy możecie Mnie zranić; ponieważ w tym życiu wzięłam was w swoje ciało, i wypracowuję wszystko w swoim
ciele, wasze oczyszczanie, wszystko, co jest trudnym zadaniem. Na samym początku, ta Moc poszła do Adama i Ewy i
powiedziała im: "Musicie mieć Wiedzę". Zatem ta obietnica musi być spełniona i to musi zostać dokonane, chociaż to bardzo
ryzykowne zadanie. Szczególnie na Zachodzie to bardzo ryzykowne, sprawić żeby ludzie rozumieli, że są nieodłączną częścią
całości; to bardzo trudne zadanie. Mówi się o wielkich, wielkich rzeczach.
Widziałam, że w dzisiejszych czasach ludzie piszą artykuły o tym, że nic nie jest trwałe, że nauka jest tak ograniczona, że nie
rozwiązała naszego problemu. Piszą te opasłe książki. Ale jeśli do nich teraz napiszesz, że coś odkryłeś, nie chcą się z tobą
zobaczyć. Nie chcą się z tobą spotkać. Nie chcą mieć z tym nic wspólnego. Nie wiem, jakiego typu to są poszukiwacze, z tym
wielkim rozdmuchanym ego, a nazywają siebie poszukiwaczami. Czego szukają? To ego, ten balon – przypuśćmy, że masz
wielki balon i wrzucisz go do wody, co się stanie, balon będzie płynął to tu, to tam, nie macie żadnego punktu docelowego. Im tak
samo brakuje celu, kiedy mówią: "Poszukujemy, robimy to i tamto, szukamy tu i tam" – bez żadnego punktu docelowego, bez
żadnego pojęcia, bez żadnego sensu życia, zupełnie bezużyteczni ludzie. Nie są nic warci. Musimy z całych sił próbować ocalić
jak najwięcej z nich; ale ci, którzy nie chcą przyjść, to nie ma co, zawracać sobie nimi głowy. Oni muszą o to poprosić, muszą
spokornieć i powiedzieć: "Chcemy do was przyjść" – tylko wtedy to się stanie, Nigdy nie piszę do nikogo listów: "Proszę przyjdź
na Mój program". Tamci guru pisali do wszystkich aktorów i muzyków; Ja nigdy tego nie robię. To Ja sama jestem reklamą, jeśli
chcesz to możesz przyjść. Tym razem też nie chciałam reklamować.
Więc możecie sobie wyobrazić, że sprawiliśmy, iż obietnica dana bardzo dawno temu przyniosła owoce. I macie Wiedzę. Ale

powinniście utożsamić się z tą Wiedzą i powinniście wiedzieć, że macie tę Wiedzę, i że możecie dać tę Wiedzę innym. I możemy
przemienić ten świat w piękny świat, i spełnić wizję Adi Shakti. Ona do tego celu was stworzyła i w tym celu poprowadziła was
od poziomu ludzkiego do poziomu nadludzkiego, i to właśnie powinniście zrobić. Jeśli dzisiaj czcicie Mnie jako Jagadambę, to
wiedzcie, że Jagadamba to nikt inny, jak Adi Shakti. I dopóki wy ludzie nie podniesiecie się do poziomu dyscyplinowania się w
boski sposób – bo niektórzy ciągle jeszcze palą: "Och, to jest w porządku, no wiesz, jesteśmy tylko ludźmi, nie możemy
przestać". W porządku, to odejdź sobie. Nie martwcie się takimi ludźmi. Oni zostaną z tyłu, bezużyteczni ludzie, dokąd pójdą?
Myślę, że będą zawieszeni w czyśćcu, bo niewiele miejsca zostało w piekle, więc co się z nimi stanie? Ale to wszystko jest dla
was osiągalne; musicie tylko wiedzieć, jak kontrolować siebie samych, jak kontrolować swoje zmysły. Nawet w takich drobnych
rzeczach nie potrafimy się kontrolować. Jeśli nie potrafimy zapanować nad własnymi końmi, to jak możemy osiągnąć ten stan,
który powinniśmy osiągnąć?
Zatem nie traćcie swojej energii na te małe rzeczy. Myślcie tylko, że musicie medytować, musicie wzrosnąć, i musicie dać to
innym. To jest całkiem możliwe, jeśli tylko naprawdę kochacie samych siebie. Jeśli siebie kochacie, to musicie zrozumieć, że
"Spójrz na moje ciało, spójrz na mój umysł, wszystko zostało mi dane przez Boga. Jakie to piękne. To jest takie piękne, a teraz
zostanę użyty przez Boga w tak wielkim celu". Do tego momentu tak zostałeś ukształtowany; ale teraz to już twoja wolna wola i
mając tę wolną wolę powinieneś się wznieść. Mając tę wolną wolę, musisz zrozumieć, co trzeba zrobić i jak osiągnąć ten stan.
To jest reakcja natury. Natura zawsze reaguje na ludzi. Natura nie ma wolnej woli, ale Bóg reaguje, a kiedy mamy do czynienia z
reakcją Boga, okazuje się, że dzieją się te wszystkie rzeczy. Chciałabym abyście posłuchali mojej taśmy o Vishnumayi, która
bardzo, bardzo dobrze wyjaśnia, dlaczego wszystkie te nieszczęścia się wydarzyły, dlaczego przez te nieszczęścia tylu umarło.
To był bardzo dobry wykład, mam nadzieję, że wszyscy go wysłuchacie, i będziecie go słuchać i słuchać. Moje wykłady nie
powinny być tylko na jeden miły wieczór, ale powinniście starać się je zrozumieć. Cokolwiek mówię jest prawdą, absolutną
prawdą, bardzo subtelną, której dotąd żaden z nich nie powiedział. Ponieważ dostaliście swoją Realizację, ponieważ jesteście
Sahadża Joginami, mogę wam to powiedzieć. Niech was Bóg błogosławi.
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On musi tłumaczyć albo ktoś, kto mówi po rosyjsku. Myślę, że wszyscy tutaj rozumieją rosyjski. Wspaniale. Puja Diwali. Czy
wszyscy słyszycie? Zapytaj ich czy słyszą. Powiedz jeszcze raz. Przetłumacz. Oni nie słyszą. Powiedz to jeszcze raz: Dzisiaj
świętujemy … W porządku. Sprawdź czy cię słyszą. Myślę, że wszyscy możecie spróbować nauczyć się angielskiego. który jest
bardzo prostym językiem, tak byłoby lepiej. Usiądź, tutaj. Tak. Po prostu usiądź twarzą do Mnie, twarzą do Mnie, twarzą w Moją
stronę. Halo. Będzie lepiej, jak usiądziesz twarzą do Mnie. Nie, tak jest w porządku. Teraz chodź. Tak dobrze. Twarzą do Mnie,
nie do nich. Odwróć się w Moją stronę. Po prostu. Tak, tu są miejsca. Chciałam tylko powiedzieć, że wszyscy moglibyście
nauczyć się angielskiego, z Moich taśm, to nie jest trudne. Słuchając Moich taśm. Mogliby się nauczyć, spróbujcie się nauczyć
tego języka z Moich taśm. Jeśli usiądziesz twarzą do Mnie, to będziesz … Po prostu odwróć się do Mnie, tak będzie lepiej.
Całkowicie w Moją stronę, nie siadaj pod kątem. Tak, tak jest dobrze. Teraz… możesz powiedzieć? Oczywiście język miłości jest
uniwersalny, ale ponieważ nie ma do niego pisma, w tym jest problem, i nie ma słów. Tłumaczka: Matko, przepraszam. Jestem
taka… Zmęczona. Tłumaczka: Nie zmęczona. Pełna emocji. Zbyt przepełniona emocjami. Nie rozróżniam Twoich słów. Mieszam
wszystko, wszystkie języki w mojej głowie. Może ktoś inny by tłumaczył.
Czuję się jakbym nie mogła wychwycić słów. Nie, dasz sobie radę. Podejdź tutaj. Nie wiem jak to wyrazić, jestem tak
przepełniona emocjami. Takie piękne mamy dziś spotkanie, zebraliśmy się z całego świata. Jesteśmy wszyscy połączeni tak
czystą miłością. I szczęśliwie Rosjanom też udało się dojechać. Musieli przejść przez pewne tapasye. Diwali rozciąga się na
około pięć dni. Jogin: Shri Mataji, Swietłana z Leningradu jest tutaj. Jest tu? Swietłana, podejdź. Czy wszystko dobrze?
Spokojnie. I wszystkie one jakoś się łączą. Tych pięć dni jest połączonych. Mają różne aspekty, ale w każdym aspekcie jest jeden
wspólny punkt, w którym chodzi o to, że to Bogini gra główną rolę. W pierwszym dniu czcimy panią domu, należy wtedy kupić
jakiś sprzęt do kuchni albo na użytek żony, może też to być prezent dla żony. Wprawdzie jest powiedziane, że kobiety trzeba
szanować, ale one powinny być godne szacunku. Jeżeli takie nie są, to jak mają być szanowane? Muszę was wszystkich
przestrzec, żebyście byli ostrożni, jeżeli chodzi o wpływy z Zachodu. Wpływ z Zachodu oznacza, że pieniądz stał się wszystkim.
Jogini: Matko, przepraszam, on nie przetłumaczył na rumuński. Tak? Joginka: Nie przetłumaczył na rumuński. Co mówisz?
Joginka: Nie przetłumaczył na rumuński. Tylko ja tłumaczę. Przepraszam, przepraszam. Ponieważ na Zachodzie pieniądz stał
się wszystkim. Moralność, charakter, cały system wartości upadł, tak więc my jako Sahadża Jogini musimy to powstrzymać.
Przetłumaczone? Joginka: Tak, przetłumaczył. Niech on tłumaczy najpierw, a potem ty. Tak jest Mi łatwiej. Przede wszystkim
musimy zrozumieć, że społeczeństwo całkowicie zależy od Gruha Lakshmis [Pań domu], to oznacza, że gospodyni domowa
powinna być prawdziwą damą wielkiego charakteru, pełną zacności i dostojeństwa. Na niej spoczywa odpowiedzialność za
społeczeństwo. Jest odpowiedzialna za ustanawianie pokoju i zrozumienia, oraz za uczenie ludzi, czym jest Miłość.
Wydaje mi się, że jej odpowiedzialność jest dużo trudniejsza, subtelniejsza niż ta, która spoczywa na mężczyznach, i że ona jest
shakti [siłą] rodziny, więc nie powinna usiłować zachowywać się w sposób, który jest niedostojny czy niedojrzały. Powiedzmy na
przykład, każda kobieta chce zostać matką, jednak w krajach zachodnich wiele kobiet tego nie chce. Zwłaszcza w Ameryce,
ponieważ im się wydaje, że to oszpeci ich ciało, albo stanie się coś, co sprawi, że przestaną być atrakcyjne dla swoich mężów.
Tak więc ciągle trwa szalona rywalizacja pomiędzy mężem i żoną. Mąż ugania się za mnóstwem innych kobiet, a wiele kobiet
albo ugania się za mężczyznami, albo dominuje swojego męża. W tej szalonej gonitwie dzieci zostają zaniedbane, domostwo
zostaje zaniedbane i ciągle trwa kłótnia pomiędzy małżonkami. Kobiety powinny starać się nie poddawać takiej szaleńczej
rywalizacji. Powinny zachować swą godność, powinny zachować swoją osobowość. Powinny opiekować się dziećmi, nie
zważając na mężów. Najgorszą rzeczą, na którą jest ogólne przyzwolenie, jest rozwód, dlatego kobiety są pełne obaw, że
mężczyźni się z nimi rozwiodą i one zostaną na lodzie. Jednakże na Zachodzie zawsze jest zabezpieczenie, jeżeli mąż poślubi
inną kobietę, dzieci i matka dostają dość pieniędzy na opiekę. W takich sytuacjach kobiety powinny starać się korygować swoich
mężów i walczyć o to, ale gdy oni się nie poprawiają, to powinny się całkiem odwiązać. Jeżeli mąż chce iść do piekła, to niech
idzie. Dlaczego wy chcecie zrobić to samo? Przecież macie swoją dharmę, macie swoje własne życie i powinnyście się martwić

tylko o siebie, a jeżeli on was nie rozumie, dajcie sobie z tym spokój. Takiemu nieodpowiedzialnemu i głupiemu jegomościowi
można tylko współczuć, a nie podążać za jego przykładem, ponieważ wy macie o wiele większą odpowiedzialność.
Nie należy starać się wyglądać młodziej i czynić waszego życia okropnym ciągle próbując utrzymać przywiązanie męża,
ponieważ przez to tracicie swoją siłę, swoją shakti. Jeżeli jednak wasz mąż jest porządnym człowiekiem to musicie go
szanować i wspierać na wszelkie sposoby, i tolerować go, na ile to tylko możliwe. Wczoraj widziałam, że wiele kobiet ścięło
włosy. Proszę nie wpadajcie w sidła tych przedsiębiorców, oni wiedzą, jak was ogłupić. Widziałam do jak okropnych rzeczy
dochodzi, gdy ci przedsiębiorcy mamią was reklamami. Niedawno ustalono w Paryżu że powinno się nosić 15-centymetrowe
spódnice, I nigdzie nie mogłyśmy dostać długich spódnic. Wyobraźcie sobie, w tych wszystkich zimnych krajach tyle osób ma
żylaki. Oni ustalają style fryzur, ciała, twarzy, wprowadzają całe mnóstwo różnych nonsensów, ale Sahadża jogini i Sahadża
Joginki powinni wiedzieć, co oni knują. Nie powinniście w ogóle wpadać w ich pułapki. Jesteś zatem boginią rodziny, masz
shakti i musisz być bardzo rozważna. Co więcej, jesteście Sahadża Joginkami, więc nie powinnyście pozwalać, żeby ktokolwiek
dotykał waszej Sahasrary. A wasza siła pochodzi od waszej wewnętrznej czystości. Tysiące kobiet w Indiach popełniło
samobójstwo, ponieważ nie chciały, by jakikolwiek mężczyzna dotykał ich ciała. Teraz jesteście w kulturze Sahaj, a w tej kulturze
powinnyście się zachowywać bardzo dostojnie, w dojrzały sposób. Gdy jesteście małymi dziewczynkami, wtedy też jesteście
boginiami, wtedy jesteście niewinne. Potem wychodzicie za mąż. To wielka rzecz, że jesteście zamężne, bardzo pomyślna. Po
ślubie macie dzieci. I to jest dla was jeszcze większy zaszczyt, ponieważ jesteście matkami. Nie jesteśmy aktorkami, jesteśmy
matkami i powinnyście być dumne z bycia matką, i powinnyście być dumne ze swoich dzieci. Potem stajecie się babciami.
Uważam, że to wielkie osiągnięcie i powinnyście być dumne z waszego wieku, z tego, że jesteście babciami.
Jednak jeśli ciągle będziecie usiłować wyglądać młodo, będziecie wyglądać bardzo staro. Spójrzcie, wasza Matka ma
siedemdziesiąt lat a nie wyglądam na swój wiek, tak mówią. Nigdy nie martwiłam się tym, jak wyglądam. Nie mam na to czasu,
mam tyle dzieci. Nie mam czasu, mam tyle dzieci. Jestem także bardzo dumna ze swojego wieku. Z wiekiem dorastacie,
dojrzewacie, stajecie się mądrzejsi, i macie wtedy wszystkie atuty swojej osobowości. Gdy naprawdę będziesz szanować swój
wiek, ludzie przyjdą do ciebie po radę, po pomoc, a wtedy możesz rozpowszechniać Sahadża Jogę. Jest tyle komplikacji z tymi
przedsiębiorcami, sposób, w jaki próbują wykorzystywać kobiety. W dniu Diwali nie chcę o tym mówić, spróbuję opowiedzieć
wam o Lakshmi, o symbolu Lakshmi. Shri Lakshmi jest symbolem pełni kobiecości. Ona przynosi bogactwo, dobrobyt,
pomyślność. Ona daje zrozumienie, hojność, spokój i radość. To od niej pochodzą wszystkie te błogosławieństwa. Symbolem
Lakshmi jest to, że stoi Ona na różowym lotosie. Kolor różowy to ciepło macierzyństwa. W Indiach nawet do małej dziewczynki
zwraca się „matko”. Tak więc, w różnych aspektach Lakshmi, symbolem jest, że Ona jest przede wszystkim bardzo ciepłą osobą;
w jednej ręce trzyma lotos, który także jest różowy, to także sugeruje Jej ciepło. Nawet jakaś śmieszna ćma, mająca różnego
rodzaju kolce na ciele wchodzi do lotosu i znajduje tam miejsce, aby odpocząć. Ona sprawia, że wszyscy goście, którzy
przychodzą do jej domu, mają jak najlepsze posłanie i najlepsze jedzenie. Zazwyczaj mężczyzna przyprowadza do domu gościa,
a żona ugaszcza go i się o niego troszczy. Rzecz właśnie w tym, żebyśmy się troszczyły o każdego gościa, który przychodzi do
naszego domu, i powinnyśmy całkowicie poświęcić się trosce o gościa, który przyszedł z zewnątrz. Ona stoi na lotosie i ma na
sobie różowe sari. Chodzi o to, musicie mieć równowagę, żeby stać na czymś takim jak lotos, bo przecież otacza Ją woda, i
wiele różnych zwierząt, ludzie o zwierzęcych cechach, którzy próbują Ją zwabić, więc Ona musi być w całkowitej równowadze.
Ona trzyma także w dwóch rękach lotos, a dwiema innymi rękami Ona daje, a jeszcze inną Ona błogosławi. To oznacza, że
powinna być osobą hojną, powinna zawsze dawać innym, a nie sobie. Nie powinna wydawać wszystkich pieniędzy na siebie, a
nic na dzieci, na gości, na innych. Tak więc to właśnie Lakshmi powinna dawać, powinna być hojna. Zauważyłam, że w Sahadża
Jodze ludzie są hojni, a ich żony nie i wtedy bardzo cierpią. Ale gdy żona jest szczodra, to zostaje wynagrodzona, cała rodzina
zostaje wynagrodzona po stokroć. Hojność działa tak, że macie otwarte jedne drzwi, przez które wszystko do was przychodzi, a
dając, otwieracie drugie drzwi, i jest wtedy bardzo dobra cyrkulacja. Najbardziej raduję się Moją hojnością, a gdy jest hojność, wy
wszyscy powinniście się cieszyć tą hojnością, bycie wielkodusznym daje tyle satysfakcji, tak wiele, że aż trudno w to uwierzyć,
jak bardzo te boskie siły pomagają osobie, która jest hojna.
Podam przykład. Miałam przyjaciółkę, która powiedziała, że chciałaby sari z zagranicy, importowane sari, a Ja miałam takie dwa
i kiedyś powiedziałam innej kobiecie, która była bardzo skąpa, że chciałabym jej podarować te dwa sari. A ona powiedziała: "Ale
zostały Ci tylko dwa, dlaczego chcesz je jej oddać?" Była typem skąpca. Rozmawiałyśmy w kuchni, gdy ktoś zadzwonił do drzwi i
otworzyłam. Ktoś przyniósł dwa sari z Afryki, przysłała je pewna kobieta, która pojechała do Afryki. Pytam więc: "Z jakiej okazji

ona to przysyła?" Posłaniec odpowiedział: "Ponieważ, gdy wyjeżdżała Ty podarowałaś jej dwa sari, więc ona posyła Ci te". A gdy
otworzyłam okazało się, że to są dokładnie takie same sari, jakie miałam, więc wyjęłam je i pokazałam jej. Popatrz, to jest
przykład. Tak to właśnie jest, zawsze. Wszystko do ciebie wraca, gdy jesteś uprzejmy dla innych, gdy jesteś szczodry wobec
innych. Z czasem sami się przekonacie, a wielu już zobaczyło, że pieniądze po prostu do nich płyną. Nie mogą zrozumieć, skąd
się te pieniądze biorą. Po prostu tak się wypracowuje, że dostajecie pieniądze, kiedy tylko chcecie. Nie powinniście się martwić o
pieniądze. Nie przejmujcie się nimi a one do was przyjdą. Ludzi, którzy skrupulatnie liczą swoje pieniądze przez cały czas,
każdego ranka, nigdy nie są usatysfakcjonowani i także nie otrzymują żadnych błogosławieństw. Ale gdy tylko zostawicie Bogu
troskę o pieniądze, wszystko zadziała. A więc co zrozumieliśmy? Że to wszystko jest w rękach Boga Wszechmogącego. Po
przyjściu do Sahadża Jogi nie musicie się martwić o nic. Zostawcie to w rękach Boga, a wszystko się wypracuje. Nie ma
potrzeby chodzić i opowiadać ludziom: "O, tak się martwię, nie mam pieniędzy, nie mam pieniędzy". To tylko pokazuje, że jeszcze
nie jesteście Sahadża Joginami. Tak więc, jeżeli macie udoskonalić swoich sąsiadów, swoich przyjaciół czy swój kraj, to przede
wszystkim musicie być bardzo dojrzałymi Sahadża Joginkami.
Lakshmi jest już w was obudzona. Rezyduje w waszej czakrze Nabhi. A skoro Lakshmi jest obudzona, dlaczego miałybyście się
martwić o pieniądze? No i ostatnia, symboliczna dłoń, która mówi: "Musisz troszczyć się o tych, którzy są pod twoją opieką". To
oznacza, że musicie błogosławić każdego, kto pojawi się na waszej drodze i musicie martwić się o wszystkich, którzy są pod
waszą kontrolą. Tak więc, ten symbol Lakshmi jest nie tylko dla kobiet, ale nawet bardziej dla mężczyzn. Mężczyzna, który działa
w biznesie musi szanować swoją żonę, a jego żona powinna być godna szacunku. Jeśli nie jest, to w tej rodzinie nie zawita
pomyślność. Zatem dostajecie wszystkie te błogosławieństwa Lakshmi, gdy wasza żona jest dobrą osobą. Ten symbol Lakshmi
wyraża pewną osobowość, jakiej oczekuje się od kobiety i mężczyzny, którzy zostali pobłogosławieni pieniędzmi. Zatem
mówiłam wam już o pierwszym dniu, co on oznacza i o drugim, co on oznacza ale najważniejsze jest to, że w dniu Diwali
powinniśmy czcić Lakshmi. Tak więc dziś, kiedy to czcimy Lakshmi, mężczyźni też muszą wiedzieć, że powinni mieć całkowitą
równowagę w życiu, że powinni być szczodrzy i troszczyć się o ludzi, którzy znajdują się pod ich kontrolą. Tak jak mówiłam, jest
wiele aspektów, jednym z nich, bardzo ważnym jest to, że Shri Rama zabił Ravanę 10 dni wcześniej niż mówią, i został
ukoronowany dnia… Znaczy dzisiaj. Został ukoronowany dziś. Jego żoną była Sita, ją także ukoronowano, a ich życie pokazuje,
jak całkowicie była Mu oddana. Tak więc w kulturze Sahaj, powinniśmy być wyjątkowymi ludźmi. Nie możemy być jak inni ludzie,
którzy po prostu uganiają się za pieniędzmi i robią wszystko, by doprowadzić siebie do ruiny. Zatem w kulturze Sahaj musimy
medytować, żeby uzyskać wewnętrzne zadowolenie ze wszystkiego, a także powinniśmy być jak dzieci Lakshmi, dzieci Lakshmi.
Są zatem dwa aspekty, które zrozumieliśmy, że Lakshmi zaspokaja wszystkie nasze pieniężne potrzeby, a dodatkowo daje nam
zupełną równowagę, zupełną radość i całkowite szczęście w rodzinie. Problem z nami polega na tym, że dopóki nie medytujemy,
dopóki nie osiągniemy tego stanu satysfakcji, nie widzimy działania tej boskiej siły. Gdyby wszyscy ludzie krajów Wschodu mogli
czcić Lakshmi, lub można powiedzieć swą własną Kundalini, wtedy cały ten problem z pieniędzmi byłby rozwiązany; i nastąpi
taka zmiana, że te kraje, które dziś wydają się biedniejsze od reszty europejskiego świata, staną się bardzo bogate za sprawą
błogosławieństw Shri Lakshmi.
Teraz muszę wprowadzić was w o wiele bardziej subtelniejszą stronę życia, a ta subtelniejsza strona jest taka, że z
błogosławieństwami Shri Lakshmi czy też Mahalakshmi, osiągnęliście teraz swoją Samorealizację. Ta właśnie zasada
Mahalakshmi dała wam wzrost, a ta zasada jest taka, że wznosicie się znacznie ponad swoje doczesne życie, do królestwa
Samorealizacji. Zatem dzięki Jej błogosławieństwom sami stajecie się jak lotosy. Teraz stajecie się tym drugim aspektem
Diwali, który tłumaczy się jako "rzędy świateł". Tu koronacja Shri Ramy, czy jakikolwiek inny aspekt Shri Lakshmi, staje się teraz
waszą własną koronacją. To znaczy, że teraz weszliście do Królestwa Bożego, a skoro już tam jesteście, to automatycznie, jako
obywatele tego królestwa, jesteście błogosławieni. A gdy stajecie się lotosami, to zaczynacie roztaczać swój aromat na
wszystkie strony. I nie zatrzymujecie tej radości dla siebie, tylko stajecie się łatwo dostępni dla wszystkich, i dajecie z siebie
wszystko. Szczodrość z innego poziomu, z niższego poziomu, zostaje przekształcona w tę uniwersalną miłość. Cokolwiek
uzyskaliście, każdą radość, zadowolenie, wibracje, wiedzę, wszystko to pragniecie dawać innym. Chcecie to rozpowszechnić,
ponieważ teraz otrzymaliście Rzeczywistość i nie chcecie zachować jej dla siebie, sądzicie, że to bardzo ważne, że każdy na
świecie powinien poznać Rzeczywistość.
W zapalaniu tych świateł istotne jest to, że teraz wy jesteście tymi światłami. Dziś wypada najciemniejsza noc. Dziś jest
najciemniejsza noc. Tak samo obecne czasy są teraz najciemniejsze. Najciemniejsze czasy. Najciemniejsze. To jest Kali Yuga i

to jest tak zwana ghor Kali Yuga, co oznacza najgorsze czasy, gdy dzieją się najgorsze rzeczy, istoty ludzkie schodzą do
najgorszego poziomu. I właśnie w tych czasach musimy przedstawić im Sahadża Jogę. Wiecie przez jakie ciężkie próby trzeba
przejść, żeby skruszyć twardą skorupę ludzkich umysłów. Ale to działa, to już zaskoczyło. To działa. To już zaskoczyło. To już
się stało. Teraz musicie zaświecić wiele ludzkich lamp. Nazywamy to "Deepawali". Diwali to jest Deepawali, co znaczy "rzędy
świateł". I jestem pewna, że dzięki świętowaniu tego Diwali z tak wieloma z was, staniemy się taką pochodnią, której światło
obiegnie cały świat. Tylko pamiętajcie, nie jesteście już malutką kroplą, teraz staliście się oceanem i musicie się rozprzestrzenić.
Teraz siedzicie na swoich tronach, i przyjmujecie na siebie swoje siły. Wszyscy macie te siły wewnątrz siebie, musicie je tylko
zamanifestować. Musicie tylko poczuć siebie, zrozumieć siebie, na czym polega wasza odpowiedzialność.
Prosiliście o światło, teraz macie światło. Staliście się światłem, teraz dajcie światło innym. Osiągnijcie więc stan, w którym to
światło znajduje się na głowie, na waszej Sahasrarze i znajduje się w waszym sercu. Nie jesteście zwykłymi ludźmi. Nigdy tak
nie myślcie. Właściwie w Sahadża Jodze tylko tak zwani "zwykli" ludzie się znajdą. Chrystus powiedział: "Cisi i pokornego serca
posiądą Ziemię". To wy jesteście pokornego serca a ciągle wam się wydaje, że jesteście zwykłymi ludźmi ponieważ jesteście
pokorni. Ale ta niezwykłość teraz się manifestuje, więc zaakceptujcie to, a ta nadzwyczajność polega na tym, że macie wszystkie
te moce a jesteście całkowicie pokorni. Świętowanie Diwali powinno polegać na niesieniu światła na cały świat i oświecaniu
ludzi, tylu, ilu tylko zdołamy. Żadna z naszych prywatnych spraw, żaden z naszych własnych problemów nie jest ważny. Tak to
właśnie wygląda, że musimy zdać sobie sprawę, iż mamy pewną pozycję, jakiej nikt nie ma na świecie. Gdy już to zrozumiecie,
wasze poczucie wartości wzrasta i sami wiecie, co macie zrobić. Tak więc, dziś każdy powinien postanowić i przysiąc, że
zrobimy wszystko, by rozprzestrzenić Sahadża Jogę z pokorą. Teraz będziemy mieć pudżę, a podczas tej pudży, każdy powinien
sobie obiecać, że stworzy Deepwali w każdym domostwie, w każdym kraju, na całym świecie.
Niech was Bóg błogosławi.

1993-0404, Shri Mahavira Puja (przed poprawkami)
View online.
Shri Mahavira Puja, Delhi, 4 Kwiecień 1993 (oryginalny język: Hindi) Shri Mahavira rezyduje na naszym Ida Nadi (Lewym Kanale) i
nim zarządza. Wszystkie te “samskara” (mentalne impresje/umysłowe wrażenia), które w sobie mamy są przez niego
korygowane. On zdefiniował i wyjaśnił czym jest piekło, co się dzieje gdy ludzie idą do piekła, sposób w jaki cierpią w piekle i
wyjaśnił to bardzo szczegółowo. Budda i Mahavira żyli w tym samym czasie i obydwoje wiedli życie pełne wyrzeczeń. Obydwoje
byli książętami, ale dedykowali swe życie pokucie (Tapasya). Odkryli, że gdy ludzie popełniają błędy i idą na lewą stronę to w
końcu znajdują się w piekle i cierpią. Piekła trzeba doświadczyć w tym świecie. Człowiek może to zatrzymać przed swoją
śmiercią. Jeżeli jest grzesznikiem, dużo grzeszy i nie ucieka od tego i nie rozumie że to jest niewłaściwe. Więc tacy ludzie w
dzisiejszych czasach będą zniszczeni przez samych siebie, od środka. Na to nie potrzeba żadnej energii z zewnątrz. Ponieważ
oni dostają tyle fałszywej wiedzy. Tak więc oni sami przygotowują swoje zniszczenie. Czasem oni myślą, że wszystko jest z nimi
w porządku i że nikt nie może ich ruszyć. Tak więc wszyscy oni będą zniszczeni, ci ludzie którzy się nie podniosą z poziomu
świadomości ludzkiej. Ja nie wiem ilu będzie uratowanych. Jest tak wiele demonicznych sił, które są aktywne i przyciągają ludzi
i oni zostają w to uwikłani. Bardzo trudno jest tego uniknąć. Sahaja Joga to jedyna droga poprzez którą możecie zostać
uratowani, i możecie się podnieść na wyższy poziom. Możecie także pociągnąć ze sobą wielu innych, możecie uratować im
życie. Z tego co Mahaviraji tłumaczył, nie wiem ile Dżajnistów to rozumie. Oni przynieśli mu tylko Vidambana (utrapienie)
nieoczekiwane. Tak się stało ze wszystkimi inkarnacjami. Więc jeżeli ludzie robią to samo z Mahavirą nie możemy nic
powiedzieć, nie możemy nikogo winić. W Sahaja Jodze bardzo szanujemy i rozumiemy Mahavirę oraz akceptujemy, że jest
inkarnacją Shri Bhairavy i nie tylko to, on rodził się wiele razy i później przyszedł także jako Hasan i Husain. W Biblii Bhairavanath
jest nazywany Świętym Jerzym, a niektórzy odnoszą się do niego jako Świętego Michała. To bardzo zaskakujące że Londyn,
który rozumiemy jako Serce, ma Świętego Jerzego jako swego anioła. To dlatego zaakceptowali Bhairavę i tak powinno być.
Ponieważ jeżeli Shivaji rezyduje w Sercu, to ważne jest, żeby mieć też Shri Bhairavę. Jest tak wiele rzeczy, które gdy przeczytamy
ze zrozumieniem, to zobaczymy ich wzajemne połączenia, a korelacje miedzy nimi są automatycznie ustanowione,
ugruntowane. W Sahaja shakti (sile/mocy) zostajecie tym zasypani/zalani i cieszycie się tym, a to sprawia radość Mnie. Bóg
stworzył ten wszechświat dla was wiec powinniście się nim cieszyć, czego więcej chcecie? Wewnątrz was jest wiele mocy i
używacie ich i dzielicie się także z innymi. W ten sposób nasza rodzina Sahaja powinna rosnąć. Powinniśmy uratować jak
najwięcej ludzi, zwłaszcza nasze dzieci. Musimy o nie dbać ponieważ rozwinął się niewłaściwy rodzaj kultury, który już ma
wpływ na dzieci. Powinniśmy mieć to na uwadze i ochraniać je. Kiedy one ugruntują się w Sahaja Jodze, wtedy nie będą chodziły
dookoła. W Delhi Sahaja Joga bardzo ładnie się przyjęła, to bardzo miło. Sahaja Joga jest bardzo potrzebna w Delhi ponieważ
jest tutaj rząd i polityka. Powoli, powoli poprzez was Param Chaitanya zostanie uaktywniona. Jestem pewna, że gdy przyjadę w
przyszłym roku wielu nowych ludzi będzie w Sahaja Jodze. Jest tak wielu Sahaja Joginów, ale nie znam ich twarzy, jednak łatwo
mogę rozpoznawać po twarzy, ale nie z imienia. Nie znam ich więc powinniście zrobić album z ich zdjęciami. Zazwyczaj z rana
mam czas i chciałabym wtedy obejrzeć album. Otrzymałam już takie z Maharashtry oraz innych miejsc. Przywiozłam wam nowy
album, więc proszę przynieście swoje zdjęcia i informacje kiedy otrzymaliście Realizację. To byłoby bardzo dobre. Wszyscy
żądają by w przyszłym roku celebrować Moje urodziny tutaj. Ale nie powinniśmy tak hucznie tego obchodzić. To za dużo. Jogin:
„Powinniśmy celebrować w jeszcze większym stylu Shri Mataji.” [Aplauz] Wiele cudów miało miejsce podczas tych obchodów, to
było bardzo miłe i wiele innych dobrych rzeczy się wydarzyło. Już zastanawiałam się nad tym jak powinniśmy postąpić w
odniesieniu do naszej Sztuki. Yogi Mahajan otrzymał ode Mnie notkę. To co osiągnęliśmy w Maharastrze możemy także zrobić
tutaj. W ten sposób możemy rozwinąć twórczość i nasza artystyczna wizja powinna się rozwijać w teatr i wiele innych rzeczy.
Pokazałam im. Powinniśmy działać na wielu różnych polach. Sahaja Joga nie jest tylko dla was. Jest przewidziana dla całego
świata. Jest nie tylko dla duchowości, ale także by wprowadzić i ustanowić duchowość na tym świecie jak Kabir Das powiedział:
“Mann mamat aye” co oznacza lewą stronę, a Ja wmieszam pięć żywiołów w prawą stronę. Te pięć żywiołów stanowi prawą
stronę, a lewa czyli “mann mamat aye” Ja to wymieszam. Tak więc wszystkie nasze uczucia i naszą sztukę Ja wmieszam do
pięciu żywiołów. Czyli cała sztuka i wszystkie uczucia jakie mamy - powinniśmy próbować różnych sposobów aby to wyrazić. To
będzie bardzo wyjątkowe osiągnięcie. W Sahaja Jodze cokolwiek robimy, to ma specjalne znaczenie, np. wszyscy wielcy artyści
tego świata byli zrealizowanymi duszami, jeżeli by nimi nie byli to ich sztuka nie przetrwałaby do dziś. Jakakolwiek sztuka
stworzona przez innych - niezrealizowanych została zniszczona, zatrzymana albo nikt nie ma dla tego szacunku. Tak więc nie
ma pola działania czy kierunku w którym nie moglibyśmy pójść i coś osiągnąć. W jakiejkolwiek dziedzinie jesteśmy

zainteresowani, wszyscy powinniśmy pomyśleć: „Co mogę dla tego zrobić? Jak mogę wnieść do tego duchowość?” To jest
bardzo ważne, by wprowadzić do tego duchowość. W tym świecie duchowość nie jest ograniczona do pojedynczej osoby, ale
należy do całego świata. Tak więc powinniśmy widzieć jej obecność we wszystkim. I jestem przekonana, że w nadchodzących
latach to będzie widać w naszym życiu zawodowym, w naszej mowie i we wszystkich aspektach, że to istnienie Sahaj
ewoluowało. Kiedy ten efekt się w nas ustali wtedy ludzie zobaczą, że to jest coś zupełnie innego. Z tą ideą Sahaj wewnątrz nas.
Widzimy jak cuda się dzieją, to nie jest ograniczone tylko do nas, ale to my to mamy i możemy to powodować wszędzie, we
wszystkich wymiarach i pokazać to - i to jest bardzo łatwo osiągalne. Widzicie, że oni sami robią muzykę, komponują ją. I jeśli wy
to weźmiecie do tych wiosek, tak jak powiedzmy dzisiejsze bhajany, wtedy ludzie przyjdą, wtedy śpiewajcie przed nimi. Nie ma
innego lepszego sposobu rozprzestrzeniania Sahaja Jogi. W Maharastrze, całe rozprzestrzenianie duchowości jest (robione)
przez muzykę. Więc tak samo, każdej niedzieli weźcie grupę ludzi, jedźcie na wieś i grajcie bhajany, zróbcie teatr i właśnie tak
ludzie zrozumieją kim jesteśmy i co robimy. W tej kwestii jogini z zagranicy przygotowali bardzo ładne przedstawienia teatralne i
także zagrali bardzo ładną muzykę. W szczególności bardzo polubili indyjską muzykę, do tego stopnia, że nie są już
zainteresowani swoją własną. Oni tworzą indyjską muzykę wysokiej jakości. Wiec my także powinniśmy przygotować tak samo
wyskoki standard muzyki, który będziemy mogli publicznie prezentować. Powoli, powoli wasza twórczość także pokaże swój
wzrost i kreatywność. Popatrzcie, że ci ludzie, którzy tworzą muzykę i teatr są także normalnymi ludźmi, ale my jesteśmy Sahaja
Joginami i mamy w sobie wiele Shakti (mocy) za pomocą których możemy wytłumaczyć i pokazać, wprowadzić ludzi do
duchowości. Tak więc dziś mówię, że ta lewa strona która jest Muzyką, Sztuką, która ma (bhavana) emocje, niech je pokaże. To
Saraswati stworzyła wszystkie Swaras (nuty), ale co z tego! to emocje które one zawierają, to bhakti (oddanie), jest możliwe
właśnie dzięki błogosławieństwom Mahaviry. Mahavira naprawdę ciężko na to pracował, ponieważ przestraszył ludzi, że gdy
pójdziesz złą drogą, to pójdziesz do piekła, a obierając właściwą ścieżkę będziesz zasypany (błogosławieństwami) i wy wszyscy
właśnie tego jesteście świadkami. W ten sposób wszyscy powinniśmy zwiększyć nasze oddanie i wzrastać w nim w pracy
Mahaviry. Jestem szczęśliwa że w tym dniu Jayanti Mahaviry (rocznicy urodzin) wszyscy wykonujecie jego pracę…
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Zebraliśmy się tu dzisiaj wszyscy, na szczycie tej pięknej góry, aby uczcić zmartwychwstanie Chrystusa.
To bardzo istotne dla Sahaja yoginów, aby zrozumieć to wielkie wydarzenie, jakim było Jego zmartwychwstanie, poprzez które
On pokazał, że Duch nie umiera. On był – On był Omkarą. On był Logos i On był Duchem i właśnie dlatego mógł chodzić po
wodzie.
A teraz zrobiliśmy film, na którym pokazaliśmy Mooladharę, jak ona dokładnie odzwierciedla atom węgla, jeśli spojrzycie od
prawej do lewej strony zobaczycie tam prawidłową Swastykę. A od lewej do prawej zobaczymy Omkarę. A jeśli spojrzycie od
dołu do góry, to zobaczycie Alfę i Omegę. To bez wątpienia dowodzi, że Chrystus, tak jak powiedział: "Ja jestem Alfą i Ja jestem
Omegą", wyraźnie pokazuje, że był inkarnacją Shri Ganeshy.
To jest naukowy dowód, który teraz mamy i w ten sposób możemy go przedstawiać ludziom, jako fakt. Nie wiem, czy za czasów
Chrystusa Alfa i Omega były znane matematykom, ale bez wątpienia były znane Jemu, gdy mówił: "Ja jestem Alfą i Omegą".
On był inkarnacją nadzwyczajną i bardzo ważną dla naszego wzrostu. Jeśli On by Siebie nie wskrzesił, nie moglibyśmy w ogóle
osiągnąć naszego wzrostu. Dlatego jest to wielka ofiara. Zmartwychwstanie Chrystusa jest widoczne teraz w waszym własnym
życiu – jacy byliście przedtem a jacy jesteście teraz. To jest taka zmiana, taka różnica, taka transformacja. To właśnie Jego
poświęcenie na krzyżu i Jego własne, piękne zmartwychwstanie stworzyło dla nas wszystkich sposób, dostania się do tego
nowego przetransformowanego stanu. Dla istot ludzkich ten stan oznacza co innego a co innego dla Chrystusa. Chrystus sam
był Świętością, był Czystością.
Więc możemy powiedzieć, że Jego zmartwychwstanie było tylko fizycznym wydarzeniem, ponieważ On nie potrzebował
transformacji. On nie musiał przechodzić przez żadne czyszczenie. Ale tym, co się wydarzyło w Jego przypadku było to, że On
powstał z martwych. Co jest symbolem tego, że życie istot ludzkich bez duchowości jest jak śmierć, ponieważ wszystko, co oni
robią jest bez jakiegokolwiek zrozumienia całości, rzeczywistości, prawdy absolutnej. Cokolwiek oni robią prowadzi ostatecznie
do ich własnej destrukcji.
Nawet religie, które zostały ustanowione przez te wielkie inkarnacje z całą pewnością chylą się ku upadkowi. Nie znajdziecie
żadnego śladu religijnego życia u tych wszystkich ludzi, którzy twierdzą, że są tymi, którzy mogą reprezentować te inkarnacje.
Jeśli spojrzycie subtelnie, to także bardzo bolesne, że ten rodzaj pracy, jaki ludzie wykonują w imię tych wszystkich wielkich
inkarnacji, działania, które podejmują, to coś niemożliwego, ponieważ oni nie mają strachu przed Bogiem. Na całym świecie,
robią te wszystkie okropne rzeczy w imię Boga.
Oczywiście, tutaj możecie powiedzieć, że kościół katolicki został zdemaskowany. Wszędzie, gdzie tylko ludzie nie spojrzą te
fałszywe rzeczy zostały zdemaskowane. Te fałszywe rzeczy, których oni używali w imię obrony Boga, duchowości i piękna. Jest
to najlepszy sposób, aby się ukryć. Całe to okrucieństwo, cała ta przemoc, cała ta ohyda – to właśnie sposób, w jaki oni działali. I
doszło to do takiego poziomu, że nie znajdziecie pośród tych ludzi nawet najsłabszego zabarwienia religijnego życia. Jakby
wszyscy złodzieje świata, wszyscy najwięksi oszuści świata i wszyscy intryganci świata przejęli kontrolę.
Jest tak, ponieważ to, co było napisane we wszystkich księgach i we wszystkich pismach, że musicie szukać siebie, nigdy nie
zostało spełnione". "Musicie poznać siebie", nigdy nie zostało spełnione. Jak wiele razy Chrystus mówił: "Poznaj samego
siebie"? On także powiedział, że "masz narodzić się ponownie". Więc od razu wystawiali certyfikat: "Urodziłem się ponownie" i
zaczynali czerpać korzyści z tego rodzaju certifikatu. Ale w zasadzie nie myśleli o tym co dobrego im to dało. Co najwyżej, mogli

zarobić trochę pieniędzy. Co najwyżej, mogli mieć jakieś sztuczne moce; ale on nie dawał im nic, jeśli spojrzycie z poziomu
wewnętrznej natury. Trzeba mieć litość nad ich szaleństwem, sposobem, w jaki naśladowali życie Chrystusa lub życie
kogokolwiek innego, tak szlachetnego i pełnego systemu wyższych wartości, robiąc wszystkie te rzeczy na bardzo niskim
poziomie.
W Sahaja Yodze, przetransformowaliście siebie. Powiedziałabym, że wasza Kundalini wykonała tę pracę. Ale wciąż różnica
pomiędzy Chrystusem a wami jest taka, że pochodzicie z takiego środowiska, takiego stylu życia, takiego rodzaju myślenia –
wszystko to było dla waszego zniszczenia. Wszystko, jeśli teraz spojrzycie, służy waszej destrukcji.
Więc, kiedy stamtąd się wydostajecie, jeszcze te rzeczy zalegają. Wciąż jesteście pod ich wpływem. Nawet, gdy wznosicie się
wyżej i wyżej, nagle okazuje się, że znów zostaliście zepchnięci w dół do jakiejś śmiesznej sytuacji, do jakichś poniżających
spraw. Oczywiście czasem jesteście sobą zaszokowani. Czasem to wszystko akceptujecie.
Więc dla Sahaja yogina bardzo ważnym jest to, że po osiągnięciu Realizacji, musi być bardzo introspekcyjny. Zamiast widzieć zło
u innych, powinien spróbować zobaczyć, co złego jest w nim samym. To bardzo ważne, abyście wiedzieli, jak daleko podążacie
ku waszej duchowości. Ponieważ Chrystus tego nie potrzebował, On nawet nie potrzebował przeprowadzać introspekcji. On był
czymś, co pozostawało poza wszelkim zepsuciem i dla Niego to była tylko fizyczna transformacja w tym sensie, że umarł, a
potem On Siebie wskrzesił.
Ale dla nas to coś zupełnie innego. Jesteśmy teraz Sahaja yoginami, ale byliśmy zwykłymi istotami ludzkimi. Nie mieliśmy
żadnego światła wewnątrz siebie. Teraz światło wchodzi do naszego wnętrza i widzimy światło, czym się wtedy stajemy?
Musimy stać się światłem w samym sobie. Chrystus był światłem. On nie musiał się stawać. Więc my musimy stać się światłem.
I teraz podczas drogi musicie strzec tego światła, które może zostać zakłócone, może zostać zmniejszone lub całkowicie
zgaszone.
Więc prowadźcie siebie z tym światłem. Pierwszą rzeczą, którą powinniście wiedzieć jest to, że jeśli widzicie światło, to nie jest
właściwe – znaczy, że nie jesteście światłem. Musicie stać się światłem. Kiedy jesteście światłem, wtedy w tym świetle możecie
z łatwością zobaczyć, jak działa wasz umysł, jakie daje pomysły, co wpływa na wasz umysł w czasie, gdy wzrastacie. Czy to
zmartwienie czy też zobowiązania, które macie? Czy to pochodzi od złych nawyków, jakie mieliście, że występuje przeszkoda w
waszym wzroście jako duchowej osobowości?
Więc przez cały czas musicie siebie strzec i sami zobaczyć, jakie robicie postępy. To bardzo piękna podróż – bardzo, bardzo
piękna podróż. Wczoraj byłam bardzo szczęśliwa słysząc piosenkę Rosjan, którzy opisywali podróż – podróż Kundalini.
To niewątpliwie prawda, że jesteście zrealizowaną duszą. Zasadniczo nie byliście zrealizowaną duszą, ale teraz jesteście duszą
zrealizowaną. Jesteście wyższym stanem. To, czego nam brakuje to pogląd, że jesteśmy całkowicie w porządku i nic nie może
nas skrzywdzić, nic nie może ściągnąć nas w dół. Jeśli rozwiniecie taki egoistyczny pogląd, on w żaden sposób wam nie
pomoże. Musicie przez cały czas przeprowadzać introspekcję samego siebie. Właśnie po to jest medytacja, aby samemu
przekonać się jak utrzymujecie swój duchowy wzrost. Nikt inny nie może tego zrobić. To wasza indywidualna praca. Oczywiście,
jeśli pójdziecie do kolektywu, oni natychmiast będą wiedzieć, które czakry macie zablokowane, bez wątpienia. Może nie
powiedzą, nie wspomną o tym, ale dokładnie będą wiedzieć, że taka to a taka czakra ma blokadę i ta osoba ma taki problem; ale
sami nie będą wiedzieć, jakie mają blokady, jaki mają problem. Więc jeśli ktoś mówi wam: "Myślę, że ta czakra jest u ciebie
zablokowana", nigdy, nigdy nie powinniście z tego powodu czuć się źle, ponieważ poprzez utrzymywanie tej czakry w tym stanie
rujnujecie swoje własne życie.
Więc tym, co musicie zrobić to zrozumieć, że jeśli ktoś mówi wam: "Myślę, że to jest ta czakra, tam coś jest źle", powinniście
podziękować takiej osobie: "Dzięki Bogu, że mi powiedziałeś". Jak lustro – gdy widzicie w lustrze, że z waszą twarzą jest coś nie
tak, możecie to natychmiast poprawić. W ten sam sposób, gdy ktoś wam to wskazuje, musicie być na tyle dojrzali, że
powinniście wiedzieć, że to wielkie błogosławieństwo, że taka rzecz została wam wskazana.

Tak jak innego dnia, miała miejsce sprzeczka pomiędzy dwoma liderami. Zawsze – jest dwóch liderów, zawsze są kłótnie. Nie
powinno tak być. Tak jak dwoje oczu nigdy nie walczy. Dwie ręce nie walczą. Dwie nogi nie walczą. Ale jeśli jest dwóch liderów to
zawsze jest problem. Musi u was być zawsze jeden lider, w przeciwnym razie jest wielki problem. Sprzeczali się więc między
sobą, zobaczcie – dwóch liderów sprzeczających się między sobą – i oni przyszli do Mnie. Od razu zauważyłam, że jeden z nich
był pełen bloków. Powiedziałam: "Skieruj ręce w Moją stronę". Kiedy wyciągnął ręce w Moim kierunku, natychmiast cofnął je z
powrotem.
"Co się stało?" Powiedział: "Matko, czuję pieczenie".
Odrzekłam: "To jest to". "Czy teraz wiesz, co jest z tobą nie tak?"
On powiedział: "Jestem bardzo wybuchowy, wiem to. Jestem bardzo egoistyczny. Nie powinienem był się tak zachowywać". Ale
w tym samym czasie, on mógł się poczuć bardzo źle, ponieważ mu to powiedziałam. Ale tak nie było, ponieważ on jest Sahaja
yoginem i wie, co jest dla niego korzystne, co jest dla niego dobre. On w ogóle nie poczuł się źle. Przeciwnie, był Mi bardzo
wdzięczny: "Matko, dzięki Tobie się dowiedziałem. W przeciwnym razie chowałbym to w sercu".
Problem z nami jest taki, że wiele osiągnęliśmy w rozwoju wewnętrznym i umocniliśmy to. Mamy także wielką kolektywną siłę,
którą widzę w każdym kraju. Możemy dawać Realizację tak wielu ludziom i naprawdę możemy ustanowić te wszystkie wielkie
prawdy w naszych życiach. Możemy to zrobić. Przez cały czas powinniśmy je ustanawiać. Ale jest jedna kwestia, której nikt nie
powinien być zbyt pewien, że całkowicie osiągnął prawdę ostateczną. Powinniście być w tej kwestii bardzo ostrożni. Widziałam
ludzi, którzy zaszli bardzo wysoko w Sahaja Yodze, wznieśli się bardzo wysoko i nagle spadli bardzo nisko. To sprawia, że jest Mi
bardzo smutno, wyjątkowo smutno. Powód jest taki, że oni nie mają wiary – wiary w samych siebie i wiary w Sahaj. To wiara jest
tym, czego brakuje. Musicie mieć wiarę w siebie i wiarę w Sahaj.
Sahaj oznacza, że istnieje Boska Moc i ta Wszechprzenikająca Boska Moc troszczy się o nas. To teraz także można poczuć. Wy
to poczuliście. To nie jest tak tylko dlatego, że mówi się o Jej istnieniu. Wy wiecie, że tak jest. Ale nawet wiedząc to, nie stało się
to taką wiarą w was. To jest ta wiara, o której mówił Chrystus. To jest wiara z oświeconym umysłem, a nie ślepa wiara. Ze ślepą
możecie popełniać błędy, podczas gdy z oświeconą, jeśli macie wiarę, stajecie się wyjątkowo potężni, wyjątkowo potężni. Nie
może być żadnych problemów, jeżeli wasza wiara jest oświecona.
Teraz w Sahaja Yodze widzicie wielu ludzi, którzy są bardzo stabilni, którzy idą w górę, którzy są bardzo cenni. Oni są jak ludzie,
którzy wiedzą, że stoją na skałach. Jednakże ci, którzy nie są jeszcze tak stabilni, którzy myślą, że wciąż rozpuszczają się w jakiś
śmiesznych wodach tego życia. Skały tam są, stoicie na skałach; i to wynika też z wiary że nic nie może nam przeszkodzić – ta
wiara – nic nie może sprawić nam kłopotu. Jeśli chodzi o Chrystusa, naturalnie, mam na myśli, On wiedział wszystko, więc był
tego pewien. On nigdy się nie martwił. Nigdy nie słabł. Nigdy nie wątpił. Wiedział, że jest synem Boga. I to był fakt, który On
bardzo dobrze znał. Nigdy tego nie kwestionował, nigdy w to nie wątpił, nic z tych rzeczy. Tak to jest. Dlatego właśnie mówię, że
On stał na skałach, natomiast inni ludzie – nawet Sahaja yogini, muszą stać się tacy jak Chrystus jeśli chodzi o wiarę.
Tę wiarę należy zrozumieć. To jest oświecona wiara. Jak Chrystus, On dał się ukrzyżować. Podporządkował się tym wszystkim
rzeczom tylko dlatego iż wiedział, że to było po prostu przedstawienie i On to wszystko robił po prostu podczas przedstawienia,
grając – to nie było nic poważnego. Nic nie miało znaczenia, a On miał Siebie wskrzesić. Zagrał w przedstawieniu.
Dla niego to nie było nic takiego poważnego. Widział ludzi, którzy z Niego żartowali, którzy Go wyśmiewali. On wiedział w swoim
sercu, wiedział wszystko, że "ci ludzie, którzy się śmieją nie wiedzą kim Ja jestem". Ale w tym samym czasie, On był
ucieleśnieniem wiary, wiary w Siebie i w tą Wszechprzenikającą Siłę. To nigdy was nie zawiedzie, dlatego musicie mieć całkowitą
wiarę.
Przypuśćmy, że mam kogoś, komu wierzę. Naturalnie dam mu całą pracę. Powierzę wszystko, będę przechowywać u niego
klucze lub pieniądze, nigdy nie zwątpię w taką osobę. W ten sam sposób, jeśli macie wiarę – wiarę w siebie, wiarę w Sahaja

Yogę, gdzie jesteście ustabilizowani – będziecie zaskoczeni, jak rzeczy będą się wypracowywać, jak poprawi się życie i
będziecie stali na skałach, poczujecie się w ten sposób. Nie będziecie mieć wątpliwości. Nie będziecie mieć żadnych
problemów, żadnych chorób.
To jest taki stan, tylko z wiarą. Ale teraz, ta wiara, jak ją otrzymać? Problem tkwi w tym, jak dotrzeć do tej wiary? Nie ma żadnego
kursu na ten temat. Nie ma na ten temat literatury. Nie ma na ten temat wykładu, ale jest przebudzenie wewnątrz was, które zada
pytanie: "Czym jestem?" To przebudzenie, "Czym jestem? Co osiągnąłem?" Widzicie ono zada pytanie: "Co jest takiego, co
osiągnąłem? Co otrzymałem dzięki Sahaja Yodze?" Wszystkie te pytania do was przyjdą. Ale jeśli macie wiarę, nie ślepą, ale
oświeconą, która została ustabilizowana poprzez wiele cudów w życiu, wiele rzeczy w życiu; małych, małych rzeczy, zdacie
sobie sprawę, że były cuda, małe, małe rzeczy. Cuda zdarzały się nawet w dużych sprawach, w tak wielu, w których nigdy się nie
spodziewaliście, że się wydarzą.
Teraz wiecie to bardzo dobrze, że jesteście w bardzo miły sposób w Sahaja Yodze. Na przykład, zaczyna padać deszcz. Połowa
z was zmartwiłaby się tym faktem – "Dlaczego pada?" – ale oni wiedzieliby, że jest bardzo piękny dach i nic nie może się
wydarzyć. Niech pada tak mocno jak chce i wtedy będziecie mieć wiarę, że nie zacznie padać. Nie przemoczy nas. W ten sam
sposób, ta wiara w nas musi być wyjątkowo solidna i to uczyni was niezwykle silnymi i uczyni was odpowiedzialnymi za
zmartwychwstanie tysięcy i tysięcy i tysięcy i tysięcy ludzi.
Ten rodzaj życia, który mamy, to tylko poprzez nasze ustabilizowanie, poprzez nasze własne zrozumienie, poprzez naszą własną
obserwację, że ustabilizowaliśmy się wewnątrz siebie, ustabilizowaliśmy się w Sahaja Yodze. To jest coś bardzo godnego
uwagi. To się wydarzyło, to się dzieje i powinno przydarzyć się wam wszystkim. Wy wszyscy powinniście mieć szansę na
poznanie swojego Ducha i poznanie siebie samego.
Tak więc należy mieć wiarę w siebie. Widziałam Sahaja yoginki, które zawsze przychodzą i mówią: "Matko, jestem do niczego.
Jestem bezużyteczna. Nic nie robię. Jestem wyjątkowym leniem" lub coś w tym stylu. W porządku, myślicie w ten sposób.
Poproście o to. Czego chcecie? Nawet jeśli nie poprosicie, to się wypracuje. Nawet jeśli nie poprosicie. Nawet – jeśli tylko o tym
pomyślicie, to się wypracuje. Nawet jeśli skierujecie na to uwagę, to się wypracuje, ponieważ ta Wszechprzenikająca Siła jest
jedyną, prawdziwą siłą. Wszystkie pozostałe siły są bezużyteczne. I Ona jest bardzo skuteczna, tak współczująca, że w ułamku
sekundy może wypracować rzeczy.
Innym razem mieliśmy kogoś z Australii i on został oszukany przez kogoś, kto namówił go na kupno ziemi i domu po bardzo
wygórowanej cenie, na którą nie było go stać. I ten gość powiedział: "Nie ma znaczenia, że nie masz pieniędzy. Oni ci nic nie
powiedzą". On mu uwierzył. Powinnam powiedzieć, miał złą wiarę. A wtedy on powiedział: "W porządku". Zapłacił wszystkimi
pieniędzmi jakie miał, aby to tylko zarezerwować. Ktoś tam pojechał. Tam była puja, więc bardzo wielu tam pojechało. Tak wiele
puj i rzeczy miało tam miejsce, widzicie i tak wielu ludzi przyjechało i zobaczyło to wszystko. Ale ten gość był bardzo
zdenerwowany – tak zdenerwowany, on nie mógł zrozumieć: "Dlaczego to mi się przydarzyło, że zostałem postawiony w tak
trudnej sytuacji?" On został oszukany, mam na myśli, że był całkowicie oszołomiony.
Nie miał pojęcia, jak wydostać się z tego bałaganu. Włożył w to wszystkie swoje pieniądze. Wszystko zostało wykorzystane i
jeśli nie zapłaciłby tych pieniędzy, poszedłby do więzienia. Ja do niego po prostu napisałam: "Miej wiarę w siebie". To wszystko.
"Miej wiarę". I co za cudowna rzecz się wydarzyła, że ktoś inny zaoferował za to znacznie wyższą cenę. I ten gość powiedział:
"Oczywiście, zapłacę za to, cokolwiek mi obiecałeś zapłacę ci za to i zapłacę więcej niż mam zapłacić". To coś niewiarygodnego.
Tak wielu tam pojechało, tak wielu chciało rozwiązać problem, robili to, spotkali się z nim mówiąc, że on nie może zapłacić. Nic
się nie wypracowało. Nic. Tylko jego wiara. A teraz wyobraźcie sobie, że on zostanie bogatym człowiekiem. Miał pójść do
więzienia. A teraz stanie się bogatym człowiekiem.
Jest wiele cudów, które się wydarzyły, tak jak ten. To jest tylko finansowa strona tego, ale wiem, że wy wiecie, że tak wiele innych
cudów się wydarza. Po Realizacji, jeśli nie macie wiary, to pokazuje, mam na myśli, że jesteście bardzo ubogą osobowością. Po
Realizacji, przynajmniej powinniście zwrócić się w stronę wiary. To coś naprawdę zaskakującego, że ludzie otrzymują swoją
Realizację i wszystko – a wciąż nie mają wiary w siebie. Ci, którzy ją mieli, osiągnęli naprawdę tak wiele.

Różnica pomiędzy nami a Chrystusem jest taka, że wiara była nieodłączną częścią Jego istoty. To nie było tak, że On musiał
mieć wiarę – On był wiarą. Teraz my musimy ją mieć. Musimy w siebie wierzyć.
Jest tyle przykładów, które mogę wam podać, o których wy też możecie Mi opowiedzieć, tak wiele przypadków, w których tylko
wiara pomogła. Jeśli byliście w Rumunii, myślę, że tam to miało miejsce, pewna kobieta weszła na scenę. Ona nie mogła
chodzić. Musieli przywieźć ją na wózku inwalidzkim. Ona powiedziała: "Matko, ja wiem, że Ty możesz mnie wyleczyć. Nikt nie
może mnie wyleczyć. Ja wiem, że Ty możesz mnie wyleczyć". Ona powiedziała to trzy razy. Odrzekłam: "Więc, wierzysz, że Ja cię
wyleczę". "Tak". Powiedziałam: "W takim razie wstań". Ona po prostu wstała i poszła. A potem zaczęła biec całą drogę i wszyscy
zaczęli się śmiać. Oni powiedzieli: "Matko, ona nie jest Sahaja yoginką!" Odrzekłam: "Ale zobaczcie jej wiarę!". Ponieważ, gdy
istnieje wiara, to wszystkie Bóstwa podejmują działanie.
Zostaje im rzucone wyzwanie. One muszą to zrobić. One pokazały wiarę w tę osobę. Tak jak zawsze wam powtarzałam, my w
Sahaja Yodze ufamy ludziom. Ufamy. Jeden spośród stu może nas oszukać. To nie ma znaczenia, my ufamy. Ta wiara, którą
obdarzyliście tę osobę, działa również w jej umyśle, że "oni obdarzyli Mnie taką wiarą". Ale co z Bóstwami? Pokazujecie, że w Nie
wierzycie i to działa. One natychmiast to wypracowują. Tak jak Guido powiedział Mi raz: "Matko, oni powiedzieli, że przez te dwa
dni będą silne opady". Powiedziałam: "W porządku. Nie martw się". Gdzie jest deszcz? Zniknął. Możecie kontrolować wszystko,
jeśli wasza wiara jest pod kontrolą.
A gdy mówimy o wierze, wiecie, to jest wyzwanie dla tej Wszechprzenikającej Siły, która organizuje, która wie wszystko, która
jest tak inteligentna, skuteczna. A ponad wszystko, Ona was kocha. I wtedy pokazujecie wiarę.
Zmartwychwstanie w Sahaja Yodze jest wtedy, gdy wasza wiara jest silna. To jest to, co musicie osiągnąć – silną wiarę. Oni
wcale nie będą zawiedzeni. Przypuśćmy, że się z nimi nie spotkam. Przypuśćmy, że powiem: "W porządku, przyjedźcie, tym
razem może mnie nie być". Nie ma to znaczenia, widzicie, czy Matka się z nami spotka czy nie, czy to się wydarzy czy nie.
Wszystko jest dla naszego dobra, dla naszej korzyści. Przypuśćmy, że zgubiliście drogę, wiedzcie, że to musi być ta droga.
Jeśli mielibyście spojrzeć na życie Chrystusa, On miał zostać ukrzyżowany. On musiał nieść krzyż. Musiał zrobić te wszystkie
rzeczy. W porządku. Wszystko jedno. "To jest nieuchronne. Ja to zrobię". On nigdy nie narzekał. On nigdy nie żałował. On nie
chciał, aby ktokolwiek dzielił z Nim problemy. Ale ta wiara w Nim, dała Mu tak ogromne moce. On mógł zrobić cokolwiek. On
mógł z łatwością zabić tych wszystkich ludzi, którzy próbowali Go prześladować – cóż za strata? Jedno tylko spojrzenie
mogłoby ich zabić. Ale nie. On wiedział, że musi przez to wszystko przejść, On przez to przeszedł. Ostatecznie, On jest tym, który
triumfuje, On jest tym, który wygrał wszystko.
W ten sam sposób, Sahaja yogin musi spojrzeć na własne życie. To bardzo cenne życie, bardzo cenne w tym świecie. W tych
czasach, ilu jest Sahaja yoginów? W procesie ewolucji, ilu stanie się Sahaja yoginami – trudno powiedzieć. Gdy tylko spojrzycie
na świat, wtedy zaczniecie czuć, że większość z niego zostanie zniszczona lub się skończy. Większości ludzi tam nie będzie. Nie
dlatego, że jesteśmy niedostępni, ale dlatego, że nie jest im przeznaczone przyjść do Sahaja Yogi. Oni nie mają przyjść do Sahaja
Yogi.
Więc macie takie szczęście, że otrzymaliście waszą Realizację, wasze zmartwychwstanie; ale teraz miejcie wiarę w to wasze
zmartwychwstanie, w wasze zmartwychwstanie, które jest teraz waszym istnieniem. A wraz z tym będziecie wiedzieć, jak cenni
jesteście dla całego świata i to, co musicie zrobić, to nie myśleć o korzyściach materialnych, korzyściach fizycznych lub jakiś
korzyściach emocjonalnych, ale o korzyściach duchowych.
Co zrobiliśmy dla duchowości – naszej własnej i innych? To jedyna rzecz, o której musicie myśleć i będziecie zdumieni, jak
wszystko jest zorganizowane, wszystko się wypracowuje, wszystko w swoim czasie pokazuje swoje rezultaty.
Teraz jestem pewna, że przynajmniej 80 procent z was wierzy w to, co mówię – może, powiedzmy, 90 procent. Ale może być

około 10 procent, którzy wciąż myślą: "W porządku, Matka tak mówi, ale dlaczego to się wtedy stało, dlaczego tamto się stało?"
Tak jak pewnego dnia był dziennikarz, bardzo znana osoba. On powiedział: "Nie mogę wierzyć w Boga".
Powiedziałam: "Dlaczego?"
"Ponieważ, jak na tym świecie może być tyle cierpienia? Jak mogą być niewidome dzieci? Jak może to i jak może tamto?" Wtedy
zaczął dawać Mi przykłady.
"Już w porządku", zapytałam: "Czy powiedziałeś Mi o wszystkim?"
"Tak".
Powiedziałam: "A teraz, przypuśćmy, że zasiadasz w królestwie kongresowego rządu lub w twoim rządzie Andreottiego lub
jakkolwiek to nazwiesz. Więc sytuacja jest wytłumaczalna; jeszcze nie wszedłeś do królestwa Boga. Jeśli wejdziesz w taki stan i
jeśli go osiągniesz i jeśli się ustabilizujesz, wtedy powiedz Mi, czy masz jakieś problemy?
"Żadnych".
Powiedziałam: "Dlaczego patrzysz na negatywną stronę? Teraz gdybyś powiedział, że jest wyjście i istnieje rozwiązanie i że ten
czas może nadejść, kiedy w tej społeczności Sahaja yoginów nie będzie chorób, nie będzie kłopotów, nic, żadnych problemów.
Więc dlaczego tak tego nie widzieć? Dlaczego chcesz widzieć jednego chłopca, który jest niewidomy? Ale dlaczego nie chcesz
zobaczyć, że niewidomy wyzdrowieje?"
Więc tego rodzaju negatywne nastawienie mogą mieć także Sahaja yogini. Widziałam ich. Ktoś jest chory, oni powiedzą: "Matko,
on jest chory. Muszę go do Ciebie przyprowadzić. Musisz ich zobaczyć". W ogóle nie ma takiej potrzeby. Wy możecie leczyć.
Wasza wiara może leczyć. Wiecie o kimś, kogo wujek, który nie był Sahaja yoginem, był chory. On zszedł na dół, aby się z nim
zobaczyć i jego żona powiedziała: "Możesz modlić się do Matki, dlaczego nie powiesz Jej, aby mój mąż wyzdrowiał". On był
pacjentem nowotworowym, na łożu śmierci.
On powiedział: "W porządku". Po prostu pokłonił się i pomodlił. "Matko, proszę wylecz mojego wujka". Trzeciego dnia on wyszedł
ze szpitala i teraz wędruje po całym świecie. Chociaż on nie jest Sahaja yoginem, a mimo to, to się wypracowało, ponieważ
Sahaja yogin teraz o to poprosił. Bóstwa muszą to wypracować. Choć on nie jest Sahaja yoginem, to nie ma znaczenia. To
Bóstwa są tymi, które za tym stoją.
Więc trzeba w siebie uwierzyć, w pełni – że jeżeli te moce są z nami, to dlaczego ich nie używamy? Dlaczego nie rozwiniemy tej
całkowitej wiary, że teraz jesteśmy Sahaja yoginami, jesteśmy w Królestwie Boga i że ta Moc będzie się nami opiekować? Wtedy
nie będziemy mieć wyborów. Nie będziemy się wahać. Nie zmartwimy się, jeśli będziemy musieli pojechać, powiedzmy, do
Singapuru lub pojechać do Afryki lub gdziekolwiek. Co z tego? My wciąż jesteśmy w Królestwie Boga, gdziekolwiek byśmy nie
pojechali, wszystko jest całkowicie w porządku. I nie ma żadnych zmartwień. Jesteśmy niewolnikami tak wielu rzeczy, naszych
zegarków. Jesteśmy niewolnikami uwarunkowań, rzeczy takich jak te. Wszystko odpada. To nie ma znaczenia. Jakie to ma
znaczenie? Nic nie jest ważne. Tak długo, jak jesteście ze sobą, wszystko jest w porządku.
Tak jak ludzie mówią Mi: "Matko, tak dużo podróżujesz. Jak Ty to robisz?" Odpowiedziałam: "Ja nigdy nie podróżuję. Tak jak
siedzę tutaj na krześle, tak samo siedzę na krześle tam. To wszystko. Tylko siedzenie się zmieniło. Nigdy nie myślę o tym, że
podróżuję. Siedzę sobie przyjemnie, usadowiona na Moim miejscu, jest Mi dobrze, więc nie jestem zmęczona".
Więc, kiedy macie całkowitą wiarę w siebie, wtedy się nie przejmujecie. Wielu ludzi będzie dowiadywało się: "Jadę tam, czy
będzie łazienka czy nie lub czy będzie tam miejsce do spania czy też nie" Nic. Wy szukacie komfortu dla waszego Ducha. Jeśli
go dostaniecie, dobrze. Poza tym możecie spać gdziekolwiek. Nic nie może was związać, nic nie może was ściągnąć w dół.
Żaden nawyk nie może do was wrócić, ponieważ wiara oczyści was całkowicie. Ona was oświeci. Ona was odżywi.

Ta wiara nie jest czymś, co można wam włożyć do głowy lub umieścić w waszych sercach. Nie można. To jest stan, który
musicie osiągnąć i który możecie osiągnąć poprzez Sahaja Yogę. W ten oto sposób nasze zmartwychwstanie zostanie
ukończone, zostanie ustabilizowane, będzie efektywne i będzie wzorem dla całego świata.
Niech was wszystkich Bóg błogosławi.
Tam są same dzieci, jest tak wiele dzieci. Dzisiaj jest dzień Chrystusa, powinniśmy więc mieć dzieci, na wypadek, gdy będziemy
myć Moje stopy.
(Czy możesz to tam przymocować, albo będziesz to musiał przesunąć?)
Dzisiaj był piękny koncert i jestem pewna, że zawsze będziemy go pamiętać, to w jaki piękny sposób został zagrany. I naprawdę
nie znajduję słów, aby opisać Moją radość.
Wy wszyscy zaczęliście doceniać klasyczną muzykę indyjską. To bardzo wielka rzecz dla tej wspaniałej sztuki. Obawiałam się,
że pewnego dnia to może zniknąć, ponieważ ludzie nie mają tej głębi, aby poczuć piękno tej wspaniałej muzyki. Ale z radością
muszę powiedzieć, że wszystkim Sahaja yoginom na całym świecie bardzo podoba się klasyczna muzyka.
Muszę szczególnie podziękować Pani Rajam, jej córce i Panu Ram Kumar Mishra, za przekazywanie nam tak miłej i wspaniałej
idei o tym, jak piękna jest muzyka w naszym kraju. Musimy rozprzestrzeniać ją na całym świecie i pozwolić ludziom, aby się
przekonali jak kojąca, pocieszająca, odprężająca a także dająca radość jest ta muzyka.
Jestem szczęśliwa, że ona mogła przyjechać tutaj, ponieważ miała jechać gdzieś indziej. Przez całą noc nie zmrużyła oka i
pomimo to zagrała wszystko z taką koncentracją i taką kreatywnością, to niewyobrażalne. Córka teraz również robi to bardzo
dobrze. Ona ma malutką córeczkę, trzymiesięczną. Zostawiła ją tam i przyjechała tylko po to, aby dla was zagrać. To bardzo
miło z ich strony.
Także Pan Ram Kumar Mishra, taki młody chłopiec, powinnam powiedzieć, a gra tak dobrze. Sposób, w jaki on utrzymuje tempo
razem z muzykami, nie popisuje się w żaden sposób, ani nie stara się ich przebić. Tak pięknie – nazywamy to Sangat, sposób w
jaki on akompaniuje. Jego akompaniament musi naprawdę zostać zrozumiany, z jaką cierpliwością i równowagą on to robi.
Mam nadzieję, że te wszystkie koncerty także was zainspirują do nauki klasycznej muzyki Indyjskiej i także do pokazania
waszego uznania poprzez uczenie się jej.
Niech was wszystkich Bóg błogosławi.
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Shri Pallas Athena Puja, 26.04.1993, Ateny, Grecja
To jest dla Mnie bardzo wielki dzień widzieć tutaj tak wielu Sahaja yoginów, którzy są z tego kraju, z Grecji. Kiedy po raz pierwszy
przyjechałam do Grecji, powiedziałam do mojego męża, że ten kraj jest pełen wibracji, i jest wiele rozwiniętych dusz w tym kraju,
ale być może, ludzie zagubili swoje dziedzictwo, jednakże wibracje są w atmosferze i pewnego dnia Sahaja Yoga powinna tu
pięknie się rozwinąć. A w jakiś sposób spotkaliśmy biurokratów pośród Greków, z którymi miałam złe doświadczenie. I mój mąż
powiedział do Mnie: “Mówisz, że Grecy są prawdziwie religijnymi ludźmi, więc spójrz, jak oni ze mną postępują!”
Odpowiedziałam, że to być może, są biurokraci, którzy są wszędzie, chociaż trudno powiedzieć, co to za ludzie. Jednakże
ogólnie, wibracje były niewątpliwie bardzo, bardzo dobre. I pojechałam do wszystkich miejsc tutaj. Byłam w Delfach, by zwiedzić
świątynię Ateny i wszystko. Zawieźli Mnie do wszystkich interesujących miejsc, w zasadzie tylko Mnie samą, ponieważ mąż był
zajęty swoją konferencją, więc obwieźli Mnie dookoła. I wszędzie czułam, nawet morze było takie przepiękne. Myślę, że byłam tu
co najmniej około 15 lat temu, może 14 lat temu - i teraz odkryłam, że wibracje wracają dzięki wam, ludziom. Wszystkie miejsca
znowu stają się nawibrowane.
Powinniście zrozumieć, że spoczywa na was olbrzymia odpowiedzialność z powodu waszego strategicznego usytuowania w
Grecji. Grecja i Włochy mam na myśli Turcję, oba kraje są bardzo ważne. Przede wszystkim jesteście pomostem pomiędzy
Wschodem i Zachodem, i wszyscy są zainteresowani, w ten czy inny sposób, zarządzaniem tymi dwoma obszarami, które
mogliby kontrolować; wschodnia i zachodnia strona, mam na myśli szczególnie kraje zachodnie.
Teraz największym niebezpieczeństwem, dla was obecnie jest zdominowanie waszej kultury przez kulturę Zachodu. I to jest
największe zagrożenie. Aby to zrozumieć, musicie wiedzieć, że wasz naród pochodzi z bardzo bogatej tradycji, jesteście od
wieków starożytnym narodem, podobnie jak Hindusi i tak dużo możecie zrobić, aby poprawić kulturę Europy. Poprzez swoje
własne zachowanie. Jak ci ludzie tu przyjeżdżają, turyści przyjeżdżają i widzą zachowanie Greków, i sądzą, że mogą łatwo na
nich wpłynąć. Europejczycy myślą, że Grecy mogą bardzo łatwo być pod wpływem ich kultury i niższego stylu życia.
Jesteście ludźmi o tak głębokich tradycjach do ziemi i tak wiele, tak wiele dobrego doświadczyliście w życiu, dlatego bardzo
ważnym jest, abyście znali historię waszego kraju, przede wszystkim. Sahaja yoginom ta wiedza jest absolutnie niezbędna,
ponieważ jutro wypadnie wam rozmawiać z innymi ludźmi i będziecie musieli opowiedzieć im o Atenie, o waszych tradycjach, o
historii i w jaki sposób jest ona powiązana z Sahaja Yogą, powiązana z Matką Marią, powiązana z Chrystusem i tym wszystkim.
Dlatego koniecznym jest, abyśmy wszyscy spróbowali zrozumieć historię tego kraju i przygotować się do rozmów z ludźmi o
Sahaja Yodze.
Wiecie, że Atena trzyma w swojej dłoni Kundalini i możemy widzieć jasno, że jest Ona Adi Shakti. W sanskrycie Atha oznacza
pierwotna. Więc Ona była Pierwotną Matką. Ponieważ nie było związków pomiędzy Grekami i Hindusami, mam na myśli
tłumaczenia – Grecy nie znali znaczenia słowa Atena. Natomiast Hindusi wiedzą, że jest to miejsce objawienia się Adi Shakti.
Jeżeli przeczytacie Devi Mahatmyam, to dowiecie się, że Grecja jest tam opisana jako Manipur Dvip. Co znaczy “Wyspa w
manipurze”. Manipur - jest to czakra Nabhi. W Nabhi znajduje się wyspa, którą jest wasza Grecja, gdzie przebywa Bogini.
Przebywa Ona w czakrze Manipur.
Tak właśnie jest opisywana Atena, a kiedy zwiedzałam Jej świątynię dowiedziałam się, że istniała mała świątynia poświęcona
Bogu-dziecku, czyli Shri Ganeshy. A potem, kiedy pojechałam do Delf, również gdy weszłam tam byłam zdumiona, gdy pokazano
mi pagórek i powiedziano, że to jest Nabhi, pępek całego Wszechświata. Powiedziałam, że tak właśnie jest. A gdy odwróciłam
się poczułam bardzo silne wibracje i odkryłam tam figurkę Ganeshy. Wtedy Grégoire przyjechał tu, widział to wszystko i
sfotografował.
Tak więc teraz jesteście Nabhi. Siedzicie w Nabhi całego Wszechświata. Więc jak ważne jest Nabhi? Wy doskonale to wiecie, że

kiedy czakra Nabhi ulega uszkodzeniu, całe życie staje się nędzne dla ludzkiej istoty.
Z prawej strony Nabhi, jak widzicie, znajduje się wątroba, a ponieważ mieliśmy wielu filozofów, którzy mieli zwyczaj dużo myśleć
i stworzyli mnóstwo tragedii, dobrze znaną “Grecką tragedię”, gdzie system małżeństwa był trochę kwestionowany, było
powiedzmy dwóch mężczyzn i jedna kobieta lub może dwie kobiety i jeden mężczyzna, i nigdy nie znaleźli szczęścia w związku
małżeńskim. Poprzez to zaatakowane jest więc lewe Nabhi.
Aby stworzyć taką tragedię, napisali tak wiele, powiedziałabym, tak wiele dramatów i wystawiali je tu, tak dużo sztuk, pokazując
tam dwóch mężczyzn i jedną kobietę lub dwie kobiety i jednego mężczyznę, i żadnego związku, pomiędzy mężem i żoną, który
byłby czysty. A taka była tragedia. Znana powszechnie jako “Tragedia grecka”. Cała jest tworem wyobraźni a ludzie, widzicie, w
efekcie stali się bardzo lewostronni. Zaczęli myśleć: “Och, to życie jest nędzne. To jest tragedia. Co powinniśmy zrobić?
Dlaczego? Dlaczego mamy udawać szczęśliwych? Jesteśmy bardzo nieszczęśliwymi ludźmi” i wszystkie te rzeczy zaczęły mieć
tu miejsce. Po czym pojawił się wasz Kościół Prawosławny.
Teraz ten Ortodoksyjny Kościół jest inny, taki który nie najlepiej traktuje kobiety, traktuje je jakby cały czas były grzeszne. W
szczególnych czasach nie mogły chodzić do cerkwi i nie mogły dotykać ludzi, mieli wszystkie te bezsensowne pomysły. To
również sprawiło, że kobiety stały się lewostronne. Wszystko to się działo na bazie tych tragedii i tego wszystkiego.
Nieoczekiwanie pojawiły się ekonomiczne problemy i ludzie poczuli się bardzo tym zdegustowani. Więc lewa strona stała się tu
bardzo, bardzo odczuwalna i w efekcie, jak myślę, wiele tych lewostronnych bucowatych organizacji zaczęło się pojawiać tutaj i
wielu guru przyszło, którzy uczynili was nieszczęśliwymi.
Ale najgorsze uczyniła grecka cerkiew, która zmusiła was do odczuwania winy. Tak więc, staliście się bardzo lewostronni. Więc
tej lewostronności stawili później opór ludzie, którzy z kolei zaczęli być nadmiernie aktywni; myślący zbyt dużo, pracujący zbyt
ciężko itd. A jednak myślę, że nie pracują oni tak ciężko jak powinni. Są leniwi, jak Grecy. Grecy są leniwi.
Oczywiście Sahaja yogini nie są tacy. Sahaja yogini pracują bardzo ciężko, Widzę to wszystko bardzo wyraźnie, ale inaczej. Tak
więc, aby rozpowszechniać Sahaja Yogę w Grecji, koniecznie musimy znać, po pierwsze - jakie jest nasze historyczne
pochodzenie.
Po drugie, powinniśmy być bardzo dobrze wyposażeni w wiedzę o czakrach i centrach oraz jak poprawić stan tych centrów. Jeśli
tego nie wiecie, nie będziecie mogli rozmawiać z ludźmi. Nie tylko mężczyźni powinni to wiedzieć kobiety również powinny znać
to wszystko. Co to są czakry, jak one działają, i jakie są rezultaty, jak cierpimy, ponieważ nasze czakry są w niebezpieczeństwie.
Cała ta wiedza jest dla was bezpłatna. Nie musicie za tę wiedzę płacić. Jedynie w każdym dniu życia, kiedy zaczynacie
praktykować Sahaja Yogę, wtedy przekonacie się, że to co mówię jest absolutnie namacalne. Możecie to zweryfikować. Tak to
jest. To nie jest coś ulotnego. To jest absolutnie tutaj. Możemy wszystko udowodnić w co wierzymy i możemy innym także
wykazać, że jest to prawda. Prawda Absolutna.
Nie jesteśmy tu po to, aby rozpowszechniać jakiś rodzaj fanatyzmu lub racjonalizmu lub czegoś podobnego, jesteśmy tu po to,
aby zjednoczyć cały świat w zrozumieniu, że należymy do tego samego Wszechświata i będziemy mieć jedną uniwersalną
religię. Ludzie zapytają was wtedy, czy musieliśmy się wyrzec własnej religii. Nie musicie im mówić, że musieliście porzucić
waszą religię, nie musicie im mówić tego. Nie powinniście w ogóle być surowi dla nich, przeciwnie - nie, nie, nie trzeba robić nic
podobnego.
Po prostu przyjdźcie i zajmijcie się Sahaja Yogą skierujcie się ku swojemu Duchowi. Stopniowo zaczniecie się otwierać. Tak się
stało z wami wszystkimi. Na początku, kiedy przyszliście do Sahaja Yogi byliście w zupełnie innym stanie. Stopniowo zaczęliście
się otwierać, dojrzeliście i zrozumieliście Sahaja Yogę bardzo dobrze. Dokładnie takie samo podejście powinniście mieć w
stosunku do innych ludzi; takie samo zrozumienie, współczucie, wyrozumiałość i miłość. W przeciwnym razie, normalnie ludzie
pomyślą, że ktoś jest cały czas potępiany.
Oczywiście niektórzy ludzie są pod złym negatywnym oddziaływaniem i nie możecie się z nimi dogadywać. Ale większość z was

powinna wiedzieć, że powinniśmy przyciągnąć więcej ludzi do Sahaja Yogi poprzez swoją wyrozumiałość, miłość i także wielkie
zrozumienie uczuć innych ludzi. Zauważyłam, że nawet w krajach, w których Sahaja Yoga istnieje od dawna, nagle ktoś zaczyna
sprawiać kłopoty, i zaczynają się bucowate rzeczy, widzicie i niewłaściwe zachowanie. Nagle to się dzieje. Taką osobę, wiecie,
jeśli jesteśmy poinformowani możemy ją usunąć z Sahaja Yogi. Możemy ją oczyścić. Ale wszyscy z was muszą wiedzieć jedno
definitywnie, że wy wszyscy posiadacie te moce, aby wyleczyć siebie, udoskonalić siebie, aby pomóc innym.
Sami możecie wszystko zrobić. Wszyscy macie te moce, ale jedynie musicie być szczerzy i uczciwi. Jeżeli nie będziecie
szczerzy i uczciwi – nic z tego nie wyjdzie. Przeciwnie, wasze starania obrócą się przeciwko wam. W Sahaja Yodze niezwykle
ważna jest szczerość celu. Musicie mieć całkowitą szczerość, jeżeli chodzi o cel, abyście tutaj najpierw osiągnęli wasze
samowyzwolenie. A następnie, jesteście tutaj po to, aby pomóc innym. Ludzie wszędzie, na całym świecie potrzebują pomocy;
jest tak wiele problemów, tyle katastrof, tak dużo okropnych zdarzeń, o których słyszymy codziennie. Dlatego teraz potrzebujemy
ludzi solidnych, zrównoważonych, którzy są spokojni, którzy rozumieją co jest słuszne, a co złe.
Oprócz tego powinniście wiedzieć, że teraz weszliście do Królestwa Bożego. Wielu powie: "W porządku, byliśmy tak religijni,
modliliśmy się do Chrystusa, modliliśmy się do tego modliliśmy się do tamtego. Co osiągnęliśmy?" Nie możecie niczego
osiągnąć, ponieważ nie jesteście podłączeni. Musicie być połączeni. Jak tylko będziecie mieli połączenie, zauważycie, że
wszystko wróci na swoje właściwe miejsce. Ale szczerość jest bardzo ważna i wiara w siebie samego. Musicie mieć wiarę w
siebie, że jesteście w pełni zdolni, całkowicie zdolnymi osobami i potraficie osiągnąć bardzo wysoki poziom świadomości, dzięki
któremu będziecie potrafili wypracować wiele spraw.
Nie ma znaczenia jakiego jesteście pochodzenia. Nie ma znaczenia z jakiego jesteście kraju, jakiej jesteście rasy. Potraficie
wszystko bardzo dobrze zrobić i widzieliśmy to w wielu krajach, z którymi nie wiązaliśmy żadnych nadziei. Na przykład, w takim
kraju jak Rosja wyobraźcie sobie, ludzie nigdy nie czcili Boga. Nie znali Boga. Nie pozwalano im nic wiedzieć o żadnej religii,
czymkolwiek, ale nieoczekiwanie pojechałam tam i nie wiem, jak oni rozpoznali Mnie, tak nagle. Oni po prostu rozpoznali Mnie
tylko z Mojej fotografii. Znajdując ich tam byłam zdumiona, że po raz pierwszy, kiedy przybyłam do Leningradu na program sala
na 2000 miejsc była pełna a na zewnątrz ludzie stali na ulicy. Zapytałam dlaczego stoją na ulicy. Odpowiedzieli: "Nie ma wolnych
miejsc Matko dla dodatkowych ludzi”.
Było ich ponad 2000 na zewnątrz. Powiedziałam: “To zbyt dużo” i zapytali: “A co z nami, Matko?” "W porządku, pozwólcie Mi
skończyć program”. Weszłam do sali, przeprowadziłam program, wszystko, i będziecie zdumieni, gdy mieliśmy program, ludzie
na zewnątrz wciąż czekali na ulicy! Dawałam Realizację ludziom w środku, a oni na ulicy wciąż czekali, czekali, czekali. Kiedy
wyszłam na zewnątrz powiedziałam: “Co teraz zrobić? Nie mogę teraz dać wam Realizacji”. "Więc dobrze, co możemy zrobić?”
Powiedziałam: "Czy możecie przyjść jutro?" “Dobrze”. Przyszli wszyscy; i ci, którzy byli wewnątrz i ci, którzy byli na zewnątrz.
Przyszli i usiedli pod gołym niebem i dałam im Realizację. Tak było na samym początku, a teraz w Moskwie lub innym miejscu
musimy wynajmować olbrzymi, duży stadion 14-16 tysięcy ludzi tam się znajduje i dostają Realizację.
Ale oni tak bardzo szybko przyjmują Sahaja Yogę, tak szybko Mnie akceptują, tak szybko rozumieją Sahaja Yogę. Nie mogę
sobie wyobrazić, skąd ci Rosjanie mają tę właściwość. Nie ma mowy o występkach. Nie ma mowy o kwestionowaniu ich
szczerości. Nie ma mowy o zwątpieniu w siebie, o niczym. Właśnie tam i tak bardzo, tak bardzo, że czasem czuję, że demokracja
właściwie nam szkodzi. Chociaż w demokracji możemy zajmować się Sahaja Yogą, to bywają czasami ludzie absolutnie
idiotyczni.
Na przykład w Ameryce odkryłam, że tam żyją bardzo idiotyczni ludzie zajęci są tylko wybieraniem swoich łazienek i swoich
zasłon, i swoich mydeł przez cały czas będą wybierać, tylko zajęci tymi wszystkimi bezsensownymi rzeczami. Są tak idiotyczni,
podczas gdy ludzie w Rosji są bardzo rozsądni, tacy głębocy, tacy introspektywni, nawet artyści i uczeni. Przeprowadzałam
konferencję z uczonymi. Było ich około 300 osób i zaczęłam do nich mówić o nauce. Pomyślałam, że lepiej zacząć od nauki.
Powiedzieli: “Matko, nic więcej o nauce, nic więcej o nauce, opowiedz nam o nauce Boga”. Tacy ludzie o tak szerokich
horyzontach.
W Rosji mamy 200 lekarzy, którzy praktykują Sahaja Yogę, która rozprzestrzeniła się aż po Syberię. Co za korzyść z demokracji,

która nie prowadzi nas do Boga. Nie daje nam poczucia, że powinniśmy szukać Boga, powinniśmy być pokorni przed Bogiem?
Więc jaki jest pożytek z tego rodzaju demokracji i tego rodzaju wolności, która uczyniła nas szaleńcami i idiotami? Jest to
charakterystyczne dla każdego kraju demokratycznego, ponieważ musicie wiedzieć, że demokracja nastawiona jest na
pieniądze.
Wiecie, że Grecy są ludźmi, którzy również nastawieni są na pieniądze. Nie w takim stopniu oczywiście, jak Amerykanie, ale są
dość zorientowani na pieniądze. Także Włosi są bardzo nastawieni na pieniądze, ale najgorsza jest korupcja. Włochy są obecnie
demaskowane. Jestem pewna, że wasz kraj również będzie zdemaskowany. Wszystkie te kraje będą zdemaskowane. Ale Sahaja
yogini powinni być przede wszystkim stanowczymi ludźmi, Powinni być bardzo, bardzo mocnymi i powinni wiedzieć, że Sahaja
Yoga jest skierowana tylko na Ducha, na nic innego tylko na Ducha, byście mieli swego Ducha oświeconego, aby wasz Duch
przepracowywał wszystko, abyście nie byli ani tym ciałem, tymi pieniędzmi, tym stanowiskiem tą władzą, niczym, tylko Duchem.
To jest to, co koniecznie trzeba wiedzieć.
Powiedziano Mi, że bardzo trudno jest wam przyjechać na puje do Cabelli, wszyscy nie mogą się przyłączyć, ale jeden tydzień,
możecie wziąć na Guru puję, myślę. Możecie przypłynąć statkiem lub czymś podobnym, łatwiej dla was będzie przypłynąć do
Genui statkiem a wtedy możemy zorganizować wasze przybycie. Powinniście przyjechać na Guru puję. Widzicie Sahasrara puja i
Guru puja są bardzo ważne. A gdybyście przybyli na Guru puję, to byłby bardzo dobry pomysł. Myślę, że to może być ułożone i
zorganizowane, abyście mogli przybyć na Guru puję.
Wiem, że tam, gdziekolwiek jestem, przypuśćmy tutaj, wtedy dla całej reszty ludzi będzie daleko. Więc właśnie pomyślałam o
Mediolanie będącym całkiem w środku i bliżej Anglii, bliżej do innych europejskich krajów. Widzicie, Amerykanom z USA i
Ameryki Łacińskiej sprawia to trudność, więc tym razem musieliśmy dostarczyć wszystkie bilety, wszystko, aby Amerykanie z
Ameryki Łacińskiej przybyli. Ale oni są bardzo głębocy.
Byłam zdumiona w Kolumbii są tak dobrzy Sahaja yogini, bardzo piękni Sahaja yogini. O bardzo szczerych sercach, bardzo
dobrzy, dobrze wykształceni. Troje lub czworo spośród nich zawarło związek małżeński w Indiach i są bardzo szczęśliwi. Więc
teraz, dwie rzeczy muszą być zrobione. Po pierwsze, powinniście przyjść do kolektywu. To bardzo ważne. Powinniście wszyscy
przyjść do kolektywu i skierować - proszę skierować uwagę na Mnie, a nie na nich, dobrze? Proszę skierujcie na Mnie uwagę, nie
odwracajcie zbytnio swojej uwagi. Musicie utrzymywać w porządku swoją uwagę. To jest bardzo ważne.
Więc jedno, co musicie zrobić, to przyjść do kolektywu i obserwować swoją uwagę. Gdzie jest wasza uwaga? Gdzie patrzycie?
Czy kręcicie głową za bardzo, czy wasza uwaga jest skupiona? Bardzo ważne jest, abyście utrzymywali swoją uwagę absolutnie
skupioną i skierowaną na spotkania, jakie tutaj macie ze swoim kolektywem.
W ten sposób, kiedy wasza uwaga jest ustalona, odkryjecie, że definitywnie wznosicie się do świadomości bez myśli, stanu,
gdzie wzrastacie duchowo. Musicie wznieść się do stanu świadomości bez myśli, gdzie rozwijacie się duchowo. Jeśli nie
będziecie w świadomości bez myśli, nie będziecie mogli wzrastać w swojej duchowości.
A więc bardzo ważnym jest obserwować, gdzie jest wasza uwaga. Gdzie kierujecie swoją uwagę? Jeżeli uwaga będzie mogła
być kontrolowana, wtedy wszystko będzie w porządku.
Ono płacze, dziecko bardzo płacze, może weźmiesz je na zewnątrz, na trochę, jest mu gorąco, myślę, teraz jest mu dobrze z
matką.
Tak więc pierwszą rzeczą jest, aby być w kolektywie. Teraz bardzo złowieszczym, również pomysłem niektórych ludzi jest, aby
zawsze rozbijać kolektyw, aby stwarzać problemy, pomijać liderów. W rezultacie, liderzy również mają tego dosyć, chcą
zrezygnować, widzicie. Nie chcą mieć nic wspólnego z nimi. A oni wysuwają swoje własne pomysły, starają się sprawiać kłopoty
liderom, stwarzają im problemy, po prostu starają się popisywać wszędzie, jakby wiedzieli wszystko. Wszyscy tacy ludzie tworzą
również grupy. Wystrzegajcie się ich. Powinniście trzymać się zawsze kolektywu a nie tego, kto próbuje stworzyć jakiś rodzaj
grupy lub sprawia kłopoty lub utrudnia sprawy.

Powinniście zrozumieć, że wzrastać będą tylko ludzie kolektywni, niekolektywni ludzie wzrastać nie będą. Bo jak paznokieć się
złamie, wtedy nie rośnie. W ten sam sposób jeśli trzymacie się z dala z jakiegoś powodu, jeżeli macie jakieś problemy z liderami,
zawsze możecie napisać do Mnie, możecie powiedzieć Mi, mogę to wypracować. Ale cały czas kontynuowanie tego i tworzenie
grup jak te zniszczy [kolektyw] i zawsze znajdzie się ktoś, kto to zrobi. Zawsze znajdzie się negatywna osoba, która spróbuje to
zrobić. Tak więc powinniście zachowywać wielką ostrożność, nie wychodzić z kolektywu. Musicie zawsze wspierać kolektyw,
musicie pomagać temu kolektywowi i zasilać go. Jak wiecie, powiedziałam mu również, że jeżeli ma kłopoty z pieniędzmi –
możemy dać pieniądze z Cabelli, bo wcześniej zwykle podróżowałam na własny rachunek. Nawet do Grecji przyjechałam za
własne pieniądze i płaciłam za wszystko.
Zwróćcie uwagę, że Stomatti musiał coś zapłacić, co nie bardzo Mi się podobało. On płacił zbyt dużo, ponieważ mieliśmy tak
małą grupę. Ale teraz, kiedy macie dużą grupę, czujecie odpowiedzialność, sami chcecie płacić. Dobrze, nie ma sprawy. Ale nie
płacić za waszą Sahaja Yogę, za waszą Realizację, ani za wiedzę Sahaja Yogi. I tak ludzie zaczną wkładać wam pomysły do
głów, “dlaczego to? dlaczego tamto?” i wszystko to.
Takich ludzi powinniście trzymać z dala, ponieważ jesteście tu po to, aby rozwijać własną duchowość, a nie słuchać tych głupich
ludzi, którzy są kłopotliwi. Tak więc najlepiej jest trzymać się swojego, własnego rozwoju i własnego wzmacniania. To bardzo
ważne. W pewnym sensie jest to kolektywne, ale także indywidualne, bo to, co zyskujecie z kolektywu powinniście
zaobserwować, zobaczyć na własne oczy, co zyskujecie z kolektywu.
Po drugie, w domu musicie codziennie, każdego dnia, codziennie, powtarzam, nie pomijać medytacji, wieczorem przed snem
musicie medytować. Możecie się umyć, jak to nazywacie - leczenie wodą lub cokolwiek, potem usiąść do medytacji na 10 minut.
Musicie dać sobie 15 minut a potem zasnąć. Przypuśćmy, że nie mogliście medytować wieczorem, nic nie szkodzi, ale
spróbujcie to robić każdego wieczoru. Jeśli to niemożliwe, jeśli nie zrobiliście tego wieczorem, możecie to zrobić rano. Ale to
bardzo ważne. Łatwo rozpoznaję człowieka, który medytuje, a który nie medytuje. Jest różnica, taka różnica. Natychmiast
poznaję osobę, która medytuje codziennie, po jego zdrowiu, po jego twarzy, jego zachowaniu, we wszystkim bardzo się różni.
A wszystkich, którzy wcale nie medytują, poznacie nie tylko po tym, że są śmieszni, ale ich dzieci są śmieszne, ich związki są
śmieszne, wszystko jest śmieszne. Tak więc medytacja jest dla was niezmiernie ważna. Podobnie, jeżeli kobiety w ciąży nie
medytują, ich dzieci okazują się bardzo kłopotliwe i bardzo śmieszne. To coś takiego. To wpływa na wszystko. Ale wasz
charakter medytacyjny, wasz charakter Sahaja Yogi, pomaga wszystkim, waszym dzieciom, waszej rodzinie, waszemu
społeczeństwu, każdemu. I każdy może poznać, jakiego rodzaju rodziną jesteście, jakiego rodzaju ludźmi jesteście, jakimi
jesteście osobowościami. I dzięki wam mogą przyjść do Sahaja Yogi.
Dlatego jest ważne też w życiu indywidualnym po prostu medytować, nic innego. Powinniście osiągnąć stan świadomości bez
myśli. Do tego służy wam, jak wiecie, mantra Nirvichara. Powinniście używać mantry Nirvichara, aby wejść w stan świadomości
bez myśli i starajcie się poszerzyć ten obszar, tę przestrzeń stanu bez myśli. Zauważycie, że właśnie w ten sposób będziecie
intensywnie wzrastać.
Teraz, gdy macie wiele mocy, gdy macie dużo ludzi zrealizowanych przez was, uleczonych przez was może czasami mieć wpływ
na wasze ego. Możecie popaść w ego. Takim ludziom, muszę powiedzieć, żeby byli retrospektywni i obserwowali siebie.
Spójrzcie w lustro i zapytajcie, jak wielkie macie ego. Śmiejcie się z siebie samych. Jak tylko zaczniecie śmiać się z siebie, wasze
ego odpadnie i zrozumiecie, że mieć w sobie tego rodzaju ego jest fałszem. Istnieje wiele dróg i metod poznania samego siebie.
Zróbcie bandhan, wyciągnijcie dłonie w kierunku fotografii, natychmiast możecie poczuć, które czakry są blokowane i wiecie jak
je oczyścić. Również czasami czujecie to w środku. Jeśli wasze czakry się blokują, możecie to czuć w środku i możecie to czuć,
różne centra swoje własne na koniuszkach palców.
Jeśli chodzi o was samych, będziecie wiedzieć. Jeśli chodzi o innych, wiecie, należy po prostu mówić o czakrach. Nie
powinniście mówić, on jest bucowaty lub on ma ego, nie. Ale powinniście mówić, że jego Agnya jest zablokowana, co oznacza,

że ma ego. Możecie powiedzieć jego Nabhi jest złe, jego to jest złe. Więc język teraz musi się zmienić. Musicie mówić językiem
Sahaja Yogi.
Niezbędne jest zrozumienie, że jesteśmy teraz Sahaja yoginami. Otrzymaliśmy moce, mamy moce wibracyjne. Ale jeśli wy nie
używacie tych wibracyjnych mocy, co się stanie? Musimy ich używać, o to właśnie chodzi. Zawsze zapominamy. Widziałam
innego dnia, że nie mogli czegoś otworzyć. Powiedziałam: "Zróbcie bandhan". Zrobili bandhan i od razu to zadziałało, widzicie.
Małe, małe rzeczy, też będziecie zdumieni, że jeśli nie wychodzą, musicie po prostu zrobić bandhan i to się wypracuje.
Bardzo ważnym jest wiedzieć, że jesteście Sahaja yoginami, jesteście świętymi i że wiele potraficie i nie powinniście zapominać
tego. Nie powinniście tego zapominać, że jesteście Sahaja yoginami. Teraz nie jesteście już zwykłymi ludźmi. Jesteście
świętymi i potraficie wiele zdziałać. To wszystko, kiedy się wypracuje, to sami będziecie zdumieni, jak żeście to wszystko
osiągnęli. I powiem wam, że ludzie mówią Mi, że jesteście jak róże, że wasze twarze lśnią, wyglądacie tak pięknie mogą
rozpoznać, że jesteście Sahaja yoginami.
Widziałam na lotnisku, jak ludzie też pytali: "Kim są tamci ludzie wyglądający tak słodko i pięknie, lśniący. Kim oni są?" Jeśli im
powiedzieć, że to są święci, to nie uwierzą, że może być tak wielu świętych, ale tak jest i uzyskano to, na całym świecie. Na
całym świecie mamy teraz tak wielu Sahaja yoginów, że nie potrafię nawet powiedzieć, ilu ich jest. Są ich tysiące i tysiące. Więc
ponownie wam mówię, że Grecja jest miejscem, gdzie możecie wiele zrobić.
Przede wszystkim musicie umocnić siebie w Sahaja Yodze i musicie wiedzieć kim jesteście, cały czas pamiętać kim jesteście.
Jesteście Sahaja yoginami. Nawet dzieciom musicie mówić: "Jesteście Sahaja yoginami”, aby rozwinęły tę osobowość, dzięki
której będą zachowywały się poprawnie, zachowywały się w sposób, jaki przystoi Sahaja yoginom. Tak więc wszystkie te rzeczy
są tylko wstępem Sahaja Yogi, ale jestem pewna, że zdobędziecie Moje kasety w Cabelli i musicie poznać głębiej samych siebie
oraz Sahaja Yogę.
Teraz nastała nowa era. Któregoś dnia powiedziałam, że rozpoczęła się teraz Satya Yuga. Będzie ona demaskować wszystko, co
jest asatya, cokolwiek jest fałszywe. Wszyscy ci fałszywi ludzie będą zdemaskowani i będziecie zdumieni sposobem, w jaki to
się stanie. Urodziliście się w tak wielkich czasach i to wspaniałe, że przyszliście do Sahaja Yogi i że otrzymaliście swoją
Realizację, i że jesteście jednymi z tych, którzy podnieśli cały Wszechświat do wyższej świadomości.
Oczywiście, nie potrafimy powiedzieć, ilu ludzi się uratuje. To kolejny punkt, bo to, co wiem o tym, że w części ewolucyjnej,
zakładając, że pochodzimy od szympansów, wielu odpadło w międzyczasie, a tak wielu nadal pozostało szympansami, a tam w
środku, ludzie zagubili się.
W ten sam sposób, wiele ludzkich istot może się zagubić z powodu własnej głupoty, z powodu nawyków samounicestwiających,
które powstały. Ale wasza odpowiedzialność jest bardzo wielka. Nie myślcie, że jesteście przeciętnymi ludźmi do niczego.
Nigdy, nigdy tak nie myślcie. Wy wszyscy jesteście świętymi i jesteście zdolni do wielkich czynów!
Niech was Bóg błogosławi.
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Uważajcie, żeby nie zniszczyć dywanów. Usiądźcie proszę Tak jest dobrze. Mam nadzieję, że wszyscy Mnie słyszycie?
Przysuńcie się trochę bliżej. Dzisiaj jest bardzo radosny dzień, bo jesteśmy wszyscy tutaj w Turcji, aby świętować Puję do
Fatimy. Jak wiecie była Ona córką Mahometa i żoną Alego, i miała dwóch synów, Hassana i Husseina, którzy później zostali
zabici
w Karbali przez fanatyków, nazywanych w tamtych czasach Sunnitami. Wszystko to wydarzyło się z powodu fanatyzmu, i to
fanatyzm sprawia, że osoba zawsze myśli, iż ma rację i że ma pełne prawo okazywać gniew, przekonywać drugą stronę, drugą
osobę. Ten fanatyzm wzrastał od dawna - to nie jest nic nowego. Teraz to jest oczywiste, że naszym głównym problemem na
tym świecie jest fanatyzm.
Fatima straciła dwoje swoich dzieci, i była Ona ucieleśnieniem Gruha Lakshmi. Ona rezyduje w naszym Lewym Nabhi. Zatem
wszystkie choroby związane z trzustką, wszystkie choroby związane z Lewym Nabhi, mogą być usunięte tylko przez Fatimę.
Musicie więc sprawić, aby Fatima była w was cały czas obudzona. Jesteśmy tutaj w kulturze Islamu, można powiedzieć, że jest
to miejsce kultury Islamu; i w kulturze Islamu pani domu miała bardzo, bardzo ważne miejsce.
W czasach Mahometa miały miejsce potyczki i walki i trwała wojna pomiędzy różnymi plemionami. W rezultacie tego wielu,
wielu młodych mężczyzn zostało zabitych. Przetrwali tylko starzy ludzie i tak wiele kobiet. To dlatego Mahomet powiedział:
“Możecie mieć cztery żony, pięć żon; bo nie możecie pozwolić, aby pozostały bez mężów, gdyż będą miały relacje
pozamałżeńskie. To by było największym upadkiem dla Islamu, dla tej religii”. Więc On rozumiał, że kobiety muszą być
absolutnie niewinne, absolutnie czyste, bo inaczej nie będzie Królestwa Bożego. W Sanskrycie jest powiedzenie: “Yatra narya
pujyante, tatra ramante devata”. Co znaczy: “Gdzie kobiety są szanowane, wielbione i godne szacunku” - nie to, że mają być
czczone, ale gdzie są szanowane - “tylko tam istnieje Królestwo Boga”.
Tak więc na kobietach ciąży wielka odpowiedzialność. Z życia Fatimy wiemy, że nie wychodziła Ona z domu i że pozostała panią
domu. Wychowała swoich dwóch synów w taki sposób, żeby wiedzieli, iż muszą walczyć z fanatyzmem. Jej mąż też tam był.
Tak oto pokazana jest kobieta, pani domu, jako postać tak silna, że pomimo tego, iż jest w domu wygląda jakby była tylko matką,
ale jaka Ona jest potężna.
Ale w dzisiejszych czasach pojawiły się inne idee. Mężczyźni bywali bardzo niedobrzy i agresywni wobec kobiet. W rezultacie
okazuje się, że istnieje duża opozycja wobec mężczyzn, i powstał rodzaj przepaści pomiędzy mężczyznami i kobietami. Również
mężczyźni, jacy oni stali się rozwiąźli, perwersyjni, chodzili do złych kobiet, więc dobre kobiety też pomyślały: “Dlaczego my też
takie się nie staniemy?” I też zaczęły robić złe rzeczy, których nie powinny robić. Oto jak całe społeczeństwo się posypało.
A więc, mężczyźni są odpowiedzialni za politykę i ekonomię i również za naród, jako administratorzy, ale kobiety są
odpowiedzialne za społeczeństwo. Czy ona jest w domu czy na zewnątrz, czy pracuje w domu czy na zewnątrz, ona jest
odpowiedzialna za podtrzymywanie społeczeństwa. I czasami wydaje się, kobieta tak to odczuwa, że jest zdominowana, że jej
mąż ją dominuje, że rodzina jej męża ją dominuje, ale to jakość kobiety jest tym, co podnosi poziom społeczeństwa. Nie tylko
poziom, ale również w rodzinie jest ona wtedy szanowana. Rola pani domu jest bardzo ważna; być może wcale nie zdajemy
sobie z tego sprawy.
Teraz widzimy tu tyle świateł, działa tu elektryczność. Ale jakie jest źródło tej elektryczności? Czy to nie jest dużo ważniejsze od
tych świateł? Więc możemy powiedzieć, że mężczyźni nie są niczym innym, jak energią kinetyczną, ale potencjałem jest pani
domu. Ale w dzisiejszych czasach, sytuacja staje się bardzo dziwna. Kiedy pojechałam do Włoch, byłam zaskoczona tym, że
kobiety uczyniły siebie tanimi. One chcą wyglądać atrakcyjnie dla każdego mężczyzny. Po co?

W tej pogoni mężczyźni nie znajdują radości, a kobiety robią z siebie tani towar. Ta taniość kobiet nie da im żadnej siły ani
radości. Wiem, że czują się bardzo nieszczęśliwe z powodu tego, jak mężczyźni je traktują. Jednak musicie mieć swoją własną
osobowość, musicie mieć swoje własne rozumienie tego, że jesteście kobietami, jesteście shakti, a nikt nie może stłamsić
shakti. Ale jeśli nie będziecie utrzymywać swojej własnej osobowości ani swojej czystości, wtedy nie będziecie mogły osiągnąć
swojego celu w życiu. Wasz cel w życiu jest taki, żeby dać siłę swojemu synowi, swojemu mężowi, kobieta daje siłę całemu
społeczeństwu.
Ja też jestem kobietą jak wiecie , i też mam rodzinę. Posiadając te wszystkie moce, które mam, nigdy nie pokazałam im, że mam
te moce. Zawsze słuchałam Mojego męża, byłam mu posłuszna, chociaż czasami był też bardzo nierozsądny. I również on
pochodzi ze społeczeństwa bardziej zorientowanego na Islam. Ale to był dla Mnie tylko żart, bo pomyślałam: “On jest jak dziecko
i muszę mieć dla niego dużo cierpliwości”. On zawsze mówi, że to przez Moje moce osiągnął w życiu wszystko. Zawsze, w
obecności wszystkich tak mówi. Nie było Mnie przy tym, ale z pewnością czuję się bardzo zadowolona z Mojego własnego życia
małżeńskiego. Nigdy nie myślę tak jak myślą inni ludzie, że muszę zdominować męża, że musimy z nim walczyć, że mamy
prawo tak robić. Nasze prawo jest w nas samych, w naszych mocach.
Również mężczyźni muszą sobie uświadomić, że trzeba szanować kobiety. To znaczy, nie do tego stopnia, że gdy ona każe ci
zrobić coś złego, to robisz to, na swoją zgubę - to nie o to chodzi. To jest zniewolenie. Mężczyźni muszą być mężczyznami. Ale
to w żadnym wypadku nie oznacza, że kobiety mają być przez mężczyzn zdominowane. Nigdy tak nie mówiłam, ponieważ, jeśli
masz własne moce, to ostatecznie, jakikolwiek jest mąż, będzie musiał w końcu do tego dojść i zrozumieć czego ty chcesz.
Będzie musiał zrozumieć, kim jesteś. Widziałam wiele razy we własnym życiu, że tak się stało. Nigdy nic nie mówiłam. Kiedy on
się złościł, Ja byłam cicho. W porządku. W końcu on musi walczyć na zewnątrz i musi się na Mnie wyładować nie może gdzie
indziej, gdyby próbował, pobiliby go. Lepiej więc niech wyładuje się na Mnie. I Ja nigdy, nigdy nie czułam, że on Mnie dominuje.
Myślałam tylko: "On rozładowuje swój gniew".
Ale widziałam, że zawsze, kiedy coś mu powiedziałam, on o tym myślał. W czasie jego życia podjęłam jedenaście decyzji; i on
ciągle pamięta wszystkie te decyzje, wszystkie po kolei i wie, że to było bardzo, bardzo ważne. W innych sprawach nigdy mu nie
mówię co ma robić. Tylko najważniejsze sprawy, taka jest zasada. Teraz on również zdał sobie sprawę, że mam bardzo ważną
misję. Zatem dał Mi pieniądze, dał Mi czas, dał Mi całą wolność. Ale najpierw musiałam ugruntować Moją pozycję, jako bardzo
rozsądna, oddana żona.
Mężczyźni jako tacy są w zasadzie całkiem innym typem człowieka, musicie to zrozumieć. Oni są ekstrawertykami, i to, na czym
zależy kobietom, mało dla nich znaczy. To jest w porządku, ponieważ kobiety i mężczyźni uzupełniają się. Tak jak Ali był na
zewnątrz, wypracowywał wszystko, podczas gdy Fatima była w domu, nigdy nie wychodziła, ale on znał źródło swojej energii,
skąd ono pochodziło. Ponieważ kobiety nigdy nie były szanowane jako shakti, zaczęły skłaniać się ku zachodnim ideom myśląc:
“Musimy walczyć z mężczyznami, to oni powodują problemy, sprawiają nam kłopoty i powinnyśmy wziąć odwet”. To nie tak ma
funkcjonować społeczeństwo.
Odpowiedzialność kobiet jest o wiele większa niż odpowiedzialność mężczyzn. Mężczyźni mają tylko iść do biura, nad czymś
popracować, wrócić do domu. Kobiety przez całe życie muszą generować energię; dla wzrostu dzieci, dla ochrony męża, dla
wszystkich praktycznych rzeczy, które muszą robić. To dlatego w Indiach mówimy: “Kobieta musi być całkowicie szanowana i
musi być godna szacunku”. Co więcej, to nie tylko w Indiach, widywałam to na całym świecie, że kobiety są zawsze szanowane,
gdy są paniami domu.
Na przykład, idę z Moim mężem na jakieś oficjalne przyjęcie i jestem szanowana tak samo jak on. Przykładowo jego zastępca,
nie będzie tak szanowany jak Ja, jego sekretarz nie będzie tak szanowany. Nikt inny. Ja, jako jego żona, jestem tak samo
szanowana jak on, ponieważ jestem jego żoną. Nikt nie patrzy na Mnie z góry, ponieważ jestem czyjąś żoną. Tak jest wszędzie.
Podam wam przykład pani, którą znałam. Wiecie, ona myślała, że jest bardzo modna, zawsze dbała o swoje ciało, żeby być
szczupłą itd. dla wszystkich mężczyzn, wszystko co tylko możliwe, nosząc dżinsy - całkiem leciwa dama. A jej mąż był ważną

osobą, był sekretarzem w gabinecie rządowym, wyżej postawiony niż my. Więc pewnego dnia byliśmy wszyscy zaproszeni na
obiad. A jej tam nie było. Tylu ludzi go pytało: “Gdzie jest pana żona, gdzie jest pana żona?” On powiedział: “Nie wiem gdzie ona
jest. Miała tu przyjść”. Ja też zastanawiałam się, gdzie się podziała, ponieważ było dla niej krzesło, specjalne miejsce. Zatem
zanim usiedliśmy do obiadu, poszłam do łazienki. I tam w kącie siedziała ta biedaczka. Zapytałam: “Dlaczego pani tu siedzi?”
Odpowiedziała: “Oni mnie tu posadzili. Nie wiem co mam zrobić”. Więc ją wyprowadziłam. Zapytałam: “Dlaczego kazaliście jej
tam siedzieć?” A ona myślała, że jest taka szykowna miała ładną fryzurę, wyglądała jak aktorka. “Och, czy ona jest żoną?
Odpowiedziałam: “Tak”. “O mój Boże! Myśleliśmy, że jest sekretarką. Jak mogła być uważana za żonę? Nie zachowała się z
godnością, ubierając się tak głupio. Jak mogliśmy uwierzyć, że jest żoną? Ona nie ma godności żony hinduskiego dżentelmena
na wysokim stanowisku”. I biedaczka siedziała tam przez pół godziny, paląc papierosa. Oni nie mogli uwierzyć. I zapytali Mnie:
“Jest pani pewna, że to jest jego żona?” Powiedziałam: ”Tak, jestem pewna”. No i podeszła do stołu a nikt nie wstał. Oni ciągle
myśleli, cała reszta, że to przyszła sekretarka. Wtedy musieliśmy im powiedzieć: “To jest jego żona”.
Wiecie, ona myślała, że jest szykowną młodą kobietą; w starszym wieku zachowywała się głupio. Więc nawet na Zachodzie
kobieta jest szanowana, jeśli jest dobrą panią domu. Gdziekolwiek to jest, ona jest szanowana. Byłam też zaskoczona, bo
znałam kogoś na wysokim stanowisku, ministra w rządzie angielskim, on był trochę nieobliczalny i nikt nie zwracał na niego
uwagi. Nikt nic nie zrobił. “Nie patrz na niego!” Nie znałam się na skandalach w kręgach dyplomatycznych, ale zapytałam:
“Dlaczego nie porozmawiacie z tym człowiekiem?” “Nie, nie warto”. Zapytałam: “Dlaczego?” Odpowiedzieli: “On jest okropny. To
nie jest dobry człowiek”. “Tak, ale dlaczego? Co on zrobił?” Odrzekli: “To jest lowelas, ogląda się za kobietami i wyczynia różne
rzeczy”, i opowiedzieli o nim historie. Mój Boże! Taki ważny człowiek jak minister - dlaczego on się tak zachowuje? Jak głupi
osioł, takie rzeczy wyczynia. Nikt nie chciał uścisnąć mu ręki. Nawet mężczyźni nie chcieli na niego patrzeć.
Teraz, oczywiście, formuje się nowe społeczeństwo złożone z takich głupich ludzi. To inna sprawa. Jeden Sahaja yogin, który
odwiedzi takie miejsca, będzie zdumiony, jacy oni są głupi. Można ich rozpoznać. Wszyscy oni mają problemy z lewym Nabhi,
czy to mężczyźni czy kobiety. To jest nawet bardziej niebezpieczne dla mężczyzny, kiedy ma taką żonę. Więc, co się dzieje, kiedy
jest problem z lewym Nabhi? Jakie choroby będziesz miał? Przede wszystkim jest rak krwi. Z problemem na lewym Nabhi
możesz dostać raka krwi. Kobiety myślą, że mogą zdominować swojego męża, mogą to robić swoim mężom, mogą ich
poprawiać, ale nie wiedzą, że powodują poważną chorobę taką jak rak krwi.
Znam kogoś, kto cierpiał na raka krwi, ale go wyleczyliśmy a potem odkryliśmy, że jego lewe Nabhi ciągle jest niedobre.
Ponownie zapadał na tę chorobę. Wtedy odkryliśmy, że to była jego żona. Ona była dla niego tak niebezpieczna. A on nie chciał
jej opuścić, nie chciał. Więc mu powiedziałam: “Nie będę cię znowu leczyć, jeśli będziesz żył z tą kobietą. Lepiej ją wyrzuć, albo
wyślij ją gdzie indziej. Ale jeśli będziesz mieszkał z tą kobietą, nie będę cię leczyć”. Również ją przywołałam i powiedziałam jej
wprost: “Jesteś bardzo dominującą kobietą i okropną złośnicą, i jeśli będziesz torturować swojego męża, to on nie wyzdrowieje”.
Ale ona nadal to robiła. I wtedy, rezultat był okropny, okropny, okropny. Rozwinęła się u niego tak wielka trzustka, i wszystko to
zostało usunięte a lekarze powiedzieli: “W przeciągu sześciu miesięcy będzie z tobą koniec”.
Powiedziałabym, że w obu przypadkach, żona próbowała dominować męża, i mąż był nadal przywiązany do żony. Mówię tu o
przypadku, który wydarzył się niedawno.
Tak więc, jesteśmy mężem i żoną, ponieważ się kochamy, uzupełniamy się. Kobieta jest kobietą, mężczyzna jest mężczyzną.
Mężczyźni nie powinni oczekiwać, żeby kobiety były takie jak oni - bardzo szybkie, a kobiety nie powinny oczekiwać, żeby
mężczyźni byli tacy jak one - bardzo, można powiedzieć, wzniośli. Istnieją cechy kobiety i cechy mężczyzny.
Ale największą mocą kobiety jest jej czystość. Jeśli jej czystość zostaje naruszona, wtedy ona jest niebezpieczną osobą, bardzo
niebezpieczną. Ona może zaszkodzić nie tylko swojemu mężowi, ale również swoim dzieciom, swojej społeczności.
Pochodzimy z kultury podobnej do kultury Islamu. Hinduska kultura jest podobna. W hinduskiej kulturze kobiety szanują swoją
czystość bardziej niż cokolwiek innego na świecie. One mogą oddać wszystko, tylko nie swoją czystość.
Jest taka historia muszę wam ją opowiedzieć, to bardzo ciekawe, o bardzo pięknej kobiecie zwanej Padmini. Ona była żoną
króla. I był też okropny muzułmański król, który chciał zobaczyć tę kobietę, bo słyszał, że jest bardzo piękna. Widzicie, to była
dziwna sprawa. On przybył do tamtego królestwa i powiedział: “Muszę spojrzeć na tę kobietę, w przeciwnym razie zniszczę całe

królestwo”. Ludzie powiedzieli: “On nie może tego zrobić, to jest nasza królowa. On nie może tak po prostu patrzeć na naszą
królową”. Ona pomyślała: “W porządku. Jemu nie wolno mnie widzieć, ale może zobaczyć moje odbicie”. Więc stanęła przed
lustrem i on zobaczył jej odbicie. Wtedy jeszcze bardziej oszalał i powiedział: “Muszę mieć tę kobietę. Jeśli mi jej nie dacie,
zniszczę was wszystkich”. Wyobraźcie sobie króla, który robi te wszystkie głupstwa dla kobiety - to jest dowód na to, jakim był
głupcem. Więc sprowadził całą swoją armię i osiadł blisko fortu, gdzie byli ci ludzie, i wysłał wiadomość: “Jeśli nie przyślecie mi
tej kobiety, to was zaatakuję”.
Oni nie byli przygotowani, nie wiedzieli co robić, więc powiedzieli: “Pójdźmy z nim walczyć. Nie możemy pozwolić na oddanie mu
naszej królowej. To jest kwestia naszego prestiżu”. Wzięli sto palankinów. Wiecie co to znaczy palankin? Wzięli sto palankinów. I
w tych stu palankinach było czterech wojowników siedzących z bronią i sprzętem, i dwóch takich, którzy ich nieśli. I powiedzieli:
“W porządku. Królowa przybędzie z setką pokojówek”. W tym czasie muzułmanie, muzułmański król pił swoje napoje, bardzo
zadowolony, że królowa przybędzie. A więc ci ludzie tam poszli i powychodzili ze swoich palankinów, i zaczęli walczyć.
Powiedzieli kobietom: “W przypadku zwycięstwa, o piątej nad ranem zapalimy ogień i jak zobaczycie ogień, będziecie wiedzieć,
że wygraliśmy. Ale jeśli nie wygramy, będziecie wiedzieć z pewnością, że przegraliśmy bitwę. Było ich tylko, powiedzmy,
czterystu albo sześciuset ludzi, a z tamtym człowiekiem były tysiące i on miał strzelby, armaty i to wszystko. Zaczęli więc walkę.
W tej walce ten muzułmański król wygrał - bo miał taką przewagę sił - a większość z tych ludzi zginęła. Nawet król został zabity.
Nie było ognia o piątej rano, i te kobiety zobaczyły, że nie ma ognia. Więc przygotowały ogromną platformę, stos, weszły na stos
i podłożyły ogień, i wszystkie zginęły.
Trzy tysiące kobiet zginęło, ponieważ nie chciały być dotykane przez innych mężczyzn. Gdyby je dotknął inny mężczyzna,
oznaczałoby to koniec ich czystości. W Indiach istnieje wiele, wiele takich historii. Jak one szanowały swoją czystość! Widzicie,
łatwo jest ulec jakiejś pokusie, ale jeśli to chodzi o waszą moc, dlaczego macie oddać ją dla czegoś, co jest tak bezużyteczne?
W Sahaja Yodze musimy to sobie uświadomić. Mężczyźni też muszą wiedzieć, że kiedy ich żony są tak czyste i dobre, oni muszą
je szanować. Muszą też rozumieć, że mają też siostry rakhi, co oznacza, że ta relacja jest bardzo czysta. Respektujemy czystość
siostry rakhi i nie chcemy w żaden sposób współdziałać z nikim, kto nie respektuje czystości. Wtedy również mężczyźni stają się
czyści.
Gdzie kobiety są czyste, mężczyźni też stają się czyści. I ta czystość jest waszą główną siłą, bo ta czystość jest siłą Shri
Ganeshy. I kiedy masz tę moc Shri Ganeshy, wiesz jaki stajesz się potężny z tą niewinnością, która jest w tobie obudzona. Więc
bez czystości, kobiety nie mogą osiągnąć niczego w Sahaja Yodze.
Trzeba porzucić wszelkie idee z przeszłości, wszystkie rzeczy z przeszłości, jeszcze w dodatku całe to bombardowanie z gazet,
z mediów, zewsząd. Ostatnio czytałam piękną książkę, wydano taką wielką książkę, Media Versus America. Opisano w niej, jak
media wkładają pomysły do głów kobiet i mężczyzn, jak potępiają użyteczność życia małżeńskiego, jak media zabiły życie
małżeńskie. Oni się pobierają, potem rozwodzą; znowu pobierają i rozwodzą. Ta sama rzecz dzieje się cały czas.
W Sahaja Yodze, oczywiście, nie jest tak źle. Mieliśmy teraz osiemdziesiąt sześć ślubów. Osiemdziesiąt sześć, z których jeden
prawie nie doszedłby do skutku; ale teraz i ten [związek] ustabilizował się. W Sahaja Yodze jest znacznie lepiej. Ludzie rozumieją
ważność życia małżeńskiego. To jest dramat, ale to również jest tapas [poświęcenie], to poprzez tapasya rozumiesz swoje
własne moce.
Powiedziałabym, że mężczyzna jest jak słońce, a kobieta jest jak Matka Ziemia. Różnica jest taka: że słońce świeci, daje światło,
w pewien sposób odżywia Matkę Ziemię; a Matka Ziemia oddaje wszystko, znosi tyle rzeczy, znosi wszystkie nasze grzechy.
Więc żona jest jak Matka Ziemia. Ona daje wszystkim; swojemu mężowi, swoim dzieciom. Ona nie myśli o sobie. Ona nie myśli:
“Jak mogę osiągnąć wielkie rzeczy poprzez moje piękno, moje ciało, poprzez moje wykształcenie, poprzez moje moce, które
posiadam” – nie, ona tak nie myśli. Zamiast tego ona myśli: “Jak mogę sprawić, żeby inni byli potężni, jak mogę dać im siłę, jak
mogę im pomóc”. To jest typowa ideologia kobiety. Jeśli tak nie jest, to ona nie jest kobietą. To znaczy, że jeśli ktoś powie: “Chcę
przyjść do ciebie na obiad”, ona jest bardzo szczęśliwa. “O, to świetnie. A więc, co mam ugotować? Co mam zrobić?” Takie jest

nastawienie kobiety.
Kiedyś mieliśmy grupę ludzi, około dwadzieścia pięć osób przyszło do Mnie. Siedziałam z nimi na zewnątrz, i potem przesłałam
wiadomość Mojej córce, że oni tu są a robi się późno, więc lepiej ugotuj dla nich obiad. Po jakimś czasie powiedziałam: “Obiad
dla was jest gotowy, chodźmy”. Oni pytali: “Ale jak?” Powiedziałam: “Zobaczycie”. Ona była taka uradowana, Moja córka.
Przygotowała przeróżne rzeczy, jej przyjaciółki przyszły, żeby jej pomóc. I oni byli zaskoczeni, wszyscy obcokrajowcy: “Jak to się
dzieje, że ona jest z tego taka zadowolona? Jeśli powiem mojej żonie” - tak było na początku w Sahaja Yodze - “że nawet tylko
trzy osoby przychodzą na obiad, ona będzie w kółko gadała, gadała, gadała“. Zapytałam: “Dlaczego?” “… będzie mieć pretensje i
będzie zrzędzić i demonstrować swoją złość przy ludziach”. Byłam zaskoczona.
My w Sahaja Yodze tak żyjemy. Chcemy dawać miłość, i mężczyźni muszą docenić tę miłość i cieszyć się tą miłością; czy jesteś
bratem czy mężem czy synem, kobieca miłość jest dla ciebie. I ona daje ci tę miłość, która sprawia, że jesteś całkowicie, nie
tylko radosny, ale również religijny. Ponieważ to jest rzecz względna. Jeśli kobieta zaczyna się źle zachowywać, to jest najgorsze
dla społeczeństwa, bo mężczyźni też zaczynają się źle zachowywać.
Mężczyźni są ekstrawertykami. Zatem, aby ich kontrolować, uczyńcie ich panami domu, kobiety muszą wiedzieć, jak utrzymać
mężczyzn. Zarządzanie domem nie jest łatwe, zarządzanie rodziną nie jest łatwe, i opiekowanie się dziećmi nie jest łatwe - to
jest bardzo trudne. A te, które mają te zdolności są najlepszymi kobietami i one naprawdę to osiągają. Pomyślcie o swoich
matkach, jak one was kochały, wszystkich mężczyzn i kobiety. Dlaczego? Dlaczego tak dużo myślicie o swojej matce? Ponieważ
ona poświęciła wszystko, ale bez okazywania tego poświęcenia. Ona robiła dla ciebie wszystko, po to żebyś ty mógł…
Potencjał miłości kobiety jest ogromny, ogromny! I to jest to, czego musimy się nauczyć od Fatimy. Ona oddała dwoje swoich
dzieci na śmierć. Ona wiedziała, bo przecież to była Vishnumaya. Ona była inkarnacją Vishnumayi. Wiedziała, że Jej dzieci będą
zabite, ale mimo to wysłała swoje dzieci: “W porządku. Nie szkodzi. Nawet jeśli wiem, że oni zginą, to jest w porządku”. Takie
męstwo, taka odwaga, takie rozumienie obowiązku Jej dzieci. Dzisiaj pamiętamy ich imiona Hassan i Hussein.
Przypuśćmy, że powiedziałaby: “Nie, nie, nie, nie idźcie na wojnę. Zostańcie w domu”. I jeśli zmusiłaby ich, żeby nie poszli, wtedy
by nie poszli. Nie mówilibyśmy o nich dzisiaj, prawda? I tak kiedyś by umarli, ale dzięki swojej matce, mieli bohaterską śmierć.
Oczywiście, oni też byli jakimiś inkarnacjami, ale jakie Ona im dała całkowite wsparcie: “Idźcie i walczcie w dobrej sprawie”.
Ponieważ ci fundamentaliści próbowali wprowadzić swój fanatyzm.
Więc dzisiaj jest dzień, kiedy muszę też powiedzieć mężczyznom, że musicie nauczyć się szanować kobietę, która jest czysta.
Proszę zrozumcie, jeśli wasza żona jest czystą kobietą, to nie macie żadnego prawa sprawiać jej kłopotu. Ona nie tylko ma być
szanowana, ale powinniście dopilnować, żeby każdy ją szanował, żeby nikt jej nie ubliżał, powinniście za nią stać, identyfikować
się z nią.
Ale jeśli ona nie jest czystą kobietą i jest tego typu osobą, lepiej trzymać się od niej z daleka. Nie mam na tyle odwagi, żeby
powiedzieć: “No dobrze. Bądź z nią i Ja się tym zajmę”. To jest bardzo trudne. Nie wiem, jakie mogą wyniknąć komplikacje. Z
tymi wszystkimi doświadczeniami, uczy się człowiek tego, że definitywnie kobieta żyje bardziej wewnętrznie, ma o wiele więcej
sił, jest o wiele mądrzejsza niż inni ludzie, jeśli utrzymuje swoją czystość. To jest ten punkt, wokół którego kręci się cały jej
postęp, cała jej osobowość. Ona może być kimkolwiek.
Mieliśmy kobiety - jak na przykład pani, która miała tylko siedemnaście lat i została wdową. Owdowiała w wieku siedemnastu lat,
i walczyła z okropnym królem zwanym Aurangzeb, i dopilnowała tego, że został pokonany; nazywała się Tarabai. W Indiach
mamy kobiety o różnych, różnych, można powiedzieć, charakterach, walczące na przeróżne sposoby, ale były one przede
wszystkim paniami domu. Ich wszystkie moce były mocami pani domu. Więc nie patrzcie z góry na panie domu. Kiedy lecę
samolotem pytają Mnie: "Matko, jaki jest pani zawód?" "Pani domu".
Moim zawodem jest bycie panią domu. Jestem panią domu wielkiej rodziny. Dbam o Moje dzieci, kocham je, one kochają Mnie, i
to jest najlepszy zawód, tak myślę, ponieważ daje tyle radości, jest taki piękny. To jest miłość. To daje energię. Będąc w tym
wieku, nigdy nie czuję Mojego wieku, bo jestem Matką tylu z was. I nigdy nie przychodzi Mi do głowy, że teraz jestem stara i

muszę robić to i to, muszę odpoczywać i nie wolno Mi tyle pracować... Dlatego, że czuję miłość do Moich dzieci, muszę je
nakarmić, muszę się nimi opiekować, ponieważ muszę dać im wszystkie Moje moce.
Nigdy nie staram się pokazywać wam Moich mocy w jakikolwiek sposób. To wy jesteście tymi, którzy powinni posiąść wszystkie
Moje moce. To jest Moje jedyne pragnienie, żebyście byli tak potężni jak Ja. Oczywiście, wy odkrywacie, że Ja mam moce, ale
jeśli o Mnie chodzi chcę, żebyście zapomnieli jakie Ja mam moce, ale żebyście sami mieli w sobie te wszystkie moce po to, aby
ocalić świat. To jest jedyna rzecz, którą chcę wam dać. I chcę was zapewnić, że wszyscy możecie mieć wszystko, co Ja mam;
jedyna rzecz, którą musicie utrzymać - prosta rzecz w życiu - to jest to, że musimy być prawymi ludźmi.
Nie możemy prowadzić gier, nie możemy się źle zachowywać. W tych czasach, tyle rzeczy wychodzi na jaw. Rzeczy, które robią
mężczyźni i które robią kobiety - my tego nie robimy. W procesie ewolucji, mówi się, że były jakieś małpy - szympansy, które stały
się ludźmi. Ale tak nie było, w międzyczasie były jeszcze inne istoty ludzkie, które istniały i które zniknęły.
A więc, bardzo niewielu ludzi stanie się Sahaja yoginami, którzy zostaną ocaleni. Cała reszta wyginie - oni nie będą ani małpami
ani ludźmi, oni znikną. Przez te wszystkie samo-niszczące rzeczy, które zabijają rodzinę, które zabijają w nas czystość, i
sprawiają, że schodzimy na manowce. Jesteśmy w zawieszeniu. Mamy choroby, mamy zmartwienia, mamy problemy. Więc
bądźcie ostrożni, bardzo, bardzo ostrożni.
I ta specjalna puja dla Fatimy Bi jest pują do Vishnumayi. Również poczucie winy, które pracuje na lewym Vishuddhi można
wyleczyć, poprzez stanie się czystym człowiekiem. Wtedy nigdy nie czujesz się winny, ponieważ masz w sobie tę cnotę. Z tą
cnotą nigdy, przenigdy nie czujesz się winny, i potrafisz stawić czoła każdemu nonsensowi, bo stoisz na prawdzie czystości.
Powiedziałabym, że dzisiaj jest specjalny dzień, kiedy oddajemy cześć temu ideałowi czystości, jaką jest Fatima Bi.
Niech Bóg was błogosławi.
No dobrze, więc mamy tylko kilkoro dzieci... Ile mamy dzieci? Podejdźcie tu, chodźcie, chodźcie. Zaśpiewajmy Ganesha Stuthi. W
porządku, możecie zaśpiewać Ganesha Stuthi. Powiedzmy mantrę do Ganeshy, a potem zaśpiewamy Ganesha Stuthi i po tym
powiemy sto osiem imion.
Ten kamień, feroza, pochodzi z Iraku, i Fatima nosiła kwarc, nie ma co do tego wątpliwości. Ten tutaj nazywa się kwarc i
nazywają go feroza. I tak dużo tego jest tam w Iraku, tak dużo. Ona nosiła tę ferozę, to się całkowicie zgadza. Również, do
waszej wiadomości... te wazony też pochodzą z Iraku, też z tego samego miejsca, gdzie Ona była. Zobaczcie jaki zbieg
okoliczności, żeby dokładnie, w tym momencie, przyjechały z Iraku.
Niech Bóg błogosławi ten kraj i niech będzie pokój. Widzicie, ktoś powiedział, że nie każdy może pojechać do Indii, więc ludzie
nie mogą się pobrać. Myślimy więc o tym o tym, żeby zorganizować śluby, kiedy - podczas pujy Diwali. Ale chodzi o to, że nie
będziecie mieli takiego wyboru. Nie szkodzi. Ci którzy chcą się pobrać, powinni przysłać Mi wypełniony formularz, wyślijcie to do
Guido.
I jeszcze jedna rzecz, nie możemy mieć takich skomplikowanych ceremonii, jak mamy w Indiach. Próbujemy, ale wiecie, że to
jest trudne. To jest inny kraj. Próbujemy znaleźć potrzebne rzeczy, wypracować to. W każdym razie zorganizujemy śluby,
ponieważ nie chcecie ślubów innego typu, prostych, chcecie mieć śluby takie jak w Indiach.
Więc pojadę do Indii przed Diwali, spróbuję to dla was zorganizować.
Niech was Bóg błogosławi. Dziękuję wam bardzo za wszystko. Przykro Mi, że tym razem nie mogłam dać prezentów każdemu z
was.
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Dzisiaj będziemy czcić Shri Ganeshę.
Jak wiecie, w całej Europie, Ameryce, Anglii utracono wiarę w Shri Ganeshę. Brakuje też troski o Jego moce i Jego
błogosławieństwa. W rezultacie kraje te nie mają wszystkich Jego błogosławieństw.
Pierwszym błogosławieństwem Shri Ganeshy, które jest największe, jest mądrość: dowiadujemy się, co jest dla nas dobre, a co
złe; co jest budujące, a co niszczące; co powinniśmy zrobić, aby osiągnąć naszą Samorealizację? Ci ludzie, którzy mają mądrość,
są bardzo szczęśliwymi osobami. Ale mądrość nie pochodzi z żadnego źródła, ale z własnego zrozumienia życia.
Kiedy osoba zaczyna myśleć: "Dlaczego ja robię takie i takie rzeczy? Jaki jest efekt mojego działania? Jaki jest rezultat mojego
zachowania? Czy to jest dla mnie dobre czy złe?"
Wtedy przychodzi mądrość. Nawet jeśli niektórzy ludzie wiedzą, że to jest dla nich złe, nadal nie mają mocy, aby kontrolować
siebie. Wciąż robią wiele złych rzeczy, których nie powinni robić.
Powodem jest to, że nie mają mocy mądrości. Osoba mądra, wie nie tylko to, co jest dobre a co złe, ale także bardzo dobrze zna
swoją własną moc, by nie robić czegoś złego. Po prostu tego nie robi. Mądrość jest całkowitą mocą w nas samych, przez co nie
czynimy żadnych wysiłków, ale po prostu spontanicznie to działa przez nas i robimy rzeczy, które są właściwe i prawe. Dzięki tej
mądrości, wiele osób wzrosło w życiu bardzo wysoko.
Przykładowo, weźmiemy przykład Kabira. Kabir urodził się w rodzinie tkaczy. Mówi się, że prawdopodobnie się w niej nie urodził,
ale został znaleziony przez tkacza, cokolwiek to jest.
I należał on do rodziny muzułmańskiej. Ale uświadomił sobie, że Muzułmanie praktykując swój Islam, nie dadzą mu tego, czego
chce. Musi szukać siebie, musi poznać samego siebie.
Więc to co zrobił, to poszedł nad brzeg rzeki Ganges w Benares i tam przebywał czekając na wielką Zrealizowaną Duszę, znaną
jako Ramananda, Swami Ramananda. Kiedy Swami Ramananda wrócił po kąpieli, [Kabir] natychmiast przypadł mu do stóp. Jeśli
ktoś, złapie stopy jakiegokolwiek Bramina po kąpieli, ten na niego nakrzyczy. Ale on był świętym, nie był Braminem. Zapytał:
"Czego chcesz mój synu?" On odrzekł: "Panie, daj mi inicjację. Chcę Samorealizacji". I Swami Ramananda natychmiast się
zgodził. Wszyscy inni ludzie powiedzieli: "Panie, on jest Muzułmaninem, jest sierotą, wychowanym w rodzinie muzułmańskiej.
Jak możesz dać Realizację? On nie zaakceptuje żadnej z zasad, która wygląda jak wywodząca się z religii hinduskiej".
Ramananda spojrzał na Kabira; on potrafił dostrzec wielkiego poszukiwacza. Powiedział: "Nie znacie go, ja go znam". I zabrał go
ze sobą, a po tym Kabir stał się wielkim świętym. Jest on akceptowany przez Hindusów i Muzułmanów, ponieważ miał tę moc
mądrości, poszedł do człowieka, który nie należał do jego religii, który mógł go nie zaakceptować, który mógłby po prostu
wrzucić go do rzeki, było to też możliwie. Ale wiedział także poprzez swoją mądrość, że "ten człowiek jest tym, który mnie
pokocha, ponieważ jestem poszukiwaczem Prawdy".
Tak więc ta moc prawdy działa nie tylko dlatego, że wiecie co jest dobre a co złe, powtarzam, ale po prostu dlatego, że nie
robicie czegoś, co jest złe. Teraz ktoś mógłby zapytać: "Matko, więc jakie jest źródło tej mądrości?" Źródłem jest Shri Ganesha.
Źródłem jest Shri Ganesha, który jest Dawcą Mądrości.
Kiedy Shri Ganesha jest obrażany i znika za chmurami ignorancji, wtedy ludzie zaczynają robić rzeczy, które są niemądre. Dzieje
się tak w wielu sprawach. Przypuśćmy, że obecnie w demokratycznych krajach, nie wolno wam nic mówić o moralności, o tym,

jak ludzie powinni się zachowywać, jakie powinny być ich relacje. Nie starają się dbać o społeczeństwo, ponieważ myślą, że
troska o społeczeństwo nie jest naszym zadaniem, to jest sprawa prywatna. W rezultacie, ludzie biorą wolność w swoje ręce i
zaczynają obrażać Shri Ganeshę.
Kiedy Shri Ganesha jest obrażany, następuje całkowita blokada w istocie ludzkiej, tak myślę.
Człowiek staje się idiotą. Staje się głupcem. Nie rozumie, jak dalej podążać kierując się mądrością. Bez mądrości, każdy
zrobiony krok jest destrukcyjny. To jest pierwsza cecha Shri Ganeshy, że On nam daje, obdarza nas mądrością. Więc musimy
szanować Shri Ganeshę w sobie, to jest bardzo ważne szczególnie dla tych wszystkich demokratycznych krajów, które teraz
schodzą na psy, ich rodziny są niszczone, ponieważ ich styl życia jest tak okropny, ich dzieci są zniszczone, pod każdym
względem, one są w wielkim niebezpieczeństwie.
Tę mądrość można łatwo przywrócić, jeśli obudzimy ich Kundalini. Jeśli Kundalini obudzi się, ten Ganesha może zostać
przebudzony, ponieważ bez Jego pomocy Kundalini nie może zostać przebudzona. A jeśli Shri Ganesha wie, że Kundalini ma
zostać obudzona, On wszystko wybacza, zapomina wszystko i przychodzi do pomocy, aby wspierać wznoszenie się Kundalini.
W każdej czakrze On jest po to, aby was wspierać, dopóki nie dostaniecie Realizacji, On jest po to, aby wam pomóc.
Sednem, którego brakuje we wszystkich tych krajach jest mądrość i dlatego napotykacie tak wiele destrukcji, dzieje się tak wiele
nonsensu, i nie możecie zrozumieć, dlaczego ludzie są tak głupi.
Kolejna moc, jaką posiada Shri Ganesha jest taka, że On generuje niewinność w nas. Szanujemy naszą niewinność. Szanujemy
naszą czystość. Szanujemy styl życia, który jest przyzwoity i stosowny. W każdym świętym piśmie jest napisane, że powinniśmy
ubierać się w taki sposób, abyśmy wyglądali przyzwoicie i stosownie, i że nasze ciało nie powinno w żaden sposób wyrażać
nieprzyzwoitego uczucia lub nieprzyzwoitego zachowania z naszej strony. To jest powód, dla którego w Sahaja Yodze musimy
ubierać się w określony sposób. Myślę, że Sahaja yogini zdali sobie z tego sprawę, że nasz strój powinien być przyzwoity,
powinien być godny, i że nie powinniśmy w żaden sposób starać się pokazywać naszej wulgarności. Bo jeśli niewinność jest
najważniejszą cechą, którą powinna mieć istota ludzka, jeśli jest to kompletna ozdoba istoty ludzkiej, wtedy należy dbać o
własną czystość i własną moralność.
Oczywiście, w niektórych krajach sądzą, że czystość jest przeznaczona tylko dla kobiet, a nie dla mężczyzn. Ale to nieprawda.
Tak uważają ludzie Islamu. To jest bardzo niewłaściwe. To jest przeznaczone dla obojga z nich. Jak osoba, która próbuje zmusić
drugą stronę, jak mężczyźni próbujący zmusić kobiety, aby były czyste a sami nie są cnotliwi, to kobiety nie będą czyste. Ze
strachu, mogą one wyglądać, wydawać się, próbować być [takie], ale jeśli mają szansę, to będą prowadzić życie, które jest
niewłaściwe. Ponieważ widzą drugą stronę, mężczyzn próbujących je zdominować, wtedy myślą: "Co w tym złego, jeśli oni mogą
to robić, to dlaczego my nie możemy tego robić?"
A więc całe społeczeństwo musi prowadzić bardzo przyzwoite życie i bardzo, bardzo stosowny, godny styl życia. Nie tylko w
ubiorze, ale nawet w życiu codziennym jest to ważne. W przeciwnym razie zaczyna działać rodzaj niepewności pomiędzy
mężczyznami a kobietami, zbyt wiele komplikacji, zaczyna się zbyt skomplikowane życie.
Trzecią cechą, o której dziś mówię jest to, że osoba niewinna nie powinna się bać, ponieważ Bóg opiekuje się niewinnymi ludźmi.
Są zawsze chronieni. Jeśli ktokolwiek spróbuje skrzywdzić niewinnego, Bóg chroni go i jak to widzieliście, wiele dzieci, które
spadają z wysokich pięter, jest ocalonych i dzieje się tak wiele rzeczy. Ale widzimy też, jak wiele dzieci jest zabijanych przez
ludzi, którzy są wyjątkowo agresywni. Jest to oczywiście bardzo, bardzo okrutne i złe, aby zabić niewinne dzieci, ale kiedy te
dzieci są zabijane, a w rzeczywistości nikt nie ginie, jak wiecie bardzo dobrze, cały świat jest wstrząśnięty; cokolwiek przydarza
się dzieciom, cały świat jest wstrząśnięty, a potem cały świat zaczyna chronić niewinność. Jeśli niektórzy ludzie, mężczyźni,
zostaną zabici lub coś im się przydarza, nikt tak bardzo się tym nie przejmuje, ale jeśli choć jedno dziecko jest w trudnej sytuacji,
wszyscy ludzie łączą wysiłki, aby uratować to dziecko. To jest tak ważne, to nie dziecko, ale niewinność dziecka, która generuje
to uczucie, że musimy uratować to niewinne maleństwo, które ma problem.

To dlatego w całej historii, wszędzie tam, gdzie znajdowały się opisy zabijanych dzieci lub gdzie została zaatakowana
niewinność, całe społeczeństwo, w ujęciu historycznym również, buntowało się przeciwko temu. A ten bunt pochodzi od mocy
Shri Ganeshy, że On z pewnością może stworzyć uczucie obrzydzenia do ludzi, którzy próbują być niemili dla dzieci. Jeśli
popatrzycie, to gazety również piszą o tym, jak dzieci cierpią. Jaki jest problem dzieci, jak one cierpią? To jest bardzo, bardzo
poruszające, kiedy krzywdzone są dzieci.
W Sahaja Yodze mamy teraz dzieci, które są urodzone-zrealizowane i rozumiemy ich niewinność. Staramy się trzymać je poza
zasięgiem wszystkich tych strasznych rzeczy, które dzieją się dzisiaj na świecie. I staramy się tak nimi zaopiekować, aby wyrosły
na dzieci, które są nie tylko urodzone-zrealizowane, ale które uratują innych od dylematu zniszczenia samych siebie przez
nieszanowanie swojej niewinności. Ten szacunek dla niewinności, gdy już się rozwinie, poprzez takie wydarzenia, poprzez swoje
własne dzieci, poprzez ich własne relacje, wtedy cały naród może zostać ocalony.
Innym sposobem jest czczenie Shri Ganeshy, które pochodzi od Matki Ziemi - zasady niewinności. Matka Ziemia jest tak
niewinna, niezależnie czy jesteście dobrzy czy źli, Ona daje wam owoce, Ona daje wam drzewa, Ona opiekuje się wami. Nawet
jeśli jesteście kłamcami czy oszustami, Ona wciąż to robi. Oczywiście do pewnego momentu a potem Ona może wywołać jakiś
rodzaj nieszczęścia jak trzęsienie ziemi, czy coś w tym rodzaju.
Obecnie, cały czas istnieje wielka obawa trzęsienia ziemi w rejonie Los Angeles. I praktycznie mają tam co roku wstrząsy.
Powodem tego są media kinematografii w Los Angeles i one generują te wszystkie zabawne pomysły obrażające Shri Ganeshę
wewnątrz nas. To jest przyczyna ciągłego całkowitego zagrożenia dla tych ludzi, którzy mieszkają w tej okolicy, którzy to
popierają. Również Ameryka wydaje się być całkowicie zagrożona, jeśli chodzi o naturę. Powodem są wszystkie te pomysły
wyciekające z Ameryki a ludzie ślepo je akceptują. Nie wiem, dlaczego akceptują te pomysły. Te pomysły przyszły do nas,
możemy powiedzieć, że Freud je przyniósł.
Obecnie Freud nie mógłby dobrze prosperować w Niemczech. On tutaj był, był w Austrii, nie mógł tutaj prosperować; ludzie go
nie słuchali, ale kiedy pojechał do Ameryki, dostał całe wsparcie i dzięki temu wsparciu udało mu się.
Otrzymał to wsparcie, ponieważ całkowicie się przeciwstawił idei prowadzenia czystego życia. On powiedział: "To wszystko jest
absurdem, to jest całkowicie bezsensowne i nie należy słuchać wszystkich tych rzeczy". I rozpoczął całą teorię, na bardzo,
bardzo poniżających zasadach a ludzie to zaakceptowali. Potem ci sami Niemcy, ci sami Austriacy, ci sami Europejczycy ślepo
zaakceptowali Freuda. Bo w jakiś sposób, jeśli coś pochodzi z Ameryki staje się kolektywne.
Bo jak wiecie Ameryka jest krajem Shri Krishny, który jest dla ludzi, który jest dla kolektywności i tak właśnie cokolwiek pochodzi
z Ameryki, staje się kolektywne. A jeśli jest to trucizna, rozprzestrzenia się bardzo szybko i to naprawdę paraliżuje cały świat.
Więc teraz musimy być mądrzy, aby dostrzec co niszczy nas i co niszczy naszą wewnętrzną istotę. Dla Sahaja yoginów jest to
bardzo ważne, ponieważ powiedzmy, że jest tkanina lub sari, powiewające na wietrze, nawet jeśli możecie uchwycić je za jeden
róg, możecie je przytrzymać. A po pewnym czasie wszystko może ustąpić.
I tak rzeczywiście musi się stać ze światem, jeśli Sahaja yogini będą trzymać sari, lub możemy powiedzieć ten Wszechświat
swoją mądrością i mocną wiarą w Sahaja Yogę. W przeciwnym razie mogą również zostać zdmuchnięci, jeśli oni nie są
prawidłowo osadzeni, jeśli nie są ugruntowani, jeśli nie są ustabilizowani w swojej własnej oświeconej wierze Sahaja Yogi, mogą
zostać zdmuchnięci przez ten wiatr, który jest tam, by torturować cały świat, aby zniszczyć cały świat.
Tak więc odpowiedzialność Sahaja yoginów jest bardzo ważna, żeby ich zasada Ganeshy była w porządku. Jeśli nie jest w
porządku, to cały ruch Sahaja Yogi może upaść. Do kobiet i do mężczyzn muszę mieć pokorną prośbę, aby spróbowali umieścić
swojego Shri Ganeshę na bardzo szanowanej pozycji w swoim stylu życia. To powinno być najwyższe, najważniejsze i również
każdego dnia trzeba o tym pamiętać, że jesteśmy bardzo pobłogosławieni przez Shri Ganeshę, aby uzyskać naszą
Samorealizację. Jest tak wiele cech Shri Ganeshy, które opisałam. Jedną z nich jest to, że On jest dzieckiem. On jest bardzo
pokorny, jest bardzo radosny, jest bardzo zainteresowany [wszystkim] i jest niesamowicie pokorny, i pomimo swojej wagi jest

bardzo lekki, ponieważ może siedzieć na małej, malutkiej myszce. On nie próbuje się popisywać, nie ma tak wspaniałego
pojazdu jak ma Vishnu czy czegoś takiego.
Jego pojazd jest bardzo prosty, najprostszy - lub możemy powiedzieć najmniejsze stworzenie, które może właściwie [tylko]
pełzać - to myszka i On używa tej myszy. Za pomocą tej myszy wyraża swoją własną moc, że nie potrzebuje żadnego innego
pojazdu. To jego pojazd, to jego skromność. On porusza się, przenika i wpływa na życie ludzi poprzez bardzo, bardzo proste,
słodkie metody. W Sahaja Yodze musimy uświadomić sobie, w jaki sposób wywieramy wrażenie na innych? Na przykład, nikt nie
będzie pod wrażeniem Sahaja Yogi, jeśli macie wspaniały samochód czy cokolwiek lub jeśli przejawiacie obraz zamożnego
życia. Nikt nie będzie pod wrażeniem, widziałam to.
To, co robi wrażenie na ludziach, jest prostym wyrażeniem waszej miłości poprzez pewne gesty, przez określone prezenty,
poprzez pewne zachowania. I widziałam ludzi, którzy są bardzo słodcy, którzy po prostu jak dzieci wyrażają siebie w tak
niewinny prosty sposób, który trafia ludziom do serca. W tym sensie, jak Sahaja yogini czasami opisują Mi innych Sahaja
yoginiów - jest to bardzo zaskakujące jak wyrażają swoje uznanie dla innych Sahaja yoginów - są bardzo, bardzo słodcy i
niezwykle kochający, delikatni, całkiem jak dziecko.
Jak dziecko bawi się i jak was potrafi rozbawić, jak dziecko próbuje robić rzeczy dla was. Ja znam Moje wnuki, siedziałyby na
zewnątrz, kiedy Ja bym się kąpała. One były urodzone-zrealizowane. Kiedy wyszłam na zewnątrz, zastałam je siedzące tam z
pudrem na moje stopy, z perfumami na moje ręce, wszystko to miałoby miejsce. I nigdy im nie powiedziałam, nikt im nie
powiedział, ale one będą tam siedziały. Jeśli leżę, to przychodzą i przykrywają Mnie i cały czas starają się dowiedzieć, jak mogą
się Mną opiekować, jak gdyby one były moimi rodzicami lub były większe ode Mnie a także w pewnym sensie starają się Mnie
prowadzić. Na przykład, jeśli idę a one widzą kamień czy coś takiego, położą swoje ręce: "Babciu, nie idź tędy, tu jest kamień.
Uważaj, idź tą drogą". Jakbym nie miała oczu, aby zobaczyć, one są Moimi oczami, które Mi mówią, jak wszystko robić. Tak
słodko, widziałam w ich dzieciństwie, jak były ostrożne i wiedziały, co Ja lubię a co Mi się nie podoba. Tak słodko i tak
upewniając się, że one cały czas starały się po prostu Mnie zrozumieć.
Następną cechą Shri Ganeshy jest to, że zawsze stara się zadowolić swoją Matkę. On nie chce robić niczego, co uczyni Ją
nieszczęśliwą. On nie mówi: "Nie". Niektórzy Sahaja yogini mają zły nawyk. Jeśli coś im powiem, odpowiedzą: "Nie, nie to". Tak
nie powinno się robić. Szacunku do Matki należy uczyć się od Shri Ganeshy. Przy tym stwierdzam, że ludzie są trochę za bardzo
przemądrzali. Powiedzmy, że coś powiem, oni natychmiast Mnie poprawią: "Nie, to nie tak".
Ten spryt nie jest zbytnio pomocny, jak sądzę. Bo jeśli coś powiem, to mogę też powiedzieć, że dzisiaj właśnie teraz jest
poranek, przypuśćmy, że tak powiem. Teraz wy natychmiast powiecie: "Nie, nie, nie, to nie poranek. Czy nie widzisz? Jest
wieczór". Co osiągnęliście? Wiem, że jest wieczór. Ale dlaczego powiedziałam: "Jest poranek?" Tylko żeby zobaczyć. Nic przez
to nie osiągniecie. Mówiąc: "Nie, nie to, to nie było tak, to jest tak" to jest spryt. Ale poprzez ten spryt, sami siebie przechytrzacie.
Więc co osiągnęliście? Widzicie, co musicie pokazać? Zobaczcie, co osiągnęliście? Robiąc te komentarze lub mówiąc w ten
sposób lub w taki sposób, co osiągnęliście? Nic.
Lecz jesteście cały czas testowani. I podczas tego testowania dowiadujecie się, co jest z wami nie tak. Jest to bardzo ważne dla
osób, które są bliżej Mnie, aby zrozumiały, że jeśli coś powiem, nie bierzcie tego bardzo dosłownie, ponieważ Ja jestem też
Mahamayą.
Jeśli coś powiem, może to być tylko, aby was testować. Następnie kontynuujecie: "Nie, nie to, nie to". To umysł, który po prostu
absorbuje nawet testowanie, przechodzi testy. Wtedy tylko będziecie wiedzieć, że jesteście testowani i że wasze testy są tylko
po to, aby zobaczyć jak dalece głęboko Mnie rozumiecie.
Ale są też inne osoby, które błędnie Mnie interpretują. Widziałam, bardzo źle jest to robić, ale to się przydarza, ponieważ oni nie
są wystarczająco mądrzy. Źle interpretują, chcą powiedzieć: "Matka powiedziała to, Matka powiedziała tamto, to nie jest dobre,
tamto nie jest". Próbują się popisywać mówiąc: "Bardzo dobrze zrozumieliśmy Matkę". Nie jest łatwo Mnie zrozumieć, muszę
wam to bardzo szczerze powiedzieć. Nie możecie bardzo dobrze Mnie zrozumieć, jedynie spróbujcie zrozumieć siebie.

Jestem dla was jak lustro. Więc kiedy patrzycie w lustro, to je widzicie; nie możecie zrozumieć lustra, ale możecie zrozumieć
siebie. Więc kiedy patrzycie w lustro, próbujecie zrozumieć siebie. Nie patrzycie w lustro, żeby zrozumieć lustro. Kiedy
spróbujecie zrozumieć lustro, lustro zostanie rozbite i koniec. I wasz obraz również będzie skończony. Jest to bardzo prosta
sprawa, ale całkiem subtelna. I taka jest jakość Shri Ganeshy, że On wie o wszystkim co spodoba się Jego Matce i On robi
wszystko to, co jest dla niego dobre, ponieważ przez to On sprawia przyjemność swojej Matce.
On jest całkowicie oddany Matce, niczemu innemu, żadnym innym bóstwom, On walczył z nimi wszystkimi. Nie przejmuje się
tym, kim inni są. On zmierza do nich wszystkich poprzez zrozumienie Matki i szanuje ich poprzez zrozumienie Matki. Ale
niektórzy ludzie, jak widziałam, nadal nie mogą tego zrobić. Nadal trzymają się jakiegoś bóstwa, które czcili, jakiejś ideologii,
którą mieli. Wtedy nie są w całkowitym połączeniu ze Mną. I takim właśnie On jest, po prostu połączony ze swoją Matką. Dla
niego Ona jest wszystkim. Ona jest źródłem wiedzy, Ona jest źródłem radości, Ona jest źródłem Prawdy. On nie musi patrzeć na
nikogo innego. Teraz wydaje się bardzo egoistyczne, mówienie takich rzeczy we współczesnych czasach, kobieta mówiąca w
ten sposób, że "wszyscy zachowujecie się w ten sposób".
Ale możecie zrozumieć, że jeśli macie cokolwiek zyskać, jeśli macie zdobyć pewną wewnętrzną wiedzę, jeśli macie wznieść się
wyżej, wtedy musicie uczyć się od Shri Ganeshy. Co On robi i jaka jest Jego relacja ze swoją Matką, która oczyszcza, odżywia i
nastawiona jest na wynik, w rezultacie którego stopniowo wzrastacie.
Jak mówiłam wczoraj niektórym ludziom, że nie powiedziałam wszystkiego od samego początku, wszystkich tych subtelnych
rzeczy. Stopniowo wzrastaliście a Ja stosownie do tego mówiłam. Gdybyście wszyscy od samego początku byli jak Shri
Ganesha, powiedziałabym wszystko, ale Shri Ganesha nie potrzebuje nawet niczego wiedzieć, On już wie, On jest bardzo dojrzałą
osobą. Albo możemy powiedzieć, że najbardziej dojrzałym bóstwem jest Shri Ganesha. Teraz to, co zrobiliście, to dzięki
mądrości wyrośliście i stopniowo powiedziałam wam o wielu rzeczach.
Ale nie mówiłam o wielu rzeczach, takich jak Genesis, jak początek naszego życia. Skąd się wzięliśmy. Powiedziałam to w
pewien sposób, bardzo, bardzo przyziemny sposób, ale o wszystkich subtelnościach nie powiedziałam wiele. Ponieważ nie chcę,
abyście wdawali się w jakąś dyskusję lub dochodzili do jakiegoś punktu, którego nie można zweryfikować waszymi wibracjami.
Cokolwiek możecie zweryfikować poprzez swoje wibracje staje się waszą wiedzą. To właśnie stopniowo wam mówiono. Nie
powinniście ingerować. Albo nie powinniście zagłębiać się w te książki i rzeczy, które mówią o pochodzeniu Ziemi i pochodzeniu
tego i tamtego. Nie powinniście wchodzić w te sprawy, ponieważ wasz umysł zostanie przekierowany, zwrócicie się w stronę
wiedzy, która może nie być wiedzą i wtedy zaczniecie myśleć: "Och, nie znam tej części, nie znam tamtej części".
To, co musicie wiedzieć, jest bardzo proste - czym jesteście? Jesteście Duchem i światło Ducha stopniowo powie wam o
wszystkim, tyle ile możecie znieść. Nie powie wam czegoś, czego nie możecie znieść. To bardzo dobra analogia, kiedy mówimy:
"Wy jesteście światłem", ale światło, które nosicie bardzo różni się od tego zwykłego światła.
To światło nie rozumie, nie myśli. Teraz światło, które nosicie, jest światłem, które rozumie, myśli i daje wam tyle światła, ile
możecie znieść. Ono nie będzie migać, jeśliby migało bylibyście w szoku. Ono nie przygaśnie. Będzie ono absolutnie w relacji do
tego, co możecie zrozumieć. Czasami widziałam, że Bóstwa emitują zbyt wiele wibracji podczas pujy. Ale jeśli nie możecie tego
znieść, one nie wchodzą w was. One sprawiają problem Mnie, ale nie wejdą w was.
Trzeba więc zrozumieć, że nie jest ważne to, co wiecie o tym i co wiecie o tamtym, i co wiecie o tym - nie jest to tak ważne.
Ważne jest to, na jakim etapie jesteście. Jak dojrzali jesteście w Sahaja Yodze. Teraz jest tak wiele cech Shri Ganeshy, jak wam
powiedziałam, myślę, że nie ma już dzisiaj czasu, aby o tym mówić. Ale stopniowo mówiłam o wszystkich jego cechach i
wszystkie z nich można wyrazić i zamanifestować w waszej istocie, jeśli naprawdę Go szanujecie. Absolutnie, to jedyny sposób,
w jaki można przejawić Jego cechy.
Niech was Bóg błogosławi.
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Shri Krishna Puja, Cabella Ligure (Włochy), 15 sierpnia 1993
Zebraliśmy się tu dzisiaj, aby celebrować Puję do Shri Krishny. Musimy dokładnie zrozumieć, że Shri Krishna jest bardzo, bardzo
ważnym Bóstwem w nas, ponieważ On jest Vishnu, który rezyduje w Voidzie, w Nabhi. On jest tym, który tworzy w nas dharmę.
Kiedy otrzymaliście swoją Realizację, nie mówiłam wam: "Nie rób tego. Nie rób tamtego". Nigdy wam nie mówiłam: "To jest
niedobre. Tamto jest niedobre". Po prostu sami tak postąpiliście, ponieważ Vishnu został w was obudzony. On jest w Voidzie i
jeśli jest obudzony, przywodzi was do światła, usuwa waszą ignorancję, usuwa waszą ciemność i zaczynacie widzieć, że
cokolwiek co robiliście było dla was destrukcyjne, i w ten sposób ustanawia się dharma. Oczywiście dharma została też
ustanowiona przez wszystkich dziesięciu Guru, którzy przybyli na Ziemię, proroków, którzy nauczali nas o dharmie.
Więc ta kombinacja Shri Vishnu i dziesięciu Guru jest po to, aby ustanowić w nas dharmę. Prorocy nauczali o dharmie, tak jak to
wszędzie widzieliście. Oni mówili: "Nie rób tego. Nie rób tamtego". Rozprawiali o Dziesięciu Przykazaniach. Każdy prorok
nauczał o dharmie, o tym co trzeba robić, do momentu, w którym również Chrystus musiał o tym mówić i powiedział: "Nie
będziesz miał pożądliwych oczu".
Ale Krishna jest tym, który powiedział: "Przyszedłem na tę Ziemię, kiedy istnieje glani, co znaczy rozpad dharmy". Kiedy dharma
staje się słaba, wtedy On przybywa na tę Ziemię a następnie niszczy tych ludzi, którzy są odpowiedzialni za sprowadzenie
dharmy do poziomu zatracenia. Drugą rzeczą, o której mówił to: "Ja Ochraniam świętych. Ochraniam świętych i zabijam tych,
którzy są jak diabły, jak szatany, którzy są destrukcyjni". Takie są Jego obietnice, które złożył dawno temu jako Shri Krishna.
Vishnu znamy głównie jako dawcę dharmy. Ale Jego wszystkie potężne cechy dopiero zamanifestowały się, kiedy przyszedł jako
Shri Krishna. W czasach Shri Ramy te właściwości także nie mogły zostać wyrażone w taki sposób.
Więc Shri Krishna spędził pierwszą część swojego życia w Gokul i Vrindavanie, gdzie pięknie wyraził Swój charakter tworząc to,
co nazywał leelą, leeladharą; On był tym, który powiedział stań się świadkiem; obserwuj cały świat jak przedstawienie, Sakshi
Swarupa. I gdy zobaczysz cały świat tak, jak patrzy na niego dziecko, z dziecięcą radością i wesołością, będziesz cieszyć się
życiem. To wam się przydarzyło, staliście się niczym obywatele Vrindavanu i Gokul, sposób, w jaki cieszycie się sobą, cieszycie
się swoim towarzystwem i błogością Boga. Potem On też pokazał, poprzez zabicie Kaliya, poprzez zabicie Putany i innych ludzi,
że jeśli ktoś spróbuje sprawiać kłopoty tym radosnym dzieciom Boga, On będzie tym, który stanowczo obroni i zabije wszystkie
diabelskie moce, które przysparzają kłopotów.
Ale później On staje się królem i kiedy staje się królem, używa swoich mocy w inny sposób. Przede wszystkim, jeśli spojrzycie na
Jego własnego wuja, członka rodziny, Jego własnego wuja, brata matki, to był nim Kansa, który był bardzo złym człowiekiem.
Ale Shri Krishna go nie oszczędził, zabił go. On zabił tak wielu ludzi. Zanim stał się królem, zabił tak wielu ludzi. Więc co to
znaczy, że On zabił własnego wuja? Jedną cechę, którą On ma, którą miał Chrystus, możemy powiedzieć, lub którą miało tak
wielu świętych, to przebaczenie. On nie wierzył w przebaczenie. On jest jedynym, który powiedział: "Muszę karać". Musimy mieć
kogoś, kto także pownien karać.
Jeśli jesteście jak Shiva, to wiedzcie, że Shiva kochał nawet rakshasy i w swojej niewinności dawał im też błogosławieństwa. Ale
Shri Krishna w ogóle nie wierzył w przebaczenie, ponieważ ważne było, żeby istniał ktoś bardzo surowy, z tak surowym
zrozumieniem, że diabeł jest diabłem a diabła trzeba zabić.
On to zrobił podczas swojego życia, jeśli spojrzycie, zabijał tak wielu ludzi. Ale to nie oznacza, że mamy prawo kogoś zabić. On
był Shri Krishną, my Nim nie jesteśmy. Musimy wybaczać, ponieważ jesteśmy istotami ludzkimi. Gdy już wybaczymy,
przekazujemy Shri Krishnie cały nasz gniew, całe nasze nastawienie na zemstę. On to przejmuje. Jak tylko powiecie:
"Wybaczam", wtedy On przejmuje, ponieważ On nie wybacza. On natychmiast od was przejmie i jeśli to uzasadnione, jeżeli

konieczne, ukarze ludzi, którzy torturują świętych, którzy niszczą dharmę.
To bardzo zaskakujące, że to, o czym prawi się kazania, staje się czymś zupełnie przeciwnym do tego. To bardzo zaskakujące.
Tak jak gdy mówimy, że Chrystus powiedział: "Nie będziesz miał pożądliwych oczu". Jeśli chodzi o oczy, to Chrześcijanie są
najgorsi. Tak samo w Hinduizmie, mówi się, że w każdym rezyduje Duch. Ale wciąż Hindusi wierzą w system kast i wspólnot i
walczą ze sobą. Podąża się za tym, co jest zupełnie przeciwne do tego wszystkiego o czym prawi się kazania.
Nawet jeśli przeczytacie Koran, to w Koranie Mahomet Sahib przez cały czas mówił o rahmat, czyli o współczuciu. Ale nigdzie
tego nie znajdziecie. On nie mówił o shariat, nie mówił o tylu rzeczach, które są praktykowane przez Muzułmanów, z ich własnej
inicjatywy. On nigdy nie powiedział, że kobiety powinny zakrywać swoje twarze albo przykrywać głowy, ale to jest praktykowane,
nie tyle praktykowane co zapamiętale wykonywane. To właśnie nam pokazuje, że kiedy wygłasza się o czymś kazania, ludzie
będą próbować robić coś dokładnie przeciwnego. I kiedy tak się dzieje, dharma zanika.
Jak wiecie krajem Krishny jest Ameryka. On rządzi Ameryką. Dlatego to jest bogaty kraj, ponieważ Shri Krishna jest Kuberą. On
jest Panem bogactwa. Więc On dał bogactwo Ameryce. Następnie On jest Vachana, czyli komunikacją. Jego następną cechą
jest to, że On jest tym, który się komunikował. To On był tym, który tańczył z gopis i gopas. To On był tym, który przekazał innym
Swoje moce. Więc komunikacja jest jedną z Jego najwspanialszych cech, które działają w Ameryce. Ale oni idą w dokładnie
odwrotnym kierunku, tak, że kiedy jest wojna, powiedzmy z Sadamem Husseinem, to Ameryka się włącza. Kiedy jest wojna w
Korei, to Ameryka się włącza. Wszędzie, gdzie tylko jest jakiś problem, Ameryka musi się włączyć. Mam na myśli, można
zapytać: "Kim wy jesteście? Dalczego, dlaczego tak wam zależy? Cieszcie się życiem w swoim własnym kraju. Dlaczego
wszędzie wysyłacie wojsko? Dlaczego się wszystkimi opiekujecie?" Nawet tworzenie ONZ i tego wszystkiego jest robione pod
przewodnictwem Amerykanów. Oni odgrywają bardzo ważną rolę w tworzeniu ONZ, jednego świata, pokoju i wszystkiego co z
tym związane. Ale w rzeczywistości, jeśli popatrzycie, to brakuje im głównej rzeczy, o której nauczał Shri Krishna. Oni sobie
dobrze radzą z komunikacją. Oni sobie dobrze radzą w ustanawianiu relacji pomiędzy krajami. Ale najgorszą rzeczą, którą zrobili
jest to, że nie ma dharmy, nie ma żadnej koncepcji dharmy, żadnej moralności. Demokracja bez moralności. Mówić o moralności
w Ameryce to jest coś niepojętego. Oni nie potrafią zrozumieć nikogo, kto mówi o moralności. Teraz oczywiście, to się obraca
przeciwko nim, dotkliwie ich torturując. I niektórzy z nich uświadamiają sobie, że przez niemoralne zachowanie doszli do
momentu, gdzie sześćdziesiąt pięć procent ludzi w tym kraju, którzy są Amerykanami, może cierpieć na jakąś chorobę lub może
po prostu umrzeć w bardzo młodym wieku.
To wywołuje szok, kiedy pojawia się jako nagła informacja. Ale pomimo tego, pomimo tego wszystkiego, oni nadal tak postępują
i myślą: "Nie, nie, nie, jest w porządku. To nas nie dotyczy. Czym tu się martwić?" Teraz On zaczął karać a oni nie uświadamiają
sobie, dlaczego ta kara się zaczęła. Powiedzmy, że ktoś prowadzi niemoralne życie i w rezultacie tego zapada na jakąś chorobę.
A ta choroba jest nieuleczalna. Oni próbują wszystkiego, aby znaleźć metody leczenia tych chorób, które pochodzą z
niemoralnego życia. Oni nie potrafią. To niemożliwe zadanie dla wszystkich medycznych nauk Ameryki, dowiedzieć się, jak
wyleczyć te poszczególne choroby, które pochodzą z niemoralności. Ale najgorsze jest to, że oni nawet nie mogą powiedzieć, że
brak moralności jest zły. Nie mogą nawet otwarcie przyznać, że niemoralne zachowanie prowadzi do tych rzeczy. I moralność
jest całkowicie zaniedbana w kraju Shri Krishny, tam gdzie On się urodził, On zawsze mówił, aby po prostu umocnić moralność.
Tam jest sztuczna moralność, taka o jakiej mówią muzułmanie, o której mówią chrześcijanie, i hinduiści, ona jest sztuczna a oni
są hipokrytami. Podążają za jednym kodeksem postępowania, ale po cichu posiadają drugi dla siebie samych. Ale Ameryka jest
otwarta. Czegokolwiek by nie robili, oni tego nie ukrywają. Mówią: "Nie wierzymy w hipokryzję". Więc tego nie ukrywają. I to
doprowadziło ten kraj, taki rozległy, piękny, bogaty, dostatni kraj, do takiego upadku, że nie wiem, jak się on z tego podniesie,
chyba że zwróci się w kierunku Sahaja Yogi.
Następną rzeczą jest dharma, jak ona działa u normalnej osoby? Dharmiczna osoba, to taka, która z natury jest zawsze
introspekcyjna. Stara się dostrzec "czy dobrze postępuję? czy to jest w porządku?" Nie pozwala umysłowi usprawiedliwiać złych
rzeczy. To jedna z oznak prawdziwej dharmicznej osoby. Ona może nie być Sahaja yoginem. Ale zapyta siebie: "Czy to jest dobre
czy złe?" Ale ta zdolność zupełnie zaniknęła w Ameryce. Oni nigdy nie starają się być introspekcyjni. A wręcz przeciwnie, zawsze
mówią: "Co w tym złego?" Ci ludzie, którzy tak postępują z pewnością źle skończą, nie mając żadnego moralnego wyznacznika,
żadnych moralnych wytycznych. To introspekcja daje wam obudzone sumienie. To sumienie mówi wam: "To jest złe". Być może

oni są prowadzeni w jednej dziedzinie. Widzicie, na przykład mogą powiedzieć: "Nasza administracja jest w porządku", albo "W
porządku są nasze koleje, nasze statki, inne nasze rzeczy lub może banki czy cokolwiek to jest". Ale te wszystkie rzeczy u istot
ludzkich są bardzo powierzchowne i one są na zewnątrz. Wnętrze jest całkowicie zarządzane przez sumienie oraz przez
moralną weryfikację samego siebie. Ludzie mówią: "Matko, czym jest to sumienie?" To sumienie tam jest. Jest tam cały czas,
ale osoba musi być tego świadoma. "Ja mam sumienie". I to sumienie musi odpowiedzieć. To sumienie, które jest wewnątrz nas
jest światłem Shri Krishny, nawet przed Realizacją.
Jak wiecie, uniesienie się Kundalini ma miejsce w kanale Sushumna, którym zarządza Mahalakshmi. Ona jest mocą Shri Krishny.
Słuchając sumienia rozwijacie wewnątrz siebie prawidłowy kanał Mahalakshmi. Ale u ludzi, którzy w pewnym zakresie nie mają
sumienia, tak nie jest. To musi działać w każdym zakresie, pod każdym względem. W przeciwnym razie, jedna czakra będzie w
porządku, a inna czakra będzie zagrożona. Trzeba więc odwoływać się do sumienia, które jest ponad racjonalnością. To nie jest
racjonalność. Czasami nawet zabicie kogoś lub zabranie jego pieniędzy albo czyjejś ziemi może wyglądać na racjonalne. Może
wyglądać. Ale sumienie wam powie, że to nie jest w porządku.
Musicie zrozumieć, że w czasach, kiedy ludzie napadali na inne kraje i próbowali przejąć władzę, Ameryka była jedynym krajem,
który nigdy nie przekroczył swoich granic, by stać się imperium. To bardzo zaskakujące, co ich powstrzymywało. Ponieważ w
tym czasie, kiedy cały ten nonsens miał miejsce wszędzie na świecie, w okresie kiedy ludzie nie mieli nic przeciwko
podporządkowywaniu sobie innych ludzi, zabieraniu im ziemi i stawaniu się takimi, w tym czasie Ameryka się powstrzymała. Ale
wcześniej, oni też tak zrobili. Okupowali ziemię, stali się właścicielami ziemskimi, stali się tacy. Oczywiście oni sami byli
obcokrajowcami. Ale po zrobieniu tego, w okresie, kiedy ludzie zaczęli poszerzać swoje imperia, oni tego nie robili. Więc jaka jest
przyczyna? Dlaczego tego nie zrobili? Powinniśmy zapytać: "Dlaczego Ameryka też nie rozszerzała swojego imperium, kiedy
czynili to inni?" Przyczyna jest bardzo prosta.
W tamtym czasie narodziło się w tym kraju kilku wspaniałych ludzi, z nadzwyczajnym sumieniem i oni przewodzili temu krajowi.
Na przykład, jak wiecie, był tam Washington. Oczywiście, było tak wielu ludzi, że jeśli miałabym ich wyliczać, byłaby to bardzo
długa lista. Ale popatrzcie na ich charakter, ich życie, w jaki sposób żyli. Abraham Lincoln, jeśli spojrzeć na jego życie, pełne
sumienia, pełne sumienia. I oni nie pozwolili, aby naród poszedł w stronę ambicji zdobywania innych krajów i zamiany ich w
niewolników i... Oni tego nie robili. Więc w pierwszej kolejności, kiedy, powinnam powiedzieć, kiedy Kolumb tam się udał, podbił
ich, i próbował…właściwie, on niewiele zrobił. Ale Hiszpanie i inni, a później Anglo-Sasi, oni wszyscy, kiedy podbili ten kraj, i tam
się osiedlili, tak jakby ta era się dla nich skończyła raz na zawsze a potem zaczęli mówić o wolności, o demokracji, o wyższych
wartościach. Ale karmy ich przeszłości, sposób, w jaki zabili tak wielu tubylców, tak wielu czerwonoskórych Indian, nie będą
wybaczone przez Shri Krishnę, dopóki nie skierują się w stronę Sahaja Yogi.
Pomimo tego okresu, kiedy nie próbowali napadać na inne kraje i poszerzać swojego imperium czy też dopuszczać się
rozmaitych okrucieństw, jak Hitler, nie robili tego i zawsze popierali to, co jest sprawiedliwe… mam na myśli, przynajmniej
próbowali. Po czym również stali się hipokrytami, ale ogólnie, na pozór, próbowali pokazać, że ich celem jest zjednoczenie
całego świata, że są przeciwko rasizmowi, przeciwko fundamentalizmowi i temu wszystkiemu, to znaczy, po prostu propagowali
jakiś rodzaj idealizmu. Ale pomimo tego wszystkiego, te wszystkie samodestrukcyjne idee zaczęły w nich swoje działanie. Więc
powiedziałabym, że to nic innego, jak tylko ich karmy, które pracują, działają przeciwko nim. I dlatego tak bardzo rozprzestrzeniła
się tam przemoc. Tak wiele chorób, tak wiele rzeczy, to bardzo znaczące, że wszystkie te problemy zaczęły się w Ameryce tak
bardzo niedawno, ponieważ nadchodzi zdemaskowanie. Na dodatek, mieliśmy wielu fałszywych guru, którzy tam pojechali i
zwabili niewinnych, prostych ludzi, którzy poszukiwali prawdy. Tak wielu z nich straciliśmy w Ameryce. Także tam,
powiedziałabym, w atmosferze działających klątw ludzi, których zabili, którzy reagowali, oni zaczęli robić rzeczy, które były złe.
Dlaczego w swoim prywatnym życiu zajęli się tymi złymi rzeczami?
Została im dana wolność ale oni myśleli, że wolność jest również po to, żeby siebie zrujnować lub zrobić bałagam w swoim
życiu. To jest zła idea, która w nich pracowała. Następnie, ta cała idea stała się kolektywna. Kiedy to stało się kolektywne, oni
odkryli, że ludziom podobają się te wszystkie destrukcyjne rzeczy. Więc mamy tam Hollywood, mamy te wszystkie organizacje,
muzyków i wielkie, wielkie, możemy powiedzić, destrukcyjne siły, które uformowały grupy i organizacje militarne, które otwarcie
mówią: "Tacy jesteśmy". Na przykład, tylko w Ameryce mamy satanistyczne, satanistyczne organizacje, diabelskie organizacje.

Są tam też czary. Otwarcie. W Ameryce istnieją jako zarejestrowane organizacje, podczas gdy nigdzie indziej na świecie tak nie
jest, że istnieje organizacja zajmująca się czarną magią, że istnieje organizacja wiedźm, tak otwarcie zarejestrowana. Więc oni
doszli aż tego stopnia, że kolektywnie to zaakceptowali. Dzieje się tak z powodu kary. To dlatego Ameryka jest dla nas, dla
Sahaja Yogi, najtrudniejszym miejscem.
Trzeba naprawdę im współczuć. Oni teraz przechodzą przez etap kary, ponieważ ich przodkowie zrobili wiele złych rzeczy a oni
też nigdy nie zaakceptowali dharmy, jako zasady w życiu. Myśleli, że dharma oznacza zabijanie ich wolności; dharma oznacza
oddanie swojego osobistego, prywatnego życia w cudze ręce. Więc co mamy robić, aby ustanowić dharmę w Ameryce? Byłam w
Ameryce przynajmniej dziesięć razy częściej niż w Rosji i naprawdę chcę w jakiś sposób zwrócić ich uwagę na fakt, że
"straciliście swoją dharmę". Ale to nigdy do nich nie przemówi, ponieważ są bardzo egoistyczni. Jeśli powiecie im w ten sposób,
oni zareagują gniewem. Przeciwnie, jeśli ktoś im powie, tak jak Rajneesh i wszyscy tacy ludzie: "Och, to, to nie dharma", ich
słabości, ich ego zostaną napompowane. Wtedy są bardzo szczęśliwi. W tym kraju to jest trudne zadanie sprawić, aby ludzie
zrozumieli, że są karani i że ta kara może być tylko wtedy przezwyciężona, jeśli staniecie się Sahaja yoginami.
Poprzez Sahaja Yogę ich dharma zostanie obudzona a wszystkie ich kary oraz wszystkie klątwy się skończą. To właśnie
Ameryka potrzebuje Sahaja Yogi o wiele bardziej niż inne kraje. Moja troska o Amerykę, wynika z tego samego powodu. Nie
mówię tu o Ameryce Południowej, ale bardziej o Ameryce Północnej. Ale nawet w Ameryce Południowej odkryłam, że jest to tego
typu naród, gdzie nie ma żadnego przewodnictwa co do dharmy, żadnego przewodnictwa. Otwarcie urządzają karnawał, to i
tamto. Chodzi mi o to, jak można robić w kraju tego typu rzeczy? Oni idą w ślady Ameryki Północnej. Tak jak w Ameryce
Północnej mają ten bezsensowny Halloween. Wyobraźcie sobie, otwarcie na ulicy urządzają ten bezsensowny Halloween. Więc
są zwolennikami karnawału. Dla nich: "Ah, jak wspaniale jest pojechać do Rio", tak jakby to było jakieś wielkie osiągnięcie i
przyjeżdżają na karnawał z całego świata. Ludzie przyjeżdżają z Australii. To wszystko w dużym stopniu działa przeciwko nim.
Ich sytuacja jest tak zła na tak wiele sposobów, że nie jest łatwo wytłumaczyć, dlaczego posuwają się do takich granic. Na
przykład z trzynastolenich dziewczynek w Brazylii robi się prostytutki. Jawnie. Wszystkie ich drzewa w puszczy amazońskiej są
wycięte. Jawnie. Jawnie ma miejsce przemyt. Ich politycy są skorumpowani. Jest tam tak dużo czarnej magii, tak dużo czarnej
magii. Jawnie. Oni po prostu idą w ślady Ameryki Północnej. Tam dharma jest niczym Kościół Katolicki. Czy ten Kościół Katolicki
nauczy ich dharmy? A więc chodzą do kościoła, robią wszystko i wracają do domu z takimi samymi ideami jakie mają. Jest bez
liku krajów, które są tak bardzo biedne. To pokazuje, że uwaga Kubery nie jest zwrócona na ten kraj. Przeważnie biedni ludzie są
dharmiczni, przeważnie. Bo widzicie, to pieniądze i ego poddają im te idee by robić te wszystkie bezsensowne rzeczy.
Przeważnie biedni ludzie są dharmiczni, ale tam jest inaczej. Oni bardzo oddają się czarnej magii. Mówili Mi, że ta czarna magia
przyszła z Afryki i oni ją zaakceptowali. Ale to jest rozwinięte do takiego stopnia w Ameryce Południowej, że nie można
zrozumieć, jak oni zaakceptowali ten nonsens, tak łatwo przeklinając siebie.
Musimy zrozumieć, że te problemy istnieją też wewnątrz nas, w naszej czakrze Vishuddhi. Musimy utrzymywać czakrę
Vishuddhi w dobrym stanie, jak wiecie mamy dwie strony tej czakry, lewą i prawą. Po prawej stronie jest czakra Vishuddhi, która
mówi, która opowiada o dharmie i możemy powiedzieć, że jest po agresywnej stronie.
Ci ludzie, którzy są agresywni, którzy mówią w agresywny sposób, którzy powiedzmy, próbują zdominować innych poprzez
swoją mowę, to są prawostronni ludzie. Widywałam ludzi, którzy naprawdę robią złe rzeczy. Powiedzmy osoba, służący, coś
kradnie. Zawołasz go, a on będzie taki niegrzeczny, że będziesz zdumiony. Ten człowiek jest taki niegrzeczny. Jak on może, jak
on może być w stanie coś ukraść? On się nie boi; on ci jeszcze napyskuje. Więc ci ludzie, którzy są prawostronni mogą
zamaskować poprzez mowę, każdy popełniony przez nich grzech, wszystko co zrobili złego, każde popełnione morderstwo. To
może być mowa, która jest bardzo agresywna, krzykliwa. Ludzie mogą pomyśleć: "Oh, jak to możliwe? Ten człowiek tak głośno o
wszystkim opowiada" i po prostu jesteście zdumieni i myślicie: "Nie, to niemożliwe. Jak osoba może mówić coś takiego?" W ten
sposób również my, jako zwyczajne istoty ludzkie pobłażamy sobie robiąc przeróżne nonsensowne rzeczy a potem staramy się
usprawiedliwiać to poprzez mowę i odwracać kota ogonem. Wiecie, że wielu kryminalistów, zbrodniarzy wojennych, wywinęło
się tylko przez mówienie, przez wymyślanie historii, przez tego rodzaju pokazy. To także dotyczy wszystkich ludzkich istot, one
mają tę zdolność do mówienia czegoś, dzięki czemu ukrywają to, co robią złego. Ale nigdy nie zdały sobie sprawy, że
jakakolwiek krzywda, jaką wyrządziliście, nie zostanie wybaczona i będzie to trudniejsze, gdy będziecie tak mówić, ponieważ Shri

Krishna odejdzie. Gdy zaczniecie usprawiedliwiać, racjonalizować wszystkie wasze złe czyny, to będziecie ukarani i będzie to
surowa kara, wykonana na wiele sposobów, nawet nie będziecie wiedzieć, jak się z tego wydostać. Fizycznie, umysłowo,
uczuciowo, na każdy sposób.
A więc w naszym Prawym Vishuddhi, musimy mieć temperament, kulturę, styl, zachowanie, które ma cechę Shri Krishny, którą
nazywa się madhurya, to znaczy, melodyjne. Powinniśmy mówić w sposób, który jest melodyjny. Osoba, która was słucha,
słucha tak jakby słuchała fletu Shri Krishny. Właśnie taki słodki powinien być głos Sahaja yogina. Kiedy do kogoś mówicie, to
powinno być melodyjne. Nie powinno być w ogóle agresywne, wręcz przeciwnie, powinno być melodyjne. Nie powinno być
sarkastyczne; nie powinno ranić żadnej osoby. Każde słowo, które rani innych nie może pochodzić z prawidłowego Prawego
Vishuddhi. A więc w żadnym wypadku nie powinno się ranić. Życzę wszystkim Sahaja yoginon, aby rozwinęli ten melodyjny głos
Shri Krishny, wraz z obudzeniem ich Vishuddhi. Madhurya, w Jego zachowaniu, madhurya to – widzicie, podczas rozmowy z
kimś, istnieje tak wiele gestów, za pomocą których możecie wyrazić swoją madhuryę. Na przykład, szczególnie we Włoszech i w
innych miejscach, widywałam ludzi przesadnie używających swoich rąk. To także jest styl Shri Krishny. Więc używają swoich rąk
w taki sposób, że czasami nie można zrozumieć o co im chodzi. I czasami sposób, w jaki używają rąk też może być całkiem
agresywny. Więc ręce muszą być używane w taki sposób, aby tworzyły madhuryę.
Widywałam to w Rosji i szczególnie w krajach bloku Wschodniego, że ludzie, kiedy chcą wyrazić swoją miłość – [po prostu to tak
połóż, jest zimne] – tak jakby mówili namaste. Ta cała ekspresja jest tak słodka i również ich serca są przepełnione, kiedy Mnie
widzą. Więc oni nie wiedzą, jak to wyrazić. Więc po prostu składają tak ręce. Albo gdy czują nieśmiałość, tak robią. Bardzo,
bardzo słodkie rzeczy wyrażają za pomocą rąk, za pomocą oczu. Widzicie, to łzy są tymi, które naprawdę tworzą takie chmury,
można powiedzieć, bardzo obfite chmury współczucia w Moim sercu, kiedy widzę, jak ich oczy wyrażają miłość do Mnie.
Wszystko, łzy, wszystko, czyli twarz, oczy, ręce, wszystko to należy do Shri Krishny. Więc w ich zachowaniu, w ich sposobie
mówienia, jak oni siebie wyrażają. Możecie użyć tych samych oczu do pokazywania swojego temperamentu i gniewu. Wielu
ludzi używa swoich oczu do kontrolowania innych. Oni będą patrzeć w taki sposób, wpatrywać się starając kontrolować. Mogą
też użyć swoich oczu do potępienia kogoś. Także czasami używają ich, tak jakby chcieli na kogoś napluć, albo pokazują język by
kogoś znieważyć. Więc w naszym zachowaniu musimy także mieć pewien rodzaj słodyczy.
Tak jak gdy po raz pierwszy pojechałam do Anglii, widzicie, nauczyłam się angielskiego na swój własny sposób. Ale kiedy
ostatnio tam pojechałam, powiedzieli: "Jeśli musisz powiedzieć słowo takie jak 'thought' musisz powiedzieć 'thought'".
Powiedziałam: "Co?"
"Musisz wystawić język i powiedzieć 'thought'".
Powiedziałam: "To absurd. Dlaczego trzeba pokazać język?"
Powiedział: "Dopóki nie wystawisz języka w ten sposób, to nie zostanie prawidłowo wyrażone".
Więc powiedziałam: "To jest angielski. Stworzyliście jakieś bezsensowne rzeczy, jak pokazywanie wszystkim języka". Wiecie,
nawet dziecko, gdy wpada w złość automatycznie pokazuje język. Więc widujecie te wszystkie formy wyrazu – jak robienie min,
jak to oni mówią "sztywna górna warga", widzicie. Musieliście o tym słyszeć, z nosem w ten sposób, widzicie, pogardliwie
zadarty nos albo skrzywiona twarz po to, żeby komuś dokuczyć lub tak zadzierać nos. Ludzie robią to też po to, widzicie, aby
pokazać, jakby na kogoś kichali. Wszystkie te rzeczy, te formy wyrazu, pochodzą z łaski Shri Krishny, ale mocą tego jest
madhurya, jest słodycz, melodyjność; relacja powinna być tak pełna słodyczy, aby tworzyła ogromną radość i wspaniałe
szczęście.
Tak jak słyszeliście piosenkę Baba Mamy o Moich oczach: Ja tylko na niego spojrzałam, powiedziałam tym spojrzeniem – co
zapoczątkowało w nim tę piękną muzykę. A więc, jeśli to możliwe, jak tylko możecie, patrzcie na zieleń; tak będzie najlepiej. To
was wtedy ukoi i rozwiniecie kojące właściwości zieleni. Zawsze mówię ludziom: "Lepiej patrz na zieleń, to ukoi twoje oczy". W
taki sam sposób powinniście próbować ukoić osobę, z którą rozmawiacie. Ta osoba musi się rozpuścić. Zamiast tego, jeśli

zaczniecie się kłócić z tą osobą, ona nigdy się nie rozpuści. Wręcz przeciwnie, będziecie dodawać ognia, więcej ognia tej osobie.
To była cecha Shri Krishny, czyli madhurya, którą wyraził w czasie swojego życia – jak On pięknie poradził sobie, mówiąc rzeczy
na swój własny słodki sposób, szczególnie będąc dzieckiem.
Następną cechą Shri Krishny, którą możemy wyrazić przez Prawe Vishuddhi, jest dyplomacja. Ale istnieją dwa rodzaje
dyplomacji: jedna jest autentyczna; druga jest sztuczna. W szczerej dyplomacji nie musicie trzymać się pewnych standardów,
albo czytać jakiś książek, by wiedzieć, czym jest dyplomacja. Przychodzi wam to w naturalny sposób To wszystko działa w
bardzo słodki, naturalny sposób. Ja sama używałam tego wiele razy i wy wszyscy też możecie często tego używać. To jest
możliwe tylko wtedy, kiedy się na nich nie złościcie; niemożliwe kiedy się złościcie.
Opowiadałam wam już tę historię o Gagangiri Maharaj. Poszłam się z nim spotkać a on był bardzo zły, bo nie mógł zatrzymać
deszczu. Powinien móc zatrzymać ten deszcz. A Ja byłam cała przemoczona. Był bardzo zły i powiedział: "Czy w ten sposób
próbujesz kontrolować moje ego?" i zaczął jakby trochę ze Mną walczyć.
Powiedziałam: "Nie, nie taka jest przyczyna".
Odpowiedział: "Dlaczego? Dlaczego nie pozwoliłaś mi zatrzymać deszczu? Jesteś cała przemoczona".
Powiedziałam: "Ponieważ ty jesteś sanyasinem i kupiłeś dla Mnie sari. Nie przyjęłabym sari od sanyasina, więc musiałam
przemoknąć, ze względu na ciebie".
Wszystko się skończyło. Cały gniew, złość zniknęły. Oto, jak musimy rozpuszczać ludzi. Dyplomacja nie polega na
przekonywaniu kogoś waszym intelektem czy złością, ale na rozstopieniu serca drugiej osoby poprzez wasze dobro, przez
wasze dobre słowa, słodkie słowa, przez waszą wybaczającą naturę. On miał tę cechę i próbował tego na wielu ludziach. Na
niektórych to działało; na innych nie podziałało. On nie odbierał tego jako niepowodzenia. To, co ważne, to zobaczyć reakcję
drugiej osoby. A więc powinniście mieć tę jakość Prawego Vishuddhi, aby umieć rozmawiać z innymi i roztapiać ich serca. Mam
nadzieję, że w Ameryce ludzie rozwiną tę jakość i będą próbować polepszać wzajemne relacje. Właściwie, muszę powiedzieć, że
jak z nimi rozmawiać, to są bardzo słodcy. Traktują ciebie po przyjacielsku. Dajesz im niezliczoną ilość prezentów, oni będą
szczęśliwi, ale tobie nigdy nie dadzą żadnego prezentu. Zaprosisz ich na obiad, oni przyjdą do ciebie na obiad dziesięć razy, ale
ciebie nigdy na obiad nie zaproszą. Widzicie, są bardzo przyjacielscy tak długo, jak robisz coś dla nich. Ale gdy przychodzi do
oddawania przysługi jest to dla nich trudne; oni tego nie robią. Więc widzicie, cała rzecz sprowadza się do słodkiego
wykorzystywania drugiej osoby. Oto co trzeba zrozumieć, że przez słodycz nie będziecie wykorzystywali innych, ale przez
słodycz stopicie serce tej osoby i sprowadzicie tę osobę do takiego poziomu, że będzie mogła zrozumieć, czym jest dobro.
Jeśli chodzi o Amerykę Południową to już wam mówiłam, że są tam niesłychanie prości i niewinni ludzie. Są bardzo biedni,
prości, niewinni, ale weszła w nich ta czarna magia na szczęście oni zdają sobie teraz z tego sprawę, że z powodu czarnej magii
mają problem. Ale jakoś tak bardzo uzależnili się od tego na lewej stronie. Z tego powodu czują się bardzo winni; czują się
bardzo źle. Cały czas ma się wrażenie, że czują się absolutnie winni. Całe ich zachowanie jest takie, jakby zrobili coś złego, ale
nie wiedzą, jak siebie skorygować.
Więc dla nas to bardzo ważne, abyśmy nie czuli się niczemu winni. Wszyscy jesteśmy Sahaja yoginami. W końcu, jak możemy
czuć się winni, skoro jesteśmy Duchem? Duch nie może czuć się winny. Więc to poczucie winy musi odejść. Ale to poczucie winy
sprawia, że tracimy naszą siłę bycia świadkiem, ponieważ kiedy jest wina, umieszczamy ją tam i wina tam pozostaje. Ale tego
nie widzimy. Nie potrafimy zobaczyć jako świadek, co jest źle i nie chcemy stawić czoła trudnościom, naszym błędom ani
trudnościom jakie mamy. Po prostu umieszczacie tutaj winę, koniec. Ta wina jest tam dobrze zmagazynowana. Ale nie chcemy
stawić temu czoła. Powiedzmy, na przykład mężczyzna albo kobieta jest z natury okrutna. I nagle uświadamia sobie, że była
okrutna. Więc ona to tam umieszcza: "Oh, byłam bardzo zła. Byłam bardzo okrutna, to, tamto". Ale ona nie stawia temu czoła.
Stawienie czoła oznacza, że ona powinna wiedzieć: "Dlaczego byłam okrutna? Po co mi to było potrzebne? Nie powinnam była
być okrutna i teraz już więcej okrutna nie będę". To kończy sprawę. Ale: "Jestem bardzo winna. Jestem bardzo winna z tego
powodu", to nie pomaga. Przeciwnie, wy wiecie, jakie są problemy związane z poczuciem winy i przed tymi samymi problemami

stoi teraz Ameryka Południowa. Kiedy tam pojechałam, byłam bardzo zaskoczona, że w Brazylii mężczyzna, który był tam
przywódcą, tak do Mnie mówił: "Oh, tacy jesteśmy, wiemy, że mamy dużo wad. Wiemy, że jesteśmy do niczego" i tak dalej. To, co
właśnie powiedziałam, dlaczego on tego nie skoryguje? Jeśli on wie, że to błąd, że tak jest, dlaczego tego nie skoryguje? Potem
Mi powiedział: "Napisz mi wszystkie rzeczy, które uważasz w nas za złe". I to było bardzo słodkie z jego strony. Potem przyszedł
jeden dziennikarz i mu powiedzieliśmy. I myślę, że teraz coś z tym robią. Starają się to ulepszyć i niewątpliwe sytuacja się
polepszy.
Ale odkryłam, że całkowicie inaczej jest w Rosji. W Rosji, oni nigdy nie powiedzą: "Jesteśmy winni", nic podobnego. Nigdy tak nie
powiedzieli. Powiedzieli: "Ten czas się już skończył. Teraz jesteśmy w Królestwie Boga. Koniec. Tamto się skończylo. Teraz
jesteśmy w Królestwie Boga i musimy cieszyć się życiem". Wszystko pozytywnie. Nigdy nie mówili o swojej przeszłości, o
rządach, że coś się stało, albo o Stalinie czy Leninie czy o kimkolwiek. Nie przejmowali się. Byli ponad tym. "Więc dlaczego
mamy się martwić?" Powiedzieli: "Dlaczego mamy się martwić? Niech sobie walczą. Niech robią co chcą". Nie chcą nic wiedzieć
o tej ich polityce, o ich problemach, o niczym. Myślą: "Nasze problemy są rozwiązane. Jesteśmy teraz Zrealizowanymi Duszami.
Cieszymy się sobą. Cieszmy się". To bardzo bezpośredni sposób rozumienia Sahaja Yogi.
Ale widywałam ludzi, którzy przysyłają Mi dziesięć stron zwierzeń, o wszystkim co zrobili, że tamto zrobili, tak jakbym była
księdzem, wiecie, księdzem katolickim a Ja nie chcę tego czytać. Po prostu to wyrzucam albo palę. Więc usiłują się
wyspowiadać. Nie ma potrzeby się spowiadać. Nie trzeba nic mówić. Nie ma co się skupiać na tym, co złego zrobiliście, teraz
cieszcie się tym co macie. To jest tak: przypuśćmy, że żebrak zostaje królem, w porządku? Więc powinien cieszyć się
królestwem, powinien zachowywać się jak król. Ale on ciągle bardziej pamięta swoją przeszłość, więc gdy ktoś przechodzi, on
mówi: "Daj mi pięć rupii albo pięć funtów". Tak to jest. Jak tylko znajdziecie się w Królestwie Boga, wiedzcie, że jesteście w
Królestwie Boga.
Ale ta czarna magia jest bardzo, bardzo niebezpieczna i może działać przez kogokolwiek. Może funkcjonować przez waszą
rodzinę, przez waszych przyjaciół, przez kogokolwiek. Więc trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ poczucie winy lub cokolwiek
to jest, sprawia, że stajecie się podatni na czarną magię. To może was zrujnować. To może zrujnować wasze rodziny. Nawet
jeśli jesteście Sahaja yoginami, to może was zrujnować. Więc to poczucie winy powinno być całkowicie odrzucone. Nie
powinniście czuć się winni. Wina jest w was umieszczana. Ktoś może powiedzieć: "Och, jesteś taki zły. Nie zrobiłeś tego dla
mnie. Nie zrobiłeś tego", albo coś w tym stylu. Poddają wam pomysły. Wtedy zaczynacie czuć: "Och, powinienem był to dla nich
zrobić. Powinienem był. Wina leży po mojej stronie" albo coś podobnego i zaczyna się wina. Zamiast zrobić coś dla tej osoby,
albo zamiast zrozumieć, że to wszystko jest nonsensem, oni ciągle to rozpamiętują, rozważają a potem nagle zdają sobie
sprawę, że mają problem z powodu opętania albo że są pod wpływem czarnej magii. Trzeba o tym zapomnieć i wejść w nastrój,
w którym wiecie, że teraz jesteście w Królestwie Boga.
Zawsze czuję, że jeśli chodzi o Shri Krishnę, cokolwiek o nim powiemy, to będzie mniej niż to, co On sam powiedział, że Jego
główna praca odbywa się przez nasz mózg. To jest Virata. On działa przez nasz mózg. Tak jak Shiva działa przez nasze serce,
On działa przez nasz mózg. I w Sahaja Yodze, po oświeceniu, wszystkie subtelności mózgu, cała wiedza zaczyna się
manifestować i wyrażać. Ale najwspanialniejszą rzeczą jest to, że w waszym mózgu zaczyna mieć miejsce integracja. Już nie
jest tak, że wasze serce chce jednej rzeczy, a umysł chce drugiej rzeczy. Następuje integracja. I kiedy następuje integracja, jest
tak łatwo prowadzić bardzo dharmiczne życie. Nawet bez myślenia o tym, bez czytania o tym, po prostu stajecie się dharmiczni.
Nie trzeba wam mówić, że musicie być dharmiczni. Sami z siebie tacy się stajecie, dlatego że wasz mózg, który normalnie jest
używany do racjonalizowania, do usprawiedliwiania tego wszystkiego co jest złe, staje się dharmiczny, staje się boski.
To jest najwspanialsza rzecz, którą Shri Krishna dla was robi, sprawia, iż wasz mózg staje się dharmiczny. Staje się narzędziem
rozumienia dharmy, prowadzenia dharmicznego życia i solidnego opowiadania się za dharmą. Oprócz czarnej magii to właśnie
mózg, mózg jest tym, który rzeczywiście, przede wszystkim odciąga was od dharmy. Ale kiedy wasza Sahasrara jest otwarta,
następuje ekspresja Viraty. Wtedy jesteście zdumieni sobą. Z kogoś, kto pobłażał sobie we wszystkim, myśląc: "To jest
przyjemność. Mam do tego prawo. Powinienem był to zrobić. Kto mi zabroni?" i tak dalej, nagle stajesz się prorokiem. To jest
największe błogosławieństwo Shri Krishny, że On jest Viratą, a Virata jest waszym mózgiem, i mózgiem Boga Wszechmogącego
jest Virata. Trzeba więc sobie uświadomić, że po Realizacji osoba ma pomysły, które są zawsze konstruktywne a jeśli nie są to

wtedy nie jest się jeszcze Sahaja yoginem. Konstruktywne i dharmiczne, to jest bardzo, bardzo dla nas ważne, żeby zrozumieć,
dokąd podąża nasz umysł? Czy się przeciwstawia, czy mówi nam coś innego niż to jak jest. Musicie po prostu obserwować i
będziecie zdumieni widząc, jak wasz umysł zmienił swoje zachowania. Pokręcony mózg stał się normalny. Możecie to bardzo
łatwo osiągnąć, jeśli będziecie codziennie medytować i sami się przekonacie jak ekspresja waszej Sahasrary przenika do waszej
istoty i działa w waszym życiu. Wówczas wszystkie moce Sahaja yogina zamanifestują się i nie będziecie już musieli w siebie
wątpić a inni nigdy nie będą wątpić w was.
Niech was Bóg błogosławi.

1993-1010, Shri Virata and Viratangana Puja
View online.
Shri Virata And Viratangana Puja, 10.10 1993 YMCA Camp Whittle, Fawnskin (USA) Dzisiaj będziemy celebrowali Puję Virata i
Viratangana. Ameryka Północna i Ameryka Południowa są, jak wiecie, centrum Vishuddhi Shri Krishny. I bardzo ważne jest to,
aby również wiedzieć, że cała komunikacja, wszystkie relacje z całym Stworzeniem, muszą zostać ustanowione poprzez to
centrum Vishuddhi. Vishuddhi, jak wiecie, jest najważniejszym ośrodkiem w waszym wzroście, w pewien sposób. Ponieważ
Sahaja Yoga jest nie tylko przeznaczona dla waszego wzrastania, ale dla wzrastania całego świata, i tylko poprzez Vishuddhi
możecie to osiągnąć. Nawet jeśli otrzymacie Samorealizację i macie wszystkie moce, to dopóki nie użyjecie waszego Vishuddhi,
to się nie uda. Spójrzcie również na moje Vishuddhi, mówię, mówię wszędzie, utrzymując komunikację, Vishuddhi wysiada! A
więc, ta czakra Vishuddhi jest tak ważna, dlatego jest atakowana. Atakowana przez negatywną siłę. Dzisiaj będziemy czcić
Viratę i Viratanganę. Virat jest ostatecznym, kompletnym rozwojem czakry Vishuddhi - jest Viratą. A jak wiecie, ta czakra jest
tutaj, tutaj w tym punkcie. Jeśli ta czakra nie jest w porządku, nie jesteście kolektywni. Zachowujecie się w sposób, który nie jest
kolektywny. Nie możecie komunikować się z innymi Sahaja yoginami. Nie możecie być przyjaźni, kochający i być jednością z
innymi Sahaja yoginami, dopóki centrum Vishuddhi nie będzie w porządku. I jest ono częścią Ekadeshy. Vishuddhi jest centrum
Ekadesha Rudry. Więc trzeba zrozumieć, że Virata Shakti rozprzestrzenia się na cały świat. Mamy komunikację. To znaczy, że
mogę dzwonić stąd do kogokolwiek i powiedziano Mi, że nie policzą dużo. Widzicie, to także coś z błogosławieństwa Shri
Krishny. Ponieważ, kiedy dzwonicie z dowolnego innego miejsca, jest to bardzo trudne, i bardzo drogie. Również większość
środków masowego przekazu jak komputery, jak telewizja, oraz inne, wszystkie one, tak wiele z nich rozwinęło się w tym kraju.
Jest to subtelność tego Eteru, która komunikuje nas z innymi światami. To jest jedna moc Viraty. Że jest on subtelnością. Drugą
mocą, którą mamy - Viratangany możemy powiedzieć, ponieważ Virat jest siłą kinetyczną, ale źródłem jest Viratangana, jest
wszystko to, co mózg potrafi robić. Całe myślenie, cała kreatywność, całe współczucie, wszelkiego rodzaju opieka nad innymi
narodami. Któregoś dnia ktoś zapytał: "Dlaczego powinniśmy być policjantami całego świata?" Wszakże musicie nimi być,
ponieważ jesteście Viratami. Musicie więc dbać o prawo i porządek całego świata. Musicie opiekować się wszystkimi ludźmi,
którzy na tym świecie cierpią. Trzeba zajmować się wszystkimi represjami, wojnami i wszystkimi wojnami domowymi wszędzie,
to wszystko jest waszym bólem głowy, ponieważ znajdujecie się w krainie Virat. Zatem On jest Ojcem. On jest tym, którego
nazywacie Jehową. On jest Akhbarem. Więc na poziomie mózgu, kiedy Kundalini sięga i oświeca wasz mózg nauka, na której się
znacie staje się logiczna, nie tylko to, poza tym poznajecie meta-naukę, ponieważ mózg, który tylko znał naukę, teraz zna źródło
nauki. Może on wyraźnie postrzegać całość. Podobnie, kiedy wspinacie się na wzgórze lub górę, im wyżej idziecie, możecie
zobaczyć cały widok miejsca. W ten sam sposób, cokolwiek wytworzy wasz mózg, cokolwiek, zaczynacie postrzegać cały obraz
tego, co oni stworzyli. Nie tylko to, ale także widzicie, co to stworzyło. Teraz stworzyli Narody Zjednoczone. To musiało być tutaj,
dlaczego? Dlaczego w Ameryce? Dlaczego Ameryka tak bardzo martwi się o Narody Zjednoczone? Jaka jest jej
odpowiedzialność? Żadne państwo tego nie robi. To ból głowy. Ale pojadą do Wietnamu, pojadą do Korei. Teraz zajęci są
Bośnią. Wszędzie, Somalia... To jest wasza odpowiedzialność, ponieważ wszystkie te rzeczy są tworzone przez wasz mózg.
Ludzki mózg stworzył różne narody. Więc przede wszystkim zdajemy sobie sprawę, że wszystkie te narody należą do jednego
świata. Gdy wzniesiecie się, zobaczycie, że zostało to stworzone przez nas, przez nasze własne myślenie, przez nasze własne
projekcje, które stworzyliśmy. Kiedy więc wyjdziecie ponad to, zaczniecie myśleć o jednym świecie, ponieważ widzicie, że był to
jeden świat. To jest jeden świat. Zaczynacie dostrzegać, że Bóg stworzył piękne rzeki i piękne góry, nigdy nie dzielił. Chodzi Mi o
to, że On chciał dla was stworzyć piękno. Ale wtedy my zaczęliśmy myśleć: "To jest moja ziemia, tamto jest moja ziemia".
Większość Amerykanów przybyła z zewnątrz, a prawdziwi właściciele ziemi, nie wiem, gdzie się ukrywają. Rzadko ich widuję.
Teraz odpowiedzialność przychodzi im do głowy, że zagarnęliśmy tę ziemię i czujemy, że to jest nasza ziemia, jednak ona należy
do całego świata. Cokolwiek zrobili, teraz to wraca. Gdy wzniesiecie się wyżej, zaczniecie mieć lepszą zdolność widzenia tego,
cokolwiek zrobiliście poprzez swoje mentalne projekcje. W wielu krajach ludzie nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że to jest
jeden świat. Projekcja mentalna jest na innym poziomie, jest taka, że stworzyliście materialistyczny świat. W tym
materialistycznym świecie sprowadziliście wszystko do poziomu pieniądza. Religia to pieniądze, wszystko to pieniądze. Nikt nie
ma szacunku dla czegokolwiek oprócz pieniędzy. A zatem materialnych rzeczy. Zaczyna się widzieć materię jako źródło
bogactwa i źródło godności, i źródło wysokiej pozycji [w społeczeństwie], mocy. Ale kiedy wzniesiecie się wyżej do mocy Viraty,
widzicie głupotę materializmu. Czym w końcu jest materia? Materia jest po to, aby uczynić to miejsce pięknym, dającym wam
radość, i ta materia jest również po to, aby innym dać wyraz radości. Kiedy dacie im jakiś prezent, jakąś materialną rzecz pięknie

wykonaną, wtedy też zaczynacie myśleć o tym, jak Bóg stworzył ten piękny świat i zaczynacie tworzyć piękne rzeczy w sztuce, w
muzyce, w dramacie, a nawet w filmach - we wszystkim. Ale na poziomie materialnym i mentalnym, projekcja jest liniowa;
porusza się w ten sposób. W rezultacie upada. Więc wszystko, poziom naszej ekspresji upadł. Wiem, że filmy w latach
dwudziestych i trzydziestych i czterdziestych z tego samego Hollywood bardzo różniły się od tego, czym są dzisiaj. Nie możecie
nawet oglądać niektórych z nich. Wtedy w tej samej mentalnej projekcji postrzegamy dramaty, powieści i sztukę. Wszystko
upadło, jest gorsze, w ogóle nie jest dawaniem radości, ale jest destrukcyjne. Przede wszystkim niszczy siebie, i dlatego to jest
destrukcyjne. W rezultacie poruszamy nasz umysł i co więcej, chylimy się ku upadkowi i również bierzemy się za rzeczy, które są
destrukcyjne. Nasze standardy we wszystkim zniknęły. Moralność także jest wrodzonym błogosławieństwem dla człowieka, ale
on zaczyna umieszczać ją na poziomie mentalnym. Kiedy umieścicie ją na poziomie mentalnym, ludzie tacy jak Freud stają się
Chrystusem, a wy zaczynacie za nimi podążać a stajecie się jedynie obiektem seksualnym. W każdym kierunku, jeśli spojrzycie,
jest duży upadek, co was denerwuje, nie rozumiecie, dlaczego jest taki upadek w naturze człowieka, dlaczego jest upadek w
sztuce, upadek finansów, zanik relacji międzyludzkich, wszędzie znajdziecie ten upadek. Oczywiście z pieniędzmi, pewne rzeczy
mogą wydawać się inteligentne, szybkie, jak tenis, można powiedzieć. Ludzie grywali w tenisa z radości, nigdy dla pieniędzy. Ale
teraz grają dla pieniędzy i po czterech, pięciu dniach okazuje się, że taki ktoś przegrał, lub cztery, pięć lat, on jest skończony. Tak
więc prędkość weszła również do sportu z powodu pieniędzy. Te pieniądze były jak wielkie obciążenie, które sprowadziło
wszystkie piękne rzeczy na swój własny poziom. Nie są one na tym samym poziomie, na którym są tworzone. Gdyby były na tym
samym poziomie, Sahaja Yoga działałaby bardzo ładnie w Ameryce. Ale tak się nie stało, ponieważ tutaj jest maksymalne
obciążenie wszelkich kreacji naszego umysłu, naszych mentalnych projekcji. W którąkolwiek stronę się zwrócicie, znajdziecie
tam taki upadek. Znamy prawników, którzy byliby tacy szczerzy, i którzy wypracowaliby coś dla osoby, dla której walczą. Ale dziś
możecie przekupić prawników. Znacie lekarzy, którzy poszliby na całość, aby leczyć pacjentów, oni stracili swoje poczucie etyki.
Wszyscy stracili poczucie etyki. Pierwszy jest ten materializm, pieniądze, a przede wszystkim myślę, że w tym czasie jest duży
wzrost ludzi, ponieważ jest to czas zmartwychwstania. I rodzi się wiele rodzajów ludzi. Tysiące i tysiące ludzi rodzi się, którzy
mogą być jak zwierzęta albo może rodzajem absolutnie idiotycznego typu a może jakimiś głupcami. W tym czasie musimy
zmartwychwstać, oznacza to, że nasza Virata Shakti musi być oświecona w naszym mózgu. Tak więc w Sahaja Yodze, kiedy
wzrośniecie do Virata Shakti idziecie w górę i widzicie z tej wysokości wszystkie te upadki, wszystkie te upadające mentalne
projekcje. A także widzicie siebie. Że weszliście w te wszystkie bezsensowne rzeczy, ale teraz czujecie, że wyszliście z nich, i
teraz staliście się jak lotos. Zwłaszcza w części dotyczącej ego. Ego jest niezwykle silne w dzisiejszych czasach. Tak nigdy nie
było. Sądzę, że doszło do narodzin wielu walczących kogutów na tej Ziemi, a także niektóre stworzenia z dżungli również się
odradzają. Ponieważ nie możecie z nimi rozmawiać. Jeśli coś im powiecie, po prostu wskoczą na was. Nie możecie ich
krytykować, nie możecie ich zapytać: "Co jest z tobą nie tak?" oni po prostu usiądą wam na głowie, jeśli powiecie coś, zaczną
was uderzać. Nigdy nie chcą zobaczyć, co jest z nimi nie tak. Niemożliwe jest komunikowanie się z nimi z powodu ich ego, i to
ego pojawiło się z powodu pewnej upadającej natury współczesności. Na przykład, od dzieciństwa matka zaczyna łajać swoje
dziecko za zniszczenie jej dywanu. Zatem dywan staje się ważniejszy. A więc następnego dnia dziecko jest bardzo
zezłoszczone, bierze nożyczki i tnie dywan, aby ukarać matkę. Potem widzą, że dziecko chce pieniędzy na coś i pytają je na co.
"Ponieważ widziałem w telewizji misia, który ma datę urodzenia." Pojawił się więc nowy rodzaj diabła, są nim przedsiębiorcy, i na
skutek ich mentalnych projekcji oni wyciągają osobliwe pomysły, widzicie, takie jak pluszowy miś z datą urodzenia, możecie
sobie wyobrazić, taki głupi pomysł. I wszystkie dzieci, chcą go kupić. Teraz, jeśli jedno dziecko kupi, inne musi też go mieć.
Wszelkiego rodzaju rzeczy robią ci przedsiębiorcy. A ludzie zaczynają być ich niewolnikami. Podobnie jak w Paryżu, zaczęli
modę, że będziecie mieć spódnice sześciocalowe. Więc wszystkie inne spódnice zostały wyrzucone. Zaczęły się spódnice
sześciocalowe. Wyobraźcie sobie, że w tym chłodzie będą nosić skarpetki i spódnice sześciocalowe. Wszyscy wyglądają tak
samo. Co jest w tym takiego pięknego. Wszystko jedno, czego chcą tak zwani przedsiębiorcy, są nazywani artystami, także
projektantami, jednak ich projekty mają tylko zabić waszą wolność, są tylko po to, żeby zrobić z was niewolnika. I odgrywają oni
wszystkie rodzaje małpich sztuczek, które wy akceptujecie. A gdy zaczniecie akceptować te małpie sztuczki, wtedy nie zdajecie
sobie sprawy, że staliście się niewolnikiem, i nie ma w tym żadnej indywidualności. Fryzura, rozpoczną szczególny styl czesania
włosów. Więc wszyscy mają tę samą fryzurę. Albo idziecie do fryzjera. Kiedy wzrośniecie do swojej Shakti Viraty przez
oświecenie Kundalini, Viratangana jest mocą, która daje wam pełną wizję upadku, w którym każda mentalna projekcja która było
idealistyczna, piękna, upadła. Na przykład, Abraham Lincoln poddał świetny idealistyczny pomysł o państwie, o demokracji. Ale
teraz wielu ludzi mówi, że jest to demonokracja. Ci ludzie, którzy byli w Rosji, oczywiście byli w błędzie, ale wciąż kłócili się o to,
że "nie chcemy stać się demokratyczni, ponieważ popatrzcie na Amerykę. Nic nie jest bezpieczne, nic nie jest normalne, więc jaki
jest pożytek ze stania się demokratycznym krajem". Czy możecie Mnie tam usłyszeć? Wszystko w porządku, w porządku. W

końcu jesteśmy na pikniku, widzicie. I nie możemy mieć żadnych problemów, ponieważ powiedziałam mu, że cokolwiek tu jest,
jest tutaj, a czegokolwiek nie ma, nie ma tutaj. Więc jeśli macie jakiś problem, nie możemy nic na to poradzić. Więc wzrastacie
do tego poziomu, stopniowo, stopniowo, nie wiem, co widzicie najpierw. Ale zaczniecie widzieć, co jest nie tak z waszym
społeczeństwem, co jest nie tak z waszymi związkami. Ostatecznie zaczniecie widzieć, co jest z wami nie tak, jak się mylicie.
Powiedziałabym, że to wyższy stan, gdzie docieracie i zaczynacie widzieć "to jest ze mną nie w porządku". Potem zaczniecie
rozumieć, że macie moce, moce Viratangany. Macie moce. W waszym mózgu macie moce, poprzez które rozumiecie
Meta-Naukę, naukę ponad nauką, meta-sztukę. Wulgarność sztuki… Rozróżnienie zaczyna działać, zaczynacie rozumieć, co jest
naprawdę sztuką, a co nie. Zaczynacie cieszyć się tą sztuką. I radościć Niranand, otrzymujecie ją, kiedy rośniecie ponad i
widzicie całość w innej perspektywie. Przede wszystkim patrzycie na nią [sztukę] jak na przedstawienie, jako świadek. I
śmiejecie się, widzicie. Opowiadałam żart o kobiecie, z którą przeprowadzono wywiad w związku z wykonaniem sztuki z mehndi
na rękę. To hinduska dama z Indii. Więc przeprowadzający wywiad zapytał ją: "A co z obcokrajowcami, jak reagują, Amerykanie,
jak reagują? Powiedziała, że zadają bardzo zabawne pytania. "Śmieszne pytania?" "Tak, pytają mnie: Co to jest?" Więc
powiedziałam: "To jest mój Suhaag, symbol mojego męża, to jest to, co noszę". Więc zapytali: "A co z dodatkowymi?” "Nie
zrozumieliście?" - "A co z dodatkowymi mężami, jeśli [ich] masz?" Teraz wszyscy się śmiejecie, wy wszyscy Amerykanie się
śmiejecie, ale w tamtym momencie nie śmialibyście się, bo to bardzo powszechne. W ten sam sposób, dla każdego, nawet w
Indiach lub w jakimkolwiek miejscu, gdzie robią absurdalne rzeczy, to staje się bardzo oczywiste i zaczynacie widzieć to bardzo
wyraźnie, bardzo wyraźnie, że to, co robimy, to wszystko jest absurd. Ale nie jest to tylko na poziomie mentalnym. O tym
zamierzam wam powiedzieć. Nie polega to na tym, że właśnie macie wizję, w porządku, wciąż na poziomie umysłowym, wtedy
rozumiecie, że to jest złe, wciąż poziom umysłu. Ale po prostu tego nie robicie. Stajecie się nieodłączną częścią Viraty. Kiedy
stajecie się nieodłączną częścią Viraty, nie musicie nawet myśleć, po prostu to widzicie, wtedy się śmiejecie. Po prostu widzicie,
i wiecie, że to jest złe. To wszystko jest absurdem. Poszliśmy zobaczyć pewną świątynię w Indiach i byli tam pujaris, robiący
puję. Więc hinduscy Sahaja yogini wybiegli. Zapytałam: "Co się stało?" "Matko, oni wszyscy są hipokrytami, mają okropne
wibracje, jak mogą robić puję, mają okropne wibracje, wszystkie buce." W ten sposób stajemy się tak potężni. Nie
powiedziałabym, że jesteście jak światło, ponieważ światło nie widzi światła, czyż nie? Ale wy widzicie, jesteście światłem i
widzicie światło. I trzecią rzeczą, która przydarza się wam z tą Viratanganą jest to, że pokorniejecie. Wy pokorniejecie. Stajecie
się niezwykle słodcy, posłuszni, tak jak dzieci. I nie macie nic przeciwko, nie macie nic przeciwko czemukolwiek. To jest stan,
który osiągacie nie jako niewolnik, nie przez dominację, ale po prostu to działa w was, przenika do mózgu, stajecie się tym.
Widziałam ludzi, którzy są okropni, absolutnie, i po jakimś czasie nie możecie ich nawet rozpoznać. Jak się zmieniają? Jak
doświadczają zmian? Co się z nimi dzieje? To mózg jest oświecony, stał się światłem, i wiecie, że macie światło. To jest
świadomość bez wątpliwości. Nie powinniście mieć żadnych wątpliwości co do siebie, że jesteście Sahaja yoginami. Niektórzy
ludzie fałszywie je mają. Oni są bucami, ale mówią, że nie, że "jesteśmy Sahaja yoginami". Nie o to chodzi. Siła rozróżnienia staje
się tak piękna w czakrze Hamsa, ponieważ one wszystkie są połączone, Vishuddhi, Hamsa i Virata. Wszystkie one są
połączonymi centrami. To nie tylko Virata poprawia się, ale też Vishuddhi poprawia się i Hamsa. Więc dzieje się to, że zanurzacie
się w kolektywności. Kolektywność jest błogosławieństwem Viratangany. Ona uczy, jak kochać się nawzajem. Ona uczy, jak
cieszyć się innymi Sahaja yoginami. Ona uczy was, jak mieć bhakti w swoim sercu. Ale ta nauka jest jak wrodzona. Jeśli mówię,
że ona naucza, oznacza to, że jesteście uczniami a ona jest nauczycielką. Nie, nie. Sami stajecie się Viratanganą. A miłość,
uczucie i zrozumienie, które macie dla siebie nawzajem, jest niezwykłe, jest bardzo radosne i bardzo piękne. Wszystko to się
dzieje, absolutnie dzieje się w waszym mózgu. Tak właśnie wasz mózg, który otrzymuje wszystkie informacje, i tworzy wszystkie
informacje, tworzy wszystkie mentalne projekcje, staje się nowym pojazdem do tworzenia wymiaru, który wznosi się, nie upada.
Wszyscy jesteście nieodłączną częścią tego, wy wszyscy jesteście nieodłączną częścią tego i wszyscy jesteście ważni. Wszyscy
musicie to wspierać, wszyscy musicie to unieść. To jest bardzo ważne; wszyscy powinniście zrozumieć swoją własną
odpowiedzialność. Tak więc między Południową i Północną Ameryką, musimy mieć przynajmniej 16 000 Sahaja yoginów.
Krishna był bardzo sprytny, stworzył swoje 16 000 mocy w kobietach. Potem te 16 000 kobiet zostało zabranych przez pewnego
króla, i on je przetrzymywał. Tak więc Shri Krishna udał się tam i pokonał tego króla, i zabrał wszystkie te 16 000 mocy dla sobie,
w bardzo subtelny sposób. To on mógł robić wszystkie takie sztuczki, nie Ja. Muszę mieć 16 000 dzieci, które są istotami
ludzkimi, i które mają tę moc w sobie. Nie podobną do Moich własnych mocy, które manifestuję. Jaki z nich pożytek? Nie
możecie dać Realizacji innym, nie możecie komunikować się z innymi, nie możecie z nimi nic zrobić. Tak więc Shri Krishna
wypowiedział się jedynie w Gicie, skończone. To byli sprytni ludzie, nie chcieli zmierzyć się z problemem. To jest bardzo trudne.
Wy ludzie, macie złe Vishuddhi, przechodzi to na Mnie. Wy ludzie macie problem, przechodzi to na Mnie. To jest po prostu
kolektywne wypracowanie. Zabrać was do wnętrza Mojego ciała jako komórki, i oczyścić to bardzo trudne zadanie, ale trzeba je

wykonać. Trzeba to zrobić i zostanie to zrobione. Jestem pewna, że pewnego dnia, kiedy wszyscy będziecie całkowicie
świadomi mocy Viratangany w sobie, to nie wiem, co się stanie z tym krajem. W związku z tym dochodzę do wniosku, że
wszystko właśnie kipi, bliskie przelania się. To duży przełom, który zauważyłam w tym roku, wśród Sahaja yoginów, a także
wśród innych ludzi. Ale była też inna cecha Shri Krishny, była nią dyplomacja, było bycie dyplomatycznym. W stosunku do innych
musicie być dyplomatyczni. Nie powinniście zaraz wskakiwać na nich i próbować ich dręczyć lub w jakikolwiek sposób starać
się pokazać im, że oni nie dorównują wam, nie. Powinniście powiedzieć, "że byliśmy tacy jak wy, [a nawet] gorsi od was". Wtedy
ludzie są szczęśliwi. Ale "zobaczcie teraz, że się zmieniliśmy". Ktoś powie: "Przemycałem narkotyki" to wy powinniście
powiedzieć: "Ja przemycałem nawet broń". Wtedy ich ego nie zostanie zranione, jeśli ich ego nie jest zranione, wtedy jest łatwo.
Tak więc dyplomacji również musicie się uczyć. Również dyplomacja jest mentalną projekcją na niższym poziomie. Na wyższym
poziomie dyplomacja jest tam, gdzie jest wasza charyzma, gdzie przyciągacie ludzi, gdzie ich przechwytujecie. Jak rozmawiacie
z nimi, jak się wobec nich zachowujecie. A także, kiedy współczujecie, ponieważ teraz zasiadacie w Himalajach, tylko co z tymi
biednymi ludźmi. W ten sposób, jeśli ujrzycie całość, jestem pewna, że nie poczujecie tak bardzo, że wykonujecie tę czy inną
pracę. Cała filozofia Shri Krishny jest taka, że powinniście otrzymać swoją "ghyanę". Ghyana to ghy oznacza gnostyków, musicie
być gnostykami, czyli poprzez swój centralny układ nerwowy, musicie o tym wiedzieć. To pierwsza rzecz. Drugą rzeczą było to,
że Arjuna nie miał przekonania, wciąż zadawał mu [Krishnie] pytania. Dlatego On powiedział: "A co z karmą? Wszyscy mówią o
karmie". Znowu dyplomacja. Cała Gita jest pełna dyplomacji, a zwyczajni ludzie nie mogą jej zrozumieć. Powiedział więc: "Tak,
oczywiście, musicie wypełnić swoje karmy, ale musicie oddać swoje karmy do moich Lotosowych Stóp. Nie, to niemożliwe.
Bardzo sprytnie, ponieważ tak długo jak myślicie: "Ja robię to, ja robię tamto", jak możecie umieścić swoją karmę u stóp Shri
Krishny. Oznacza to, że powinniście otrzymać swoją Realizację, wtedy wiecie, że nic nie robicie. Kiedy to się dzieje, iż wiecie, że
nic nie robicie, wówczas karma staje się akarmą. I jak mówicie… widziałam ludzi podnoszących Kundalini mówiących: "Matko,
ona się nie podnosi, to nie działa". Nie mówicie: "Ja to robię". Po prostu mówicie: "Ona się nie podnosi, to nie działa" - w trzeciej
osobie. Inaczej jest z bhakti, ponieważ teraz mamy dużo tych Hare Rama, Hare Krishna psujących swoje Vishuddhi. Zatem dla
bhakti On użył tylko jednego słowa. On mówi: "Ofiarowujecie mi kwiaty, ofiarowujecie mi wodę, dajecie mi liście, przyjmę je". "Ale
dając - co On mówi? - musicie mieć ananya bhakti". "Ananya" oznacza, że nie jesteście inną częścią, kiedy stajecie się jednością
ze Mną, kiedy jesteście połączeni. Całość okręcił wokół słowa "ananya" a ci głupi ludzie nie wiedzą, że nie są jeszcze połączeni i
rozmawiają o Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. W ten sposób oni nie są połączeni. Nie rozumieją, że muszą być połączeni. I
to jest sztuczka, którą odgrywał ze wszystkimi ludźmi: "W porządku, w porządku, mówicie dalej: Hare Rama, Hare Rama,
zobaczymy". Tak więc w jego przypadku to dyplomacja, ponieważ musiał ich doprowadzić do tego, że "nie, nie, to nie działa, nie,
to nie działa". A więc "gyana". Teraz czym jest gyana? Polega na tym, że zaczynają czytać książki. Nie, Nie. Ona znaczy "bodh",
czyli poprzez wasz centralny układ nerwowy, musicie poznawać. Więc jakoś stopniowo doprowadził ich do tego poziomu. W taki
sam sposób, gdy macie doczynienia z innymi, musicie to wypracować w ten sposób. A kiedy już to wypracujecie w ten sposób,
możecie znacznie szybciej rozprzestrzeniać Sahaja Yogę. Będziecie bardzo świetlistą osobą, wszyscy będą cieszyć się wami, a
wy nie będziecie mieli humorów, niczego takiego. Wpadamy w złość, ponieważ nie wiemy, jak poradzić sobie w danej sytuacji.
Jeśli wiemy, jak sobie radzić z sytuacją, nigdy nie będziemy się złościć, a wręcz przeciwnie, będziemy wykorzystywać złość innej
osoby dla własnej korzyści. Tego wszystkiego uczycie się dzięki mocy Viraty. Viratangana daje wam pełne odwiązanie od
każdego przedmiotu zmartwień. Ona wysysa to wszystko i wyrzuca w powietrze. To jest jej wielka moc, która naprawdę dała
wam takie zrozumienie życia, siebie. Wasz własny system wartości się zmienił. Jeśli zobaczycie, jaką zmianą było to dla was.
Cała ta transformacja, wszystko, jest mocą Viratangany. I ostatecznie to, co ona wam daje, to "Nirananda". To radość, radość i
nic innego, tylko radość. Niech was Bóg błogosławi. (Shri Mataji komplementuje Gregoire'a) Muszę tutaj wyrazić pełne uznanie
Gregoire'owi, ponieważ przyszedł, zmagał się i walczył jak Arjuna, czuł się bardzo zdesperowany i odszedł. Poza tym musiał
odejść w jakiś sposób. I nagle, gdy odszedł, widzę, że tutaj wszystko tak dobrze kiełkuje, a ludzie zaczęli przejmować
odpowiedzialność wypracowania Sahaja Yogi. Ale wciąż o nim pamiętam, ponieważ był naprawdę bardzo zdesperowany i
absolutnie miał dość amerykańskiego stylu myślenia. Ale teraz przekażemy mu bardzo dobrą wiadomość o tym, jak poprawiła
się Ameryka. Mamy wielu Sahaja yoginów w Ameryce, którzy są bardzo oddani, pomimo wszelkiego rodzaju negatywnych sił i
wszystkiego. Ze wszystkimi koszmarami, przez które przeszli, trzymają się Sahaja Yogi i uważam, że ich wysiłki przyniosły
obecne rezultaty. Nie wymienię ich imion, ponieważ wszyscy znacie ich bardzo dobrze, każdego z nich. Muszę jednak
powiedzieć, że Steven wniósł wielki wkład. Nigdy nie prosiłam go, żeby przyjechał do Ameryki. Ale on sam zdecydował, i on
osobiście przybył tutaj, na własną rękę, i naprawdę wniósł wiele do Sahaja Yogi przybywając tutaj. Niech was Bóg błogosławi.
Oczywiście, wasz lider tam jest, i wszyscy liderzy w każdym miejscu naprawdę ciężko pracują, i właśnie widzę, jak sprawy
pomyślnie się rozwinęły w ciągu jednego roku. To jest godne wielkiej pochwały. Nigdy nie mieliśmy tylu ludzi na pujy. Jestem

zaskoczona obecnością was wszystkich tutaj. Dziękuję wami bardzo.

1993-1224, Małżeństwo w Sahaja Yodze to nie żart
View online.
Małżeństwo w Sahaja Yodze to nie żart (Wykład o małżeństwach – po programie muzycznym) 1993.12.24 Ganapatipule, India
Tour
Bardzo się ucieszyłam, gdy dowiedziałam się, że dziś rano medytacja była przeprowadzona bardzo dobrze, kolektywnie.
Moja uwaga była tam na was. Teraz dziś ogłosimy pozostałe małżeństwa. Ale przed tym muszę powiedzieć to samo, co
mówiłam już wiele razy, że absolutnie nikt nie jest zmuszony do poślubienia tej osoby, którą mu zaproponowaliśmy. Jeśli
chcesz, możesz powiedzieć "nie", całkowicie lub możesz powiedzieć "Matko, zmień to". O cokolwiek poprosisz, postaramy się to
zrobić. Mamy duże problemy ze wzrostem, wykształceniem, kulturą i niektórzy ludzie mówią: "My nie chcemy poślubić
Hindusów" albo "my nie chcemy poślubić obcokrajowca" itp. Cokolwiek by to było, staraliśmy się spełnić wasze pragnienia. Ale
oczywiście nie mogliśmy poślubić was wszystkich, ponieważ nie było dla was odpowiednich par, w każdym razie jestem pewna,
że do jutra będziemy mogli zorganizować ich o wiele więcej.
Więc nie ma w tym względzie żadnego przymusu, absolutnie nie, aż do końca. Dopóki małżeństwa się nie rozpoczną, masz
całkowite prawo aby powiedzieć "nie", więc nie chcę abyście pobierali się teraz, a później tworzyli problemy.
Cokolwiek to jest, jeśli myślicie, że Ja coś dla was zrobiłam albo, że Sahaja Yoga coś dla was zrobiła, to proszę, abyście później
nie sprawiali nam kłopotu myśląc o tym: "Nie chcemy wziąć ślubu, my nie chcieliśmy, to było tak", muszę powiedzieć, że tak
dzieje się częściej wśród ludzi z Zachodu.
Ponadto w Indiach, jeżeli poślubicie Hinduski, to zobaczycie, że jest bardzo ciężko rozwiązać takie małżeństwa, ponieważ całe
społeczeństwo naskoczy na Sahaja Yogę, oni naskoczą na Mnie. Zrobili bardzo wiele rzeczy tego typu i kogoś, kto w swojej
głowie uważa się za króla, decyduje, że "nie poślubię tej dziewczyny". To jest ta dziewczyna, on z nią jest, on zna nas bardzo
dobrze i wtedy nagle, po ślubie mówi: "Nie, nie, nie, nie. Jestem zakochany w kimś innym albo coś nonsensownego w tym stylu.
Hindusom jest bardzo ciężko zrozumieć ten rodzaj charakteru. Więc po pierwsze, w pełni zrozum, poznaj tę osobę. Wciąż masz
trzy, cztery dni, spotkaj się z nią. Jeśli nie chcesz poślubić tej osoby, to bardzo proszę anuluj małżeństwo. Widzieliśmy wibracje i
widzieliśmy również inne, przyziemne kwestie, takie jak wzrost czy wykształcenie.
Ale czasem zdarza się, że coś nie pasuje, może z powodu wieku albo wykształcenia, dopasowaliśmy wiele takich przypadków.
Muszę powiedzieć, że to wszystko jest jawne. Nie powinieneś akceptować wszystkiego wciąż i wciąż, a później czynić kogoś
nieszczęśliwym, ranić czyjeś uczucia albo sprawiać Mi kłopot. Przynajmniej Mnie nie powinniście sprawiać kłopotów, to
wszystko czego chcę.
Wszyscy możecie odmówić. Wcale nie będę czuła się z tym źle. To jest całkowicie w porządku, jesteś szczery. Ale nie odwołuj w
ostatniej minucie, kiedy dziewczyna stoi z girlandą w dłoniach. Ach, oni to robili, robili to nawet po ślubach. Nie muszę mówić
tego Hindusom, ponieważ oni to rozumieją.
Małżeństwo w Sahaja Yodze to nie jest żart. Macie dużo, dużo szczęścia, że w Sahaja Yodze małżeństwa odbywają się w Mojej
obecności. Musieliście zrobić wiele punyas, aby otrzymać to małżeństwo. Poza tym, dzieci i wszystkie błogosławieństwa, które
otrzymacie będą bardzo wyjątkowe i będziecie zdumieni, że zawsze będziecie czuć to, co Matka dla Was zrobiła.
Nawet po ślubie, niektórzy ludzie próbują torturować żonę lub żona torturuje męża. To nie jest Sahaj. W Sahaj nie powinno się
torturować nikogo, kto jest Sahaja yoginem. Nie wolno wam nawet powiedzieć szorstkiego słowa do kogoś, kto jest Sahaja
yoginem. Nic się nie przytrafi komuś, kto nazywa Mnie Matką, a później sprawia Mi kłopoty, nic się nie stanie, jeśli ciągle sprawia
Mi kłopoty, ale jeśli on nie jest Sahaja yoginem, Chaitanya natychmiast [go] ukarze. Tak więc trzymam się maryad Mojej miłości.

W ten sam sposób spróbujcie zrozumieć, że to co robicie jest bardzo święte i nie postępujcie w niewłaściwy sposób tak, że
wszystkie Bóstwa będą na was złe. Możecie nigdy nie wzrosnąć. Ale jeśli czegoś nie lubicie, proszę powiedzcie Mi. Tak jest
znacznie lepiej ponieważ, widzicie, macie tak wiele uwarunkowań. My również zrobiliśmy to wszystko w wielkim pośpiechu, więc
nie twierdzę, że nie mogliśmy popełnić błędów. Mogły zostać popełnione jakieś błędy, w każdym razie przyjmijcie wobec tego
bardzo, bardzo spokojną postawę.
Teraz usłyszycie nazwiska tych, którzy pozostali, większość z nich już ogłaszaliśmy, wyczytujemy tych, którzy pozostali. Niestety
kobiet jest zawsze więcej niż mężczyzn. To stwarza pewną trudność, więc nikt nie powinien czuć się rozczarowany. Jestem
pewna, że to się później wypracuje.
Niech was Bóg błogosławi.

1994-0424, Rozmowa do Sahaja Yoginów: Powinniśmy siebie wspierać nawzajem (przed weryfikacją)
View online.
Talk to yogis. Peninsular Hotel in Hong Kong (China), 24 April 1994. Skierujcie ręce w Moją stronę. Przede wszystkim muszę
powiedzieć, Bardzo się cieszę, widząc tak wielu Sahaja Joginów w Hongkongu. Jak wiecie, Hongkong jest bardzo
materialistycznym miejscem, a ludzie są zbyt zajęci, ale problemy wynikają z tej zajętości. Całe to zabiegane życie stwarza wiele
problemów. Więc jestem pewna, że po ostatnim programie przybędzie ich więcej, na pewno będzie ich dużo, a wasze ręce będą
miały co robić. Więc chciałam tylko powiedzieć, co naprawdę powinniśmy zrobić, aby osiągnąć maksymalne rezultaty. Przede
wszystkim, musimy ustabilizować to, że jesteśmy Sahaja Yoginami, jesteśmy bardzo poważnymi ludźmi i mamy między sobą
ogromny szacunek oraz miłość. Zatem, nie powinno się nigdy popierać osoby z zewnątrz, która nie jest jeszcze Sahaja Yoginem
lub która będzie Sahaja Yoginem, ale przez cały czas należy wspierać się nawzajem. Nie kłóćcie się między sobą.
Niewykluczone, że jedna osoba może się mylić. Ale jest ważne, że powinniśmy się wspierać, a przede wszystkim wspierać lidera.
Cokolwiek powie lider, musimy go słuchać. To bardzo ważne, w Sahaja Yodze jesteśmy organizacją kolektywną, która też jest
organizacją żyjącą. Jeśli ktoś nie jest kolektywny, zostaje wyrzucony z Sahaja Jogi. Nie jesteśmy zbyt zadowoleni z takich ludzi.
Musicie więc dołożyć wszelkich starań, aby zobaczyć, że wszyscy jesteście jako kolektyw jednością i mówicie to samo. To jest
bardzo ważne, aby to wiedzieć. Poza tym są wśród was osoby, które prawdopodobnie mogą nie być tak dobre, w sprawdzaniu
na wibracjach. Jeśli tak, zapytajcie swojego lidera. Ale między sobą nigdy nie powinniście się kłócić, ponieważ wiemy, że Sahaja
Yoga daje wam absolutną prawdę. Więc inni nie powinni wątpić w wasze zachowanie, że "ci ludzie nic nie wiedzą". W porządku?
Drugą rzeczą w Sahaja Yodze jest to, że jest to moc miłości współczucia, boskiej miłości. Musicie zrozumieć, czym jest boska
miłość. To jest miłość, która jest jak sok, jak zawsze powtarzam, który płynie w drzewie. Daje pożywienie korzeniom, następnie
wszystkim częściom drzewa, a następnie odparowuje lub opada. Przypuśćmy, że utknie w jednym kwiatku, co się stanie?
Drzewo umrze, a ostatecznie umrze również kwiat. Zatem nasza miłość jest nieograniczoną miłością. Na przykład, kochamy
nasze dzieci, w porządku, kochamy także inne dzieci. Między wszystkimi jest czysta miłość. Teraz trzeba zrozumieć czystą
miłość, że nie jest ona przywiązana do nikogo, ale jednocześnie jest to czysta miłość. Jeśli nie macie czystej miłości w swoim
sercu, ponieważ kultura jest inna, ludzie zaczynają przyciągać ich uwagę i psuć ich uwagę. Tak wiele osób pytało Mnie: "Matko,
co robić?" Powiedziałam: "Trzymaj oczy tylko do wysokości trzech stóp, więc zobaczysz piękne rzeczy, tak jak patrzysz na
kwiaty, zobaczysz dzieci i nic strasznego". Więc cokolwiek zakłóca waszą uwagę, starajcie się tego unikać. Najlepiej jest
skoncentrować się na swojej medytacji. Do porannej medytacji możecie po prostu skierować prawą rękę do zdjęcia, a lewą do
góry. Następnie skierujcie lewą rękę do zdjęcia… - w ten sposób. Następnie lewa ręka w kierunku fotografii, a prawa ręka na
Matkę Ziemię. Rano lepiej jest usiąść na ziemi. Wtedy, jeśli stan świadomośc wolny od myśli zostanie ustabilizowany poprzez
patrzenie na fotografię wtedy zamknijcie oczy. Niektórzy powiedzą: "Matko, moje serce nie jest otwarte". Więc możecie
powiedzieć, patrząc na Matkę: "Matko, proszę, przyjdź do mojego serca". Czyjaś Sahasrara nie jest otwarta. Wtedy musicie
powiedzieć: "Matko, proszę przyjdź do mojej głowy". Mając obie ręce [skierowane ku zdjęciu]. Dowolna część waszego ciała
jeżeli według was nie jest w porządku to ja jestem zawsze dostępna, więc możecie poprosić. Przede wszystkim, wasza
medytacja powinna być dobra. Jeśli jesteście dobrymi Sahaja Yoginami, tylko wtedy inni wam uwierzą. Ale jeśli nie jesteście
dobrymi Sahaja Yoginami to nikt wam nie uwierzy. Dla tak wielu ludzi, których widziałam, jestem kimś poza ich zasięgiem. Ale
Sahaja Yogini są tymi, którzy naprawdę sprawiają, że oni czują, że "to są nadzwyczajni ludzie". Potem, tak jak powiedziałam, w
zajmowaniu się nimi musi być absolutnie czysta uwaga. Po pierwsze, mężczyźni powinni mieć do czynienia tylko z
mężczyznami, a kobiety tylko z kobietami i nie powinno być żadnych komplikacji. Ponieważ to jest największa skaza, jaką może
mieć Sahaja Yoga, że "oni jedynie są tacy jak zwykli ludzie". więc musicie uważać na siebie. Przed snem, jeśli macie czas,
musicie moczyć stopy. Jeśli któregoś dnia tego nie zrobicie, nie zadręczajcie się za to, ale lepiej, żebyście moczyli stopy. A w
moczeniu stóp musicie przede wszystkim wiedzieć, jaką macie osobowość. Przeważnie jesteście prawostronni, przeważnie.
Więc połóżcie swoją prawą rękę w kierunku fotografii, obie stopy zanurzone w wodzie z odrobiną soli i lewą rękę w ten sposób.
Ale niektórzy są lewostronni, inni bardzo. Oni nie powinni dotykać wody. Istnieją dwa rodzaje oczyszczania. Szczególnie osoby
lewostronne nie powinny moczyć nóg, nie powinny używać lodu. To wszystko jest dla prawostronnych. Po wykonaniu
oczyszczania na prawą lub lewą stronę skierujcie obie ręce do zdjęcia i sami się przekonajcie jak to się wypracowuje, bez wody,
bez świecy. Ale chciałabym jeszcze raz powiedzieć, że prawostronni ludzie nie powinni jeżeli to możliwe nie powinni używać
świec. Ta elektryczność jest w porządku, możecie jej użyć. Oni nie powinni siedzieć na słońcu, powinni kłaść lód na wątrobę;
można tu też położyć lód , gdy jest tu bardzo gorąco, bardzo dobrze jest tu położyć lód. Również na cukrzycę można tu położyć

lód. W Sahaja Yodze leczenie jest bardzo proste: dla prawostronnych bardzo proste, i dla lewostronnych. Osoby prawostronne
mają problemy takie jak wątroba, cukrzyca, nowotwory krwi, krzepnięcie naczyń w nerkach, co oznacza, że nie mogą oddawać
moczu, zaparcia, a także astma, zawały serca – masywne, również paraliż po prawej stronie; jest tego dużo. A osoby
lewostronne odczuwają ból po lewej stronie; mogą również zachorować na wszelkiego rodzaju choroby psychosomatyczne,
które nie są uleczalne, takie jak rak, zapalenie rdzenia kręgowego, choroba Parkinsona, wszelkiego rodzaju choroby. Ale jeśli
wykonujecie swoją medytację codziennie, raz na jakiś czas możecie ją przegapić, to nie ma znaczenia, od razu poczujecie, że
jesteście całkowicie wyleczeni i jesteście zdrowi. To jedyny sposób, w jaki możecie wzrastać. I spróbujcie doprowadzić do
punktu, w którym jesteście w świadomości wolnej od myśli. Najlepszym sposobem na świadomość bez myśli jest powiedzenie
mantry Nirvichara. To bardzo ważne. A po drugie, wciąż wybaczajcie: "Wybaczam wszystkim, wybaczam wszystkim", więc myśli
się zatrzymają. To jest czas, kiedy jesteście w teraźniejszości. To jest czas, w którym naprawdę będziecie wzrastać duchowo.
Mamy ludzi w Indiach i za granicą, którzy stali się tak potężnymi Sahaja Yoginami, że poprzez samą tylko modlitwę mogą
osiągnąć wiele rzeczy. Nie jesteśmy tu po to, by kogokolwiek niszczyć ani torturować: jesteśmy tu po to, aby wszystkim
pomagać, aby byli radośni. Więc nie należy mówić głośno, ostro - nigdy. Okazujcie swoje współczucie. A teraz przypuśćmy, że
ktoś ma jakiś problem: nie powinniśmy nagle mówić: "Jesteś bucem" - nie. "Jaki masz problem? Och, jesteś lewostronny". "Jaki
masz problem? Jesteś prawostronny". "W porządku, można to wyleczyć. Też taki byłem". Jeśli tak powiecie, to nie poczują się
zranieni. "Byłem taki jak ty. Będziesz wyleczony. Nie martw się". Musimy więc zrozumieć, że należy bardzo uważać na to, jakich
słów używamy i jakie rzeczy robimy w ich obecności. Niektórzy ludzie są niezwykle szybcy, będą chodzić szybko i będą
wykonywać takie zabawne gesty, że ludzie będą przerażeni. Nie powinniście tacy być. To, co musicie zrobić, to zobaczyć, że
cokolwiek robicie, rozmawiacie z nimi to róbcie to w delikatny sposób; to bardzo ważne, abyście byli dla nich delikatni i mili.
Dostaniecie też ludzi, którzy będą mieli buce, którzy będą mieli guru w swoich głowach, tak jak poprzedniego dnia ta pani kłóciła
się ze Mną. Spróbujcie ich przekonać i powiedzcie, czy - wiesz teraz, kto jest prawdziwy, a kto nierzeczywisty. Jeśli nie wiesz,
zapytaj swojego lidera. Lepiej powiedzcie im, że: "To ci nie pomoże, to ci nie pomogło, więc musisz się poddać". I jestem pewna,
że się zgodzą. Jestem pewna, że się zgodzą. Ponieważ tak jak niedawno ta pani Sindhi kłóciła się ze Mną. Powiedziała:
"Dostajemy wibhuti [święty popiół] we wszystkich ośrodkach". Powiedziałem: "To wszystko jest bhuta vidya, preta vidya i
smashana vidya [negatywna wiedza]. Co otrzymujesz z wibhuti, co jest w niej takiego wspaniałego?" Wszystkie te rzeczy mają
wyłącznie was wprowadzić w błąd. Więc powiedzcie im stanowczo, ale z pełną uwagą, że staracie się im pomóc. Jeśli chcecie
im pomóc to w żaden sposób nie możecie sobie pozwolić na bycie nieuprzejmymi. Czasami trudno jest poradzić sobie z
niektórymi ludźmi, którzy zaczynają się kłócić, więc najlepiej się nie kłócić. Powiedzcie im: "Nie możemy was przekonać poprzez
kłótnię. To nie jest w umyśle, to jest poza umysłem". Do pewnego momentu wszystko jest w porządku, potem powinniście się
poddać: "W porządku, przepraszam". Po drugie, wasze relacje w rodzinie powinny być dobre. Nie możecie mieć Sahaja Yogi, jeśli
nie ma porozumienia między tobą, twoją żoną, twoimi dziećmi. Musimy pokazać, że rodzina jest bardzo ważna w Sahaja Yodze,
niezwykle ważna, a dzieci są jeszcze ważniejsze. Zobaczcie, jak wiele teraz zrobiliśmy dla dzieci, mamy szkoły, to, tamto, to
bardzo duża odpowiedzialność. Zatem musimy zrozumieć, na czym polega odpowiedzialność. Nie powinniśmy rozpieszczać
dzieci. Powinniśmy doceniać każde dobro, które robią, wszelkie miłe rzeczy, które robią. Ale jeśli zrobią coś złego, musicie im
powiedzieć: "Jesteście Sahaja Yoginami i nie możecie się tak zachowywać". Musicie im powiedzieć, cokolwiek by to nie było,
musicie im powiedzieć. Jeśli dzieci są bardzo chude, to zrozumcie, że mają problem z wątrobą. Więc wątroba powinna być
leczona. A następnym razem, kiedy przyjedziecie do Indii kupimy wam wszystkie leki na wątrobę. Jeśli dzieci są bardzo grube, to
są lewostronne. Spróbujcie sprowadzić je do centrum za pomocą oczyszczania trzema świecami. Ale przede wszystkim
sprawdźcie, jaka gdzie jest problem. Czasami rozwijają puszyste tłuszcze, to jest w porządku, z dziećmi będzie wszystko w
porządku. Zatem należy dbać o ich zdrowie. Następnie dbajcie o ich zachowanie. Powiedzcie im, jak mają się zachowywać.
Zobaczyłam, że na Zachodzie dzieci nie są właściwie wychowane, ponieważ rodzice je zaniedbują, nie będę winić dzieci.
Rodzice je zaniedbują. Powinniście być kochający, życzliwi - jednocześnie musicie im powiedzieć, czym jest dyscyplina. To jest
bardzo ważne. Następnie obserwujcie ich: jacy są, co robią. Oczywiście mamy szkołę, ale tam jest ograniczona liczba miejsc.
Cokolwiek to jest, dostosują się w możliwie największym stopniu. Nawet wtedy, zakładając, że macie jakiś problem,
bezwzględnie w to nie wchodźcie. Możesz zapytać swojego lidera lub napisać do Mnie i poinformować Mnie. Wśród was ktoś
może stać się bardzo egoistyczny, może założyć własną organizację: "Ja to zrobię". Powiedzcie mu: "Wynoś się", a będzie
cierpieć. Nie musicie się martwić. – dobrze, wynoś się. Każdy, kto jest samowolny, nie wypracuje tego. Przypuśćmy, że jeden
palec zaczyna działać bardziej niż reszta – oznacza to, że jest rak, to jest nowotwór złośliwy. Więc nie możemy mieć nowotworu
złośliwego. Wszyscy powinniście współpracować ze zrozumieniem, zarówno wobec innych, jak i między sobą. Bardzo ważne
jest, aby to zrozumieć. Sahaja Yoga sprawdziła się w tak wielu krajach. W tak wielki sposób w niektórych, w tak mały sposób w

niektórych. Gdziekolwiek by to nie było, Sahaja yogini muszą być wyjątkowi. Nawet dzieci muszą być wyjątkowe. Jeżeli macie
inny problem, o którym nie chcecie rozmawiać powiedzmy ze swoim liderem, wtedy możecie bezpośrednio do Mnie napisać, to
nie zaszkodzi. Jeśli odpiszę to dobrze,a jeśli nie, to też dobrze, to się wypracuje. Ale uwaga nie powinna być cały czas skupiona
na sobie: ja, moja rodzina, moje dzieci, mój dom, moja praca - nie. Gdy tylko wasza uwaga jest skierowana na innych ludzi, działa
to szybciej, to bardzo wam pomoże. Ale gdy uwaga jest na sobie: "Jestem chory. Mam ten problem, tamten problem", nic z tego
nie będzie. Jesteście teraz na etapie, w którym całkowicie możecie rozwiązać wszystkie problemy, ale przede wszystkim: jeśli
wasza uwaga jest skupiona na sobie, to się nie uda. Uwaga powinna być skierowana na innych. A jeśli uwaga ma być na wnętrzu,
to po prostu dowiedzcie się: "Co jest ze mną nie tak?" Ale niektórzy w tym również posuwają się za daleko. "Matko, moja Agnya
jest zablokowana. Matko, moje Vishuddhi, to ma blokade", to nic, to nonsens. Może łapiecie od innych ludzi, możliwe. Jest już
kilka dobrych książek w Sahaja Yodze przetłumaczonych na chiński, na szczęście, a także Moje taśmy mogą być
przetłumaczone. Ale musicie zachować Mój głos, jak wam powiedziałam , ponieważ to jest mantra, nieprawdaż? I możecie mieć
napisy, tak byłoby lepiej, gdyby ktoś mógł je zrobić. To bardzo dobry pomysł, abyście mieli napisy, naprawdę. Specjalnie dla
Rosjan, gdyby mogli to zrobić w Rosji. Jeśli macie jakieś pytania, to teraz możecie Mi je zadać. Zatem powinno być zawsze tak,
że jeśli jesteście Chińczykami nie powinniście zajmować się tylko Chińczykami. Wszyscy powinni przyjść do kolektywu.
Przypuśćmy, że jesteście Hindusami, powinniście nie tylko zajmować się Hindusami, ale oni powinni przychodzić do kolektywu.
Bo dopóki nie przyjdą do kolektywu to nie będą wiedzieć, w czym jest problem. Nie chodzi o to, że możecie zorganizować
osobno grupę, osobno inną grupę. To musi być jedna grupa. Oczywiście możecie mieć dwa aśramy lub trzy aśramy, bez różnicy.
Macie inne pytania? Jogin: Czy leczenie kamforą jest dobre na lewą stronę? Jogin: Kamfora… Jogin 2: Leczenie kamforą. Jogin
2: Leczenie kamforą. Pyta, czy leczenie kamforą jest dobre na lewą stronę. Jogin 2: Kamfora. Shri Matadźi: Nie, nie, nie, nie. Nie
ma potrzeby. Kamfora, tylko raz na jakiś czas. Nie używaj kamfory. Ale zrobiłeś wszystkie pomieszane rzeczy, widzisz, po prostu
zastosuj leczenie lewostronne, wtedy wszystko będzie dobrze. Po prostu pomieszałeś. I nie możesz zarabiać pieniędzy w imię
Boga lub Boskiej pracy, to jedno. Nie da się tak zorganizować. Nie, nigdy. Ponieważ kiedy zaczniesz to dostawać, wejdą w ciebie
lewostronne buce. Jogin: Nigdy tego nie robiłem. Shri Matadźi: To jest część Sahaja Yogi. Nie możemy. Również jeśli macie
zdjęcia jakiegoś guru i tak dalej, lepiej umieścić je w morzu. Ponieważ to trzymanie jakiejkolwiek fotografii, każda książka o nich
stwarza problemy. Więc skrupulatnie odszukajcie je i wrzućcie do morza. [Wideo przerywa się na chwilę] Nie, nie, nie, nie, nie. Nie
nie nie nie. Nie rób tego wszystkiego. Będą pracować z fotografią. Jeśli chcesz komuś pomóc, widzisz, kilku innych ludzi, którzy
przyszli, których chcesz wznieść, nie dotykaj ich. Sam zrób bandan i daj im bandhan. Umieść ich przed zdjęciem i po prostu
podnieś Kundalini. Ale bądź ostrożny. Ponieważ jesteś wciąż, widzisz, nie jest to coś czego nie możesz złapać, możesz złapać
blokady. Więc między sobą również nie powinniście tego robić. Nie dotykajcie. Jeśli ktoś powie: "Mam ten problem", w porządku,
posadź go przed zdjęciem, zrób sobie bandan, poproś go, żeby zrobił bandan, ty też zrób bandan i wtedy podnieś Kundalini. Bądź
ostrożny. Nawet jeśli jest teraz ktoś, kto przyszedł i jest chorym człowiekiem. Więc możecie dać mu zdjęcie, to jest w porządku,
jeśli chce to zrobić. Ale ktoś z jego rodziny jest chętny by przyjść do Sahaja Yogi, kto jest zdrową osobą, powinien ją
przyprowadzić. Inaczej zachorujecie. [a] Na początku będziecie mieli wielu chorych, w tysiącach. Nie martwcie się o chorobę.
Lub jeśli są chorzy, powiedzcie im, aby wzięli zdjęcie i to wypracowali, czy są lewostronni czy prawostronni. Wtedy wiara rośnie,
poprawiają się. Ale nie dotykajcie chorych. Nie, nie, wcale. Nie jesteśmy tu po to, by leczyć chorych, ale jesteśmy tu po to, by
dawać realizację. Niech Bóg was błogosławi. Jogin: Shri Matadźi, jeśli chodzi o technikę, jeśli jest problem z jednej strony, jest
nierównowaga i jeśli lewa strona jest słaba lub blokuje się, czy podnosi się Kundalini z tej strony i daje się bandan z drugiej?
Prawidłowo? Shri Matadźi: Tak. Przypuśćmy, że jesteś prawostronny, to musisz obniżyć prawą stronę, pamiętaj, że tak jest
znacznie lepiej. Więc wtedy podnosisz lewą stronę i kładziesz prawą stronę w dół, jeśli masz problem z prawą stroną. Teraz, jeśli
masz problem z lewą stroną, musisz obniżyć lewą stronę. W ten sposób łatwiej jest zapamiętać. Więc nie ma zamieszania. Ale
wiązanie Kundalini powinno nastąpić po przejściu od lewej do prawej lub od prawej do lewej, w którąkolwiek stronę. Następnie
podnieś Kundalini, zwiąż i weź bandhan, to najlepszy sposób. Proszę was wszystkich o zrobienie sobie zdjęcia i wykonanie
albumu, zapisanie poniżej: jak się nazywacie, data urodzenia i Samorealizacji. Prześlijcie to do Mnie. Ponieważ widuję ich
czasami, rozumiecie. Abym was lepiej poznała i skupiła na was Moją uwagę. Zarówno dzieci, jak i starsze osoby. Więc
porozmawiam z tobą i porozmawiam z nim, ponieważ macie małe personalne problemy, obydwoje. A co z wami? Jesteście
pogodzeni? Zamierzam go skarcić, wiecie, dać mu po nosie, temu Wernerowi Jest tutaj by praktykować Sahaja Yogę, a nie
skłucać rodzinę. Postąpił bardzo niewłaściwie. Dam mu odczuć swój gniew. Jest starym Sahaja Yoginem, powinien był się
zachowywać. Tak nie jest – nigdy nie przeszkadzać rodzinie. Masz takie słodkie, piękne dzieci. Muszę ci powiedzieć, nigdy nie
będę cię wspierać w bzdurach. A twój mąż jest bardzo dobrym człowiekiem. Jeśli będziesz się dobrze zachowywać, on wróci do
Sahaja Yogi, jestem pewna. Nie możesz być Sahaja Yoginem, jeśli nie masz dharmy, "tarczy", jak nazwał ją Budda. To nazywamy

twoim charakterem. Wasza moralność jest najważniejsza w Sahaja Yodze. Jeśli nie jesteście moralni, to Sahaja Yoga nie ma
żadnego znaczenia. To, czego potrzebujemy, to dzisiaj moralność. To się dzieje wszędzie, nonsens. Musimy ją wchłonąć do
siebie i wytworzyć także dla innych. Cały świat jest pełen niemoralnych ludzi. Jest bardzo, bardzo niewielu, którzy reprezentują
moralność. To największa ozdoba, jaką mamy. W porządku? Nie zabłądź. To ci nigdy nie pomoże. To było bardzo złe z twojej
strony, a także dla twoich dzieci. Teraz wróć i zachowuj się właściwie, w przeciwnym razie nie możesz być w Sahaja Yodze. Jeśli
coś byłoby nie tak, to wtedy to zrozumiałe. W Sahaja Yodze mamy rozwód. Pozwalamy ludziom na rozwód. Ale powinien być ku
temu istotny powód. "Albo sub thik hai" [Czy wszystko w porządku?] Co mamy zrobić? To wystarczy? W porządku. Jogin:
Dziękuję, Matko. Shri Mataji: Niech Bóg wam wszystkim błogosławi. Przepraszam, że musieliście przyjść tak późno w nocy.
Jogin: Matko, mamy dla Ciebie mały prezent. Shri Mataji: Ależ tak wiele zrobiliście! Oh. Gdzie jest ta rzecz dla dzieci, prezenty?
Mój Boże, mały prezent, prawda? Jogin: Jest bardzo mały. Shri Mataji: W porządku, co to jest? To ma być małe, prawda? Z jakiej
strony? Jogin: To tylko duże pudełko! Shri Mataji: Och, rozumiem. Ach. Więc teraz. Co to jest? Zobaczmy. Mój Boże. To jest ten
do czego? Jogini: Konfucjusz. Jogini: Konfucjusz. Guru. Shri Matadźi: Konfucjusz! On też ma… widzisz? Jogin: kij. Shri Matadźi:
Świetnie, taki drogi. Świetny. To jest zostało bardzo dobrze wykonane. Czy jest napisane tutaj Konfucjusz? Jogin: Tak. Shri
Mataji: W porządku. Dziękuję wam bardzo. Ale kiedy przyjedziesz, będziesz musiał go przywieźć do Indii. Jogin: "Tak, Shri
Matadźi". Ale tak droga rzecz, nie powinniście byli jej kupować. Jogin: Bardzo dobra cena, Matko. Shri Mataji: Naprawdę? Co to
jest? Jogin: To jest Lao-Zi. Jogin: Lao-Tse. Jogin: Lao-Tse. Shri Mataji: To jest Lao-Tse? Ładny! W porządku. Muszę powiedzieć,
że jest wspaniały, Lao-Tse. Piękny. Siedzi w chmurach. Piękny. Jogini: "Wow". Dobrze. To jest Jego wahana. To jest ten, to…
Jogin: Pojazd. Shri Mataji: Vahana, wiesz, ta vahana to… Yogin: Pojazd, prawda? Pojazd? Shri Mataji: Środek transportu. Jogin:
Przekaz, tak. Jogin: Przekaz, tak. Shri Mataji: Pięknie zrobione. Dziękuję bardzo, dziękuję. Czy jest tutaj napisane? Jogin: To jest
Lao-Tse. Shri Mataji: Bardzo dziękuję. To pokazuje, że mały chłopiec kontroluje. [Niejasne] To co? [Niesłyszalne komentarze –
Yogini: "To jest płótno i tak,…". Jogin: "Bogini". Yogini: "Bogini…". Shri Mataji: Kto to jest? Jogin: Jest boginią. Jogin: Bogini.
Bogini. Ona jest z Chin. Shri Mataji: Bogini. Jogini i jogiki: z Chin. Tak. Bogini. Shri Matadźi: Saraswati. [Niewyraźne komentarze]
Shri Mataji: Ach, wygląda jak Saraswati. Bardzo indyjski jedwab. Jogin: Tak, mieliśmy to zdjęcie, kiedy buddyzm pojawił się po
raz pierwszy… Jogin: Mieliśmy taki obraz, kiedy buddyzm po raz pierwszy pojawił się w Chinach. Shri Mataji: Och, rozumiem.
Buddyzm nie mówił o kobietach. Piękne, bardzo piękne. Dziękuję bardzo, dziękuję. Piękne. Bardzo dobrze zrobione. Te dwie
księgi, które Mi dał, gdzie one są? W porządku. Możesz je zatrzymać – proszę, trzymaj je gdzieś. Co to jest? Joginka: Z
Wietnamu. Yogini: Tak, to z Wietnamu. Jogin: Z Wietnamu. Shri Mataji: Z Wietnamu? Jogin: Wietnam. Yogini: Tak, z kolektywu
Malaysia. Shri Mataji: Jesteś z Wietnamu? Jogin: Tak. Shri Mataji: Naprawdę? Jogin: Tak. Shri Matadźi: Jednym z miejsc, w
których nie byłam, jest Wietnam. Ale w Korei byłam – w Korei Południowej byłam. [Jogini (niewyraźnie słyszalne): "Lakier i
szycie"] Och, robią to w Wietnamie? Jogin: Tak. Jogin: To piękna rzecz dzięki szyciu. Shri Mataji: Jest piękna. Czy obraz? Jogini:
To lakier. Prace lakiernicze. Shri Mataji: Prace lakiernicze. Dziękuję wam bardzo. Tak piękna. Tak duża praca z lakieru, jakiej
nigdy nie widziałam. Musi być bardzo droga. Yogini: Mamy to całkiem w dobrej cenie. Shri Matadźi: Bardzo piękna. Dziękuję
wam bardzo. Chcesz wziąć? Zbyt blisko. [Jogin: "To możemy wziąć później."] Potrzymam to. Bardzo ładny. Och dziękuje.
Wszystko to musi być zabrane, kiedy przyjedziecie do Ganapatipule. Jogin: Właściwie to chciałbym, żeby tym razem przyjechał
jeden Chińczyk. Będę musiał dostać dużo więcej, żeby unieść te wszystkie rzeczy. Shri Mataji: Widzisz, co mówiłam, dla
wszystkich ludzi ze Wschodu jest koncesja, którą oferują i jest znacznie tańsza. Myślę, że tego, co można unieść, jest całkiem
sporo, ale nie wiem, powiedzieli Mi… nie wiem ile – całkiem sporo [niewyraźnie słyszalne]. Więc myślę, że mogą przyjechać,
Chińczycy. Przynajmniej do Ganapatipule. Nie mam pojęcia, zapytam ich. Kto ostatnio wyruszył w tour stąd? Cały tour - była
kompletny. Jogin: Cóż, byłem 11 grudnia. [Następuje niewyraźna rozmowa] Shri Mataji: To jest dla dzieci. Ale już. Więc najpierw
będziemy mieli chłopców, chodźcie. Niech Bóg cię błogosławi. Teraz musisz w tym pisać wiersze, dobrze? Idź dalej. Czy jest
jeszcze jakiś chłopiec? Podejdź. Musisz pisać wiersze. Dziękuję ci. Podejdź. Ty też jesteś chłopcem! Kuber, chodź. Zrobił dla
Mnie rysunek. Teraz dla dziewczyn. Zrobił dzisiaj piękny obraz, widzicie? Czy to ty zrobiłeś? Dziecko: Tak. Shri Mataji: Dziękuję.
Dobrze. Dziękuję ci. [Rozmowa na boku z joginem] Gdzie jest ten zestaw do herbaty, który kupiliśmy? Masz to? [Jogin: "Tak.
Komplety do herbaty były z tyłu, tak, dwa. Były dwa zestawy do herbaty, Matko. Wziąłem mały. Ten mały".] Niech będzie teraz,
wziąłeś tylko jeden, więc będzie problem. W porządku. Kto dostanie? Myślałem o lalkach. W porządku, dla dziewczyn. Piszesz
wiersze. W porządku. Zbliż się. Chcesz - którego chcesz? W porządku? Kto jeszcze? Wszystkie dziewczyny. Ach. Tak dobrze.
Bardzo mądrze. Dziękuję ci. . Tylko… [Do innej dziewczyny] Która? W porządku. [na bok do dziewczyny] Masz jedną? Dziewczyna:
Nie, w porządku. Shri Matadźi: Czy wszystko w porządku? Dziewczyna: W porządku. Shri Matadźi: Bardzo słodka. Dziewczyna:
Potrzebują tego… Chłopiec: Potrzebują tego bardziej niż ty. Shri Mataji: Ach? Moglibyśmy jej dać ten zestaw do herbaty i
wszystko to, który mamy. Czy możesz to znaleźć? Dziewczyna: Dziękuję, Mataji. Shri Mataji: Niech Bóg cię błogosławi. W

porządku, chodź, masz szczęście. Całkiem ciężki. Niech Bóg cię błogosławi. Dziewczyna: Bardzo dziękuję. Shri Mataji: Dziękuję,
dziękuję. Dziewczyna: Dziękuję. Shri Mataji: Rozumiesz, Rishi? Sahaja Yogin: Takie chłodne wibracje. [Niejasne] [Niewyraźna
rozmowa] Shri Mataji: W porządku, Soma jest teraz lepsza? Jogin: Tak, poprawiło się… Shri Mataji: Lepiej, tak. Jogin: …odkąd
przybyła do Sahaja Yogi. Dziewczyna: Dziękuję bardzo, Shri Matadźi. Shri Mataji: Następnym razem chciałbym zobaczyć twoje
wiersze. W porządku? Kuber, ty też. A także ładne rysunki. Gdzie zniknął rysunek Kubera? To chcę zabrać ze sobą. To
orzeźwiające. W porządku. Niech Bóg cię błogosławi. Niech Bóg cię błogosławi. Dbajcie o siebie. I wiedzcie, że jesteście Sahaja
Yoginami, to bardzo duża pozycja, jesteście świętymi. Specjalnymi ludźmi. Jesteście fundamentem. W każdym razie mogę
pojechać do Chin kontynentalnych i porozmawiać z… Zobaczymy, czy premier mnie posłucha. Być może. Niech Bóg was
błogosławi. Jogini: Dziękuję, Matko. Shri Mataji: W porządku. Jogin: Dziękuję Matko, za przybycie do Hongkongu… Shri Matadźi:
Wah-wah. Jogin: …i błogosławi nas wszystkich. Shri Mataji: Po prostu czekaj - po prostu czekaj. [Jogin: "OK".] Potem pójdę i
porozmawiam z nim. Niech Bóg cię błogosławi. Myślę, że ludzie w Korei Północnej są bardzo prości, bardzo prości. Jesteś z
Korei Południowej? Jogin: Tak. Shri Mataji: Ach, pojechałam do Korei Południowej, przepraszam, nie do Korei Północnej,
Południowej. Ale widzisz, nadal nie mają pojęcia o życiu duchowym. Zupełnie. Więc często tam jesteś? Jogin: Tak, jutro tam
pojadę. Shri Mataji: Ona idzie do… Ona idzie… Yogini 2: To moja siostra, która tu dzisiaj przyjechała. Shri Matadźi: Więc zacznij
mówić o Sahaja Yodze. W porządku? Jogin: Tak. To pierwszy raz… Shri Mataji: Nie, nie, możesz to zrobić. Więc zrób program,
czy coś podobnego i przyciągnij tu więcej ludzi z Korei Południowej. I wyślij ich. Możesz zrobić to bardzo dobrze. Za dużo
amerykańskich wpływów. [Jogini: "Dobrze".] To jest problem. A potem zobaczyłam jeden program na który nas zaprosili, miał
być bardzo wyjątkowy. A my siedzieliśmy na górze z galerii, widzicie, dla VIP-ów i na dole, a takiego pokazu nigdy nie widziałam.
Pokazali bardzo brudny program. Bardzo brudny. Nigdy nie widziałam. A CP nosił okulary i po prostu zamknął oczy, a ja
musiałam to powiedzieć: "Zamknij oczy, nie można tego znieść". I obydwoje zwymiotowaliśmy. Opóściliśmy pokaz. Nigdy
nigdzie nie widziałam takiego brudu. To znaczy, nie wyobrażam sobie, jak zabrali te rzeczy tym głupim Amerykanom. Możesz to
wypracować, dobrze? Niech Bóg cię błogosławi. Joginki: Dziękuję, Matko. Shri Mataji: Musimy myśleć o naszych krajach,
musimy je ratować. Nie sądzisz? To bardzo ważne, aby ocalić swój kraj. Po prostu daję wam wszystkie moce. Niech Bóg was
błogosławi. Najpierw wzrastajcie w Sahaja Yodze, najpierw wzrastajcie w Sahaja Yodze, ci ludzie też mogą czasem przyjść.
Możemy wysłać kilka innych osób. Moglibyśmy mieć programy. W porządku? Niech Bóg was błogosławi. Yogini: Czy znowu
przyjedziesz do Korei? Yogini: Czy innym razem przyjedziesz do Korei? Jogin: Pyta, czy zamierzasz przyjechać do Korei. Shri
Mataji: Jestem teraz tak zajęta, nie wiem. Utrzymujecie mnie w takim zapracowaniu. W porządku, myślę, że się uda. Ci ludzie
mogą iść i to wypracować. W porządku? Jogin: Dziękuję. Shri Mataji: Niech Bóg was błogosławi. Yogini: Dziękuję. Shri Mataji:
Więc czujesz się teraz lepiej jeżeli chodzi o niego? Masz Ekadashę, wiesz? Jogin: Tak, wiem. Shri Mataji: Ekadasha oznacza
początek raka, wiesz? Nie walcz już. Wiesz, żadna matka nie może żyć bez dzieci. Widzisz, wszystko to jest tymczasowym
rodzajem zauroczenia, skończone, to jest to. Matka jest matką. Jak ona za nimi się wstawia, wiesz, dla swoich dzieci. W
porządku? To ważniejsze.

1994-0508, Sahasrara Puja
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Dzisiejszy dzień, to w wielu krajach unikalna kombinacja Dnia Matki i dnia Sahasrary dla Sahaja yoginów. Myślę, że dzisiaj jest
najważniejszy dzień w historii ludzkiej ewolucji, ponieważ wszystkie inne wydarzenia, inkarnacje i przedsięwzięcia w klimacie
duchowości nie przyniosły żadnych korzyści. Przeciwnie, oni weszli do pewnego rodzaju kokonu, który nie ma drzwi, obijając się
o ściany, stwarzając problemy z czegoś bardzo świętego i wyjątkowo, przepięknie duchowego. Niemożliwym jest znalezienie
błędów u inkarnacji, w imię których przyszły te wszystkie religie. Ale ten kokon to Mahamaya, tak myślę. Ten kokon jest
ignorancją. Możemy powiedzieć, że Maya, Mahamaya tego nie stworzyła. Ten kokon został stworzony przez pierwotną
ignorancję istot ludzkich i ich fałszywe identyfikacje. Więc ludzka natura jest taka, że łatwo identyfikuje siebie z nieprawdą.
Cokolwiek jest prawdziwie, istoty ludzkie odbierają to, jako coś z czym bardzo trudno pójść na kompromis. Problem z prawdą
jest taki, że ona nie może pójść na kompromis. Więc wszystkie rodzaje ignorancji, wszystkie rodzaje fałszywości, wszystkie
rodzaje destrukcyjnych mocy jednoczą się w ten czy inny sposób, aby przyciągnąć ludzki umysł. To pewnie ego człowieka
sprawia, że czuje się on tak przyciągany do tych rzeczy, ponieważ one wszystkie rozpieszczają jego ego. W rzeczywistości,
najtrudniejszym centrum, które musimy przekroczyć, jest centrum Agnya. To centrum jest tym, które ściąga nas zarówno na
lewo jak i na prawo, jeśli spróbujecie je zbyt mocno naciskać. To sprawia, że lądujemy w objęciach ignorancji, którą opiekuje się
Mahamaya. Mówią, że w Sahasrarze, gdy Bogini się pojawi, Ona będzie Mahamayą. Czy to możliwe, aby być czymkolwiek innym
w dzisiejszym świecie, by przyjść na tę Ziemię?
Każda inna inkarnacja miałaby wielki problem, ponieważ istoty ludzkie w swoim ego są najwyższe w Kali Yudze, najwyższe. One
są całkiem głupie i są zdolne do wyrządzenia boskiej osobowości dowolnej krzywdy, dowolnego rodzaju krzywdy, dowolnego
rodzaju przemocy. W ogóle nie jest możliwym, aby istnieć na tym świecie, jako cokolwiek innego niż Mahamaya. Ale to również
ma wpływ na ludzi, którzy poszukują. To ma wiele aspektów. W jednym z aspektów Ona zakrywa waszą Sahasrarę;
poszukiwacze są testowani. Jeśli jesteście bardziej oczarowani przez ludzi, którzy są dziwaczni, którzy noszą dziwne ubrania,
którzy pokazują dziwne rzeczy tak jak robiło to wielu fałszywych guru lub przez absurd albo coś bardzo tandetnego, co przyciąga
uwagę istot ludzkich z powodu Mahamayi lub możemy powiedzieć, że to Mahamaya jest tą, która osądza osobę. Mahamaya jest
jak lustro. Kimkolwiek byście nie byli, widzicie siebie w lustrze. Lustro nie ma żadnej odpowiedzialności. Jeśli wyglądacie jak
małpa, to wyglądacie jak małpa. Jeśli wyglądacie jak królowa, to wyglądacie jak królowa. To nie ma żadnej mocy ani żadnych
intencji, w podsuwaniu wam fałszywych idei lub podsuwaniu wam czegoś, co jest fałszywe. Jest tam, niezależnie od tego jaka
jest prawda. Więc w pewnym sensie stwierdzenie, że Mahamaya jest tą, która nas zwodzi jest nieprawdziwe. Przeciwnie, gdy
patrzycie w lustro, widzicie siebie takimi, jakimi jesteście. Przypuśćmy, że jesteście osobą, która jest bardzo okrutna, wasza
twarz w lustrze będzie wyglądać jak twarz okrutnej osoby. Ale problem pojawia się, gdy Mahamaya działa, wtedy nie widzicie
swojego obrazu. Odwracacie od tego swoją twarz, nie chcecie widzieć, nie chcecie wiedzieć. Spoglądacie w lustro, widzicie coś
strasznego, po prostu odwracacie swoją twarz i zaprzeczacie prawdzie: "Jak mogę taki być? Nie jestem taki. Jestem bardzo
dobry, nie dzieje się ze mną nic złego. Nie zrobiłem niczego złego. Jestem całkowicie w porządku". Następnie trzecim aspektem
Mahamayi jest to, że ponownie jesteście do tego przyciągani, w tym sensie, że ponownie widzicie swoje lustro. Bez ustanku
widzicie to lustro, wciąż i wciąż i widzicie w tym lustrze także cały świat. W rezultacie, zaczynacie odczuwać: "Co ja robię? Kim ja
jestem? Co to za świat? Gdzie ja się urodziłem?" I to jest początek waszych poszukiwań. Nie czujecie się z tym
usatysfakcjonowani, więc jest to bardzo wielka pomoc Mahamayi. Widziałam ludzi, którzy przychodzili do Mnie po raz pierwszy i
jeśli widzieli Mnie pijącą wodę w ten sposób, mówili: "Ach, jak Ona może kimś być? Ona po prostu potrzebuje wody!" Lub jeśli
zacznę pić, powiedzmy Coca Colę, jak wy wszyscy, oni powiedzą: "Ła, jak Ona może pić Coca Colę? Ona nie powinna
przyjmować nic takiego, Ona powinna przyjmować wyłącznie nektar". Następnym aspektem Mahamayi jest, powiedzmy to, że
gdy ludzie przychodzą Mnie zobaczyć, niektórzy z nich zaczynają się trząść w ten sposób, myślą więc: "Och, jesteśmy wspaniałą
energią, to dlatego tak się z nami dzieje". To się przydarzyło wielu ludziom. Więc oni odnoszą błędne wrażenia z powodu swoich
własnych reakcji na to. Ich reakcja jest taka: "Wow, pojechaliśmy tam, dostaliśmy całą energię, zaczęliśmy się trząść, trząść i
trząść, jesteśmy czymś wspaniałym". Tego rodzaju wydarzenie czyni ich bardziej egoistycznymi, a gdy widzą, że ktoś inny się
trzęsie – tak się zdarzyło – i zapytają ich: "Kim jesteście?"
A oni odpowiedzą: "Jesteśmy zdiagnozowanymi szaleńcami ze szpitala". Wtedy oni zaczną odpowiednio myśleć: "O Boże, my

też jesteśmy szaleni czy co? Dlaczego się trzęsiemy? Nie powinniśmy się trząść. Jeśli oni są zdiagnozowanymi szaleńcami i się
trzęsą i my także się trzęsiemy..." Wtedy zaczynają odpowiednio widzieć rzeczy. Z jednej strony jest zdiagnozowany szaleniec,
trzęsący się szaleniec, z drugiej strony wy się trzęsiecie, więc z pewnością z wami również jest coś nie tak. Więc relatywne
zrozumienie pomaga przezwyciężyć ten rodzaj zasłony, który macie, że nie chcecie spojrzeć prawdzie w oczy. Więc, gdy tylko
zaczyna się to wam przydarzać, odpowiednio zobaczycie siebie w porównaniu do innych ludzi. Wczoraj, tak jak widzieliście w
przedstawieniu, w porównaniu do innych ludzi my naprawdę jesteśmy świętymi, mądrymi, wrażliwymi i dojrzałymi ludźmi. Gdy
tylko zobaczycie ten odpowiedni wzrost, wtedy zaczynacie się stabilizować w Sahaja Yodze. Mahamaya jest bardzo ważna. Bez
niej nie możecie stanąć przede Mną, nie możecie tutaj siedzieć, nie możecie do Mnie mówić, nie możecie wsiąść do tego auta,
które Mnie wiezie a także nie możecie Mnie wieźć. To wszystko byłoby niemożliwe. Wisiałabym gdzieś w powietrzu, a wy
wszyscy bylibyście tam i byłby wielki bałagan. Nie byłoby Mnie, Ja nie potrzebuję podróżować pociągiem, nie potrzebuję
podróżować samochodem, mogę po prostu wylecieć – w czym problem? Nie potrzebuję być przed wami, mogę po prostu być
tutaj w nirakarze, w bezkształtnej formie, ale jak się komunikować? W jaki sposób być w relacji? Dlatego należało nadejść pod
postacią Mahamayi, aby nie było strachu, nie było dystansu a każdy mógł podejść bliżej i zrozumieć, ponieważ jeśli ta wiedza ma
zostać przekazana, jeśli Realizacja ma być przekazana, ludzie muszą przynajmniej usiąść przed Mahamayą. W przeciwnym
wypadku, jeśli wszyscy uciekną, jaki będzie z tego pożytek? Więc by stworzyć tego człowieka, całkowicie ludzką osobowość w
Sahasrarze, Ona przybywa jako Mahamaya. Sahasrara jest najpotężniejszą czakrą, ponieważ jest kombinacją siedmiu czakr oraz
wielu innych. Za pośrednictwem Sahasrary możecie zrobić cokolwiek. Możecie sterować słońcem, możecie sterować
księżycem, możecie sterować ziemią, możecie sterować temperaturą, wszystkim. Ale poprzez Mahamayę, rzeczy wypracowują
się bardzo zwyczajnie, bardzo normalnie i powinny wypracowywać się normalnie. Na przykład, ktoś może powiedzieć: "Matko,
atmosfera pełna jest tych wszystkich, przerażających, ekologicznych problemów. Dlaczego Ty ich nie usuniesz?" Jeśli zostałaby
oczyszczona, ludzie nadal by je tworzyli. To jest problem istot ludzkich i jeśli zostałoby to skorygowane przeze Mnie, uznaliby to
za coś oczywistego. Oni muszą stawić czoła tym problemom, muszą zmienić swoje nawyki, muszą zrozumieć, że są
destrukcyjni niszcząc samych siebie. W przeciwnym razie, jeśli byłby ktoś, kto by to po prostu oczyścił, oni nigdy by się nie
zmienili. Także, w cudowny sposób, można zrobić dużo rzeczy. Może powiedzieć: "Matko, tak jak rozwiązałaś problemy Sahaja
yoginów, dlaczego nie rozwiążesz problemów u innych?" Nie. Rozwiązywanie ich problemu nie jest końcem Mojej pracy, ani jej
celem. Ale to, co muszę zrobić, to wyposażyć ich tak, aby mogli rozwiązać swój własny problem. Tak jak powiedziałam musicie
być swoimi własnymi lekarzami, musicie być swoimi własnymi guru. Bez Mahamayi nie możecie tego zrobić, ponieważ Ona wie,
jak daleko się posunąć w korygowaniu, jak daleko się posunąć w kontrolowaniu; ponieważ istoty ludzkie na ogół mają swoją
własną wolność.
Sahaja yogini nie mają tego głupiego rodzaju wolności, ale mają wolność Ducha. Więc rozwiązanie ich problemów jest
całkowicie w porządku, ponieważ oni muszą mieć coraz to więcej i więcej wolności. Ale jaki jest pożytek z dawania wolności
innym ludziom, którzy wciąż i wciąż kontynuują, bez uświadomienia sobie, co robią złego temu całemu światu? Więc dla nich
jest to konieczne, aby przyszli do Sahaja Yogi i dlatego to jest Mahamaya swarupa. Być może, jeżeli przyszłabym jako Matka
Maryja lub Radha lub ktoś podobny, oni wszyscy byliby tu, bardzo ładnie śpiewając pieśni i temu podobne. Nie w tym rzecz.
Teraz musicie dojrzeć, musicie być czymś, musicie wzrastać. Dlatego przede wszystkim ważne jest to, że musicie przyjść do
Sahaja Yogi. Następnie musicie wzrastać w Sahaja Yodze. W przeciwnym wypadku ta Mahamaya będzie wciąż działać i płatać
wam figle. Ponownie pijąc wodę. Więc dlatego też kiedyś oni powiedzieli: "Dlaczego Ona czasami potrzebuje wody?" Ona
powinna żyć w powietrzu lub w jakimś..." To jest wielka gra. Sahasrara, jak wiecie, jest obszarem Viraty, Viraty i Viratangany.
Viratą jest Vishnu, który stał się Ramą, następnie stał się Krishną, a potem Viratą. Więc Ona jest jako Leela, On jest Leeladharą –
to jest gra i aby ta gra była w porządku, trzeba być w formie Mahamayi. Ale również czasami istnieje tak wiele luk. Ludzie mogą
odkrywać rzeczy z łatwością. Jedną z nich jest ta Paramchaitanya. Ta Paramchaitanya działa, pokazuje Moje fotografie,
eksponuje Mnie na wszystkie nieprawdopodobne sposoby, co wcześniej nie miało miejsca. Ja sama jestem zaskoczona
sposobem, w jaki przez cały czas myśli o eksponowaniu Mnie. W czasie, kiedy byliśmy w Brisbane oni zrobili zdjęcie tęczy, na
zewnątrz, na zewnątrz ashramu a to, co się pojawiło na niebie było bardzo niezwykłe; to także pojawiało się na fotografii. Jest
obraz, Matki i Dzieciątka, który zawsze lubiłam, Madonny i Dzieciątka – na niebie, ten obraz. Spróbujcie to przebić? Skąd wie, że
Ja kocham ten obraz i całą resztę? I to było na niebie! Więc ta Paramchaitanya stara się wyeksponować Mahamaya swarupę,
tylko po to, abyście zrozumieli czym jest Mahamaya. Ona stara się wyrazić siebie. W żaden sposób nie powiedziałam czy też nie
poprosiłam Paramchaitanyi, o zrobienie takich rzeczy, ale to ma miejsce. Ponieważ Ona myśli, że nawet teraz ludzie, którzy
podążają za Matką nie są na takim poziomie, na jakim powinni być. Niektórzy z nich okropnie się chwieją, zaskakujące – jak

daleko mogą jeszcze zajść, trudno Mi w to uwierzyć. Po przyjściu do Sahaja Yogi, po zobaczeniu wszystkich Moich fotografii, i
po całej reszcie, oni wciąż są w stanie osiągnąć każdą granicę głupoty. To fakt. Tak to wciąż trwa. Nie wiem jak dalece
Paramchaitanya spontanicznie działa w ten sposób, ale jedną rzecz pokazuje na pewno, Ona chce, abyście byli idealnie
ustabilizowani w swojej wierze, która nie jest ślepą wiarą. Ale większość z tych obrazów, fotografii może zostać
zakwestionowana. Każdy, kto jest intelektualistą może znaleźć jakieś sposoby i metody, którymi mogą rzucić wam wyzwanie, że
"musieliście to zrobić". Ale jako Sahaja yogini wiecie, że niczego takiego nie zrobiliśmy a to się pojawiło. Więc jaki jest cel? Nie
pokazujemy ich obcym, pokazujemy je tylko Sahaja yoginom.
Jaki jest więc cel? Taki, że Sahaja Yogini powinni teraz zrozumieć, że muszą wzrastać. Ten wzrost musi być dwustronny. Jedną
stroną jesteście wy sami, "jak wiele czasu poświęcam na myślenie o Sahaja Yodze, a ile o moim osobistym życiu, mojej edukacji,
moim biznesie, moich obowiązkach, mojej pracy, mojej rodzinie?" Ponieważ jest to ważne, jako że mózg musi myśleć a tam jest
Virata. Tak więc w Sahasrarze, jak wiele energii wykorzystujemy na myślenie o Sahaja Yodze? Jak możemy rozprzestrzeniać
Sahaja Yogę? Co powinniśmy robić? Co powinniśmy wypracowywać? Jak bardzo powinienem wspierać, w jaki sposób? W jaki
sposób może to być każdą chwilą mojego życia? W jaki sposób patrzę na wszystko, czy widzę w tym pracujący Sahaj? Czym jest
kultura Sahaj? Czy jestem w kulturze Sahaj? Jak bardzo jestem zafascynowany innymi kulturami i modami i innymi rzeczami? I
co powinienem osiągnąć, aby wzrosnąć w mojej mentalnej zdolności do bycia Sahaj? Na przykład, osoba, która jest
osobowością Sahaj, we wszystkim widzi Sahaj, we wszystkim, czy będą to kwiaty, dywany, światła, posągi, wisiorek, cokolwiek,
ona widzi Sahaj. Jak? Popatrzcie, te kolumny stoją pod kątem; tylko wyobraźcie sobie, aby je podtrzymać jak musielibyście
pochylić się na jedną stronę. Co robimy w Sahaj? Musimy pochylić się w kierunku Boskości. Popatrzcie na to tak, wszystkie idee
zmierzają w kierunku Sahaj. Całe myślenie jest Sahaj. Także życie w małżeństwie pomiędzy mężem i żoną, widziałam. Jeśli
oboje są Sahaj, oni przez cały czas rozmawiają o Sahaj – nie ma frywolnej rozmowy, zbędnej rozmowy, ale tylko o Sahaj, jak w
sposób Sahaj być mężem i żoną, jaka jest relacja, to jest najbardziej interesujące w Sahaj. W ten sposób widzicie, że o
wszystkim co robicie, myślicie na sposób Sahaj. Więc wtedy możecie osądzać siebie w tej Mahamayi. Jak dalece naprawdę
dbacie o to, aby myśleć o Sahaj? Ale wszystkie inne zmartwienia byłyby takie: "Ile pieniędzy z tego wyciągnę? Jaki interes na tym
zrobię? Ile będę miał z tego przyjemności? Ile fizycznych problemów może zostać rozwiązanych? Wszystkie te korzyści są
niczym w porównaniu z waszą dojrzałością w Sahaja Yodze. Ale umysł przejmuje kontrolę. Zaczyna myśleć i myśleć, i wciąż
rozmyśla nad różnymi rzeczami: może nad twoją żoną, twoimi dziećmi, twoim domem, tym, tamtym. Ale jeśli myślicie w sposób
Sahaj, pomyślicie: "Powinienem coś zrobić, aby moje dzieci były Sahaj. Powinienem stworzyć dom, który jest użyteczny dla
Sahaj. Powinienem zachowywać się w taki sposób, aby być Sahaj". Dojrzałość w was powinna wzrastać w taki sposób, abyście
mogli ją poczuć. Pierwszą rzeczą jest pokój. Gdy osoba nie jest spokojna, jej umysł jest jak rozchwiany instrument. Ona nie
może prawidłowo myśleć, nie może prawidłowo widzieć, nie może prawidłowo rozumieć. Powiesz jej coś, ona rozumie coś
innego. Dzisiaj cały świat jest rozchwiany, cały świat. Tutaj w polityce, ta nowa partia rozłożyła na części inną całą partię; a teraz
to ona ma zostać rozłożona. Wszystko idzie na odwrót. To także dzieje się poprzez Mahamayę.
Trzeba przyznać, że świat znalazł się w zamieszaniu. To nie jest wojna, to nie jest zimna wojna, ale jest to pewien zabawny
rodzaj działań wojennych, których nie można opisać słowami, zobaczcie. Co byście powiedzieli na to, co dzieje się obecnie we
Włoszech? Co powiecie na to, co dzieje się w Bośni lub w jakimkolwiek innym miejscu, gdzie dostrzegacie pojawiające się głupie
problemy i ludzi, którzy się nawzajem zabijają, nie znajdziecie pokoju nie znajdziecie na świecie poczucia bezpieczeństwa;
otwieracie gazetę – mieliśmy dzisiaj angielską gazetę, nie mogłam czytać: tak wiele kobiet zgwałcono, tak wielu mężczyzn
zabito, te rzeczy się wydarzyły; także pojedynczo. Prezydent robi bezsensowne rzeczy takie jak to. Mam na myśli, dzisiaj widzicie
tak wiele absurdalnych rzeczy. Gdy byliśmy w waszym wieku, nigdy nie słyszeliśmy o takich rzeczach. Ludzie byli pełni godności,
byli wrażliwymi ludźmi. Więc co się stało, to to, że oni są po prostu zrujnowani. Nie ma pokoju w ich umysłach, aby zobaczyli, co
robią, gdzie są, jaka jest ich odpowiedzialność. Potworne rzeczy mają miejsce. Media zajmują się tymi wszystkimi potwornymi
rzeczami. Nigdy wcześniej tak nie było. Czytaliśmy w samych mediach przepiękne artykuły o pięknych rzeczach, ale dzisiaj jest
zupełnie inaczej. Zatem, ten świat jest bardzo materialistyczny, ekstremalnie materialistyczny: handlowanie tym, handlowanie
tamtym, handlowanie tamtym, handlowanie istotami ludzkimi. Wtedy oni zabierają dzieci, zabierają kobiety, sprzedają dzieci,
sprzedają kobiety – wszystkie rodzaje rzeczy mają miejsce. Handlowanie Bogiem, handlowanie duchowością, handlowanie – nie
wiem co powiedzieć, ich własnymi dziećmi. Tego rodzaju perwersyjny świat mamy dzisiaj. W tym celu jest potrzebna
Mahamaya, przez co Ona pokazuje, że musicie drogo zapłacić za to, co robicie w tym życiu. Powiedzmy człowiek, który jest
bardzo krnąbrny, destrukcyjny, który pije, pali, prowadza się z kobietami i temu podobne: w przeciągu dwóch lat staje się

bankrutem. Tak więc, nagroda już tam jest. Cokolwiek robił można to zauważyć. Kolejny człowiek – "Co w tym złego? Co w tym
złego? Co w tym złego? – wciąż robi bezsensowne rzeczy. Dostaje AIDS lub dostaje inne choroby o nieuleczalnym charakterze.
Nazywamy to rokrah Devi: co znaczy "wypłata gotówki", wypłata gotówki; Bogini, która wypłaca gotówkę. "Robicie to – w
porządku, miejcie to. Zrobiliście to – w porządku, cieszcie się tym". W ten sposób. To naprawdę ta Mahamaya jest tą, która jest
szczególnie teraz, w pewnym sensie bardzo aktywna. Czasami Ona mnie przeraża, sposób w jaki Ona karze ludzi – to trochę za
dużo. Ale tak właśnie jest. Jeśli jeździcie w ryzykowny sposób: "Och, przyjemnie będzie tak ryzykowanie jeździć" – w porządku,
skończone.
Kończycie z kulawą nogą lub złamaną ręką. Więc prawa, boskie prawa pracują poprzez Mahamayę. To wcześniej nie było tak
szybkie, jak jest dzisiaj. Przypuśćmy, że jest prezydent Ameryki – taka wysoka pozycja, wyobraźcie sobie – wyzwanie rzuca mu
jakikolwiek trzeciorzędny człowiek z ulicy. Jak to możliwe? Nikt wcześniej nie mógłby tego zrobić. Ponieważ Mahamaya używa
całej swojej wolnej woli, aby sprawdzić wolną wolę istot ludzkich. Ta tak zwana wolność, którą próbujemy się cieszyć jest
doprowadzona do końca. Ludzie zaczynają się zastanawiać, co to jest? – wiecie, wielcy ludzie. Był pewien bokser, bardzo znany,
ludzie za nim szaleli, a teraz siedzi w więzieniu. Następny gość, który brał udział w Grand Prix, czemu Ja zawsze byłam
przeciwna, zmarł tragicznie. A teraz ludzie mówią – on jest bohaterem, to, tamto, ale teraz nikt tego nie zrobi, w porządku. Jeden
bohater wystarczy. Ja nie, proszę pana, ja nie wezmę udziału w tym Grand Prix – mam tego dość. Więc, chociaż został
stworzony jeden bohater, to również i strach przed robieniem takiego nonsensu. Potem oni szaleją za – jak się to nazywa? –
narciarstwem. W narciarstwie także ktoś ginie lub kończy z kulawą nogą; myślę, że stało się coś w rodzinie królewskiej i teraz
bardzo mało ludzi z Anglii jeździ na narty. Myślę, że teraz jeszcze Szwajcarzy muszą przejść tą lekcję. To jest coś – po prostu
miejcie oczy szeroko otwarte. Dzisiaj czytacie, że ktoś bardzo chełpi się swoją osobą, a jutro, wiecie, znajdziecie go w więzieniu.
To było bardzo zaskakujące, był pewien minister we Włoszech, który chciał się ze Mną spotkać a Ja powiedziałam: "Och jejku, ja
nie chcę się z nim spotykać". On ma bardzo złą przeszłość. Siedzi teraz w więzieniu, więc nie mogę się już z nim spotkać.
Wpadają w swoje własne pułapki. Tą pułapką jest Mahamaya. Ona tworzy z was samych – to jest poprzez was, ponieważ nie
chcecie spojrzeć sobie w oczy, nie chcecie znać prawdy, chcecie uniknąć prawdy. Więc to jest aspekt Mahamayi, taki, że
natychmiast musicie spojrzeć sobie w oczy. Jak wiele rzeczy miało miejsce? Pomyślcie o tym. Ci wielcy, wielcy potentaci są w
więzieniu. Bardzo znani ludzie, znani powiedzmy, z narkotyków – wspaniali, bogaci ludzie, są w więzieniu. Wszystkie takie rzeczy
mają miejsce. Dlaczego? Ponieważ ta Mahamaya jest tą, która chce dać lekcję. Poprzez danie lekcji jednej osobie, ona daje
wstrząs przynajmniej tysiącom, ponieważ ta osoba widzi sedno, gdy przychodzi śmierć lub cokolwiek innego. Może on nie
pojmie lekcji, on już był martwy, aby się czegokolwiek jeszcze nauczyć; ale inni to zrobią. Tak to się rozprzestrzenia. W pewien
sposób, także media, które zawsze dają złe wiadomości, w pewnym sensie nie wiedzą ile dobrego robią poprzez Mahamayę. Dla
waszej informacji, wiele rzeczy, o których rozmawiamy – jak powiedzmy palenie, właśnie odchodzi. Picie również odejdzie. Co
robi Sahaj? Nic – ale to Mahamaya. Oni dostają nowotwory. Lekarze mają teraz pomysł, dostali raka i poprosili ludzi, aby nie
palili, inaczej dostaniecie raka. Tak więc, Mahamaya tworzy tego rodzaju, powinnam powiedzieć, incydent. Pojedynczy incydent
jest wystarczający dla ludzi, aby byli niezwykle ostrożni. Co więcej, jest to tak spanikowany świat, tak dzisiaj niepewny. Nagle
dowiadujecie się, że krowy dają truciznę w swoim mleku, coś innego ma miejsce, woda staje się skażona. Następnie
dowiadujecie się, że są igły, które są zakażone. Więc wszyscy są tak nerwowi i myślą o ocaleniu swojego życia, więc zaczynają o
tym myśleć. Ale w Sahaj, jeśli przyszliście, żadna z tych rzeczy nie może sprawić wam kłopotu, ponieważ to jest aspekt
Mahamayi, w którym Ona was chroni. Ona was chroni. Nikt nie może zniszczyć Sahaja yoginów, dopóki oni sami nie zechcą
zostać zniszczeni. To ich pragnienie. Nikt nie może ich tknąć. A teraz, kiedy oni mówią o cudach – tak jak pewnego dnia jeden
chłopiec z Australii, nowy Sahaja yogin, jechał na motorze i nagle rozpędził się do dużej prędkości a z obu stron nadjechały
ciężarówki i uderzyły w niego. Ale zamiast zostać uderzonym, został tylko jakby odepchnięty jak lotka do badmintona i upadł na
drugą stronę; on w ogóle nie został ranny i wstał a oni byli zaskoczeni. Jego motor został całkowicie roztrzaskany a ten gość był
całkowicie w porządku. Oni nie mogli zrozumieć, jak ten chłopak się uratował. Jest tak wiele, tak wiele historii jak ta, które
pokazują, jak Mahamaya ochrania Sahaja yoginów: ochrania, bardzo się troszczy. Ona chroni także w snach.
To bardzo zaskakujące, jakie ludzie mają sny i jak otrzymują swoje lekarstwa, jak otrzymują swoje leczenie, jak rozumieją
niebezpieczeństwa, które tam są, jak w snach są informowani o tym, jacy są inni ludzie, jak się zachowują. Nie musicie tego
świadomie wiedzieć, ale w bardzo, bardzo głębokim stanie snu sushupti wiecie, co jest dla was dobre, a co jest dla was złe. W
jakiś sposób oni wiedzą. I to jest ta wiedza, która – intuicyjnie, można powiedzieć – przychodzi poprzez Mahamayę. Ona jest tą,
która daje wam tę intuicyjną wiedzę, co powinno być zrobione, co jest do zrobienia, jak wydostać się z problemów. I tak robicie;

czy dajecie sobie z tym radę czy nie, wydostajecie się z tego. Jest na to tak wiele przykładów, tysiąc i jeden. O jednym z nich
wam opowiem; właśnie przyszedł mi do głowy. W Australii był bardzo, bardzo miły Sahaja yogin, wyjątkowo wspaniały Sahaja
yogin, bardzo wykształcony, ale prosty. I ktoś okropny powiedział mu, że powinien kupić pewien kawałek ziemi i dane miejsce
zwane Lilydale i "możemy zacząć tam Sahaja Yogę. Możemy zrobić to, czy tamto". Więc wszystkie środki jakie miał, ulokował
tam – na start. A bank powiedział: "Damy ci pieniądze". Ale w tym raporcie napisał, że "mamy własność Sahaja Yogi, moją
własność, cokolwiek. To jest dostępne na wypadek, gdy nie zapłacimy". Gdy to zobaczyłam, pomyślałam: "Tego już za dużo".
Zapytałam prawnika i on powiedział, że najlepiej będzie to zgłosić do gazety, w takim wypadku nikt nie może zabrać waszej
ziemi lub czegokolwiek czy waszej własności, ale jedna rzecz jest pewna, że wszyscy razem będziecie musieli spędzić w sądzie
całe lata. Więc najlepiej to zgłosić do prasy, że nie macie nic wspólnego z tym Lilydale, ani Sahaja Yoga nie ma z tym nic
wspólnego. Ten dżentelmen, bardzo się zdenerwował, ponieważ bank nie dałby mu pieniędzy a ludzie, którzy to sprzedawali,
wytoczyli mu proces. On już był bankrutem, nie wiedział co robić i był w ogromnych tarapatach. Ja powiedziałam: "Nie martw się,
jesteś pod ochroną". Będziecie zaskoczeni, że pomimo tych wszystkich obaw, jakie mieli ludzie, że może zostać aresztowany lub
Bóg jeden wie czy dom, który miał, zostałby sprzedany, wszystko; przeciwnie, ktoś za to Lilydale zaoferował pieniądze, aby je
kupić po znacznie wyższej cenie. Tak więc, on dostał wyższą cenę i to sprzedał. Ale musicie mieć cierpliwość i musicie mieć
wiarę i odwagę. On powiedział: "Matko, ja wiem, że nikt nie może mnie zniszczyć". Właśnie tak ochrona Mahamayi – pierwsza
część Mahamayi – była po to, aby zdemaskować tego złego Sahaja Yogina przed wszystkimi ludźmi. Wielu za nim podążało, to
dobry mówca i tak dalej; potem wszyscy odpadli. Więc to działa także na poziomie kolektywnym. Jest ktoś, kto stara się
niepokoić Sahaja yoginów: w porządku, Mahamaya pozwala mu to robić do pewnego momentu, do momentu, a potem nagle
Ona zaczyna działać, więc ludzie są pod wrażeniem, Sahaja yogini są pod wrażeniem tego, jak ten człowiek taki się stał. Ta
Mahamaya jest zawsze jak Moje sari, jak mówicie – ochrania was. Ona jest piękna, bardzo miła, opiekuńcza, współczująca,
czuła; delikatnie się z wami obchodzi. I Ona jest bardzo, bardzo rozzłoszczona i zabija ludzi, którzy starają się zniszczyć pracę
Boga, jak rakszasy i diabły, i utrzymuje was w czystości, z dala od tych wszystkich złych rąk.
Kolejnym bardzo dobrym aspektem Mahamayi jest to, że Ona was transformuje. Dla istot ludzkich wszystko znajduje się w
mózgu. Jeśli jesteście oszustami, jesteście oszustami w mózgu. Jeśli jesteście osobami nienawidzącymi innych, to wszystko
jest w mózgu. Jeśli jesteście od czegoś uzależnieni, to wszystko jest w mózgu. To bardzo skomplikowane uwarunkowanie w
głowie. Więc, ta Sahasrara jest bardzo ważna, bez wątpienia, ale moce Viraty i Viratangany mogą być efektywne tylko, jeśli jest
Mahamaya rupa. I Ona na swoje słodkie sposoby, otwiera, usuwa wszystkie te uwarunkowania, które czynią, że jesteście
okropni, że jesteście straszni, że jesteście porywczy, nie-Sahaja yogińscy. Ona jest tą, która naprawdę, jak Matka Ziemia, daje
wszystko co ma, aby uczynić was bardzo radosnymi, szczęśliwymi, abyście cieszyli się niranandą – niczym tylko anandą, niczym
tylko radością. I to jest to, czym jest Sahasrara. Ale to jest możliwe tylko wtedy, kiedy wasza brahmarandra ma zostać otwarta; w
przeciwnym wypadku nie możecie wejść w subtelności Boskiej Miłości, współczucia, tej wiecznie płynącej Mahamayi. Od
zewnątrz opowiedziałam wam czym Ona jest, ale od wewnątrz gdy wejdziecie, przenikniecie w Nią poprzez brahmarandhrę,
wtedy ta Mahamaya, która jest inkarnacją, jak wiecie, tej Wszechprzenikającej Mocy, staje się zupełnie inna. Z jednej strony Ona
stara się dać wam lekcje, stara się zniszczyć to, co jest złe, wszystko co jest krzywdzące, wszystko co destruktywne, a z drugiej
strony Ona was kocha, ochrania, bardzo delikatnie was prowadzi. Jej miłość nie ma żadnych oczekiwań. Ona kocha, ponieważ
nie może pomóc inaczej, jak tylko kochając. Więc jesteście tą miłością przesiąknięci. Cieszycie się nią. Wszyscy wiedzą, że są
blisko Niej, całkowicie blisko Niej. Kiedykolwiek chcą mogą poprosić Ją o pomoc; gdziekolwiek są, są przez Nią wspierani. Więc
ta Sahasrara jest bardzo ważna, ponieważ tylko poprzez to reagujemy, poprzez to akumulujemy wszystkie rodzaje nonsensów.
W świecie tego nonsensu, w którym żyjemy, musimy być lotosami, które nie mogą stracić blasku, które nie mogą zostać
zaatakowane przez żadne choroby, które trwają. Tym właśnie jest test, jest pariksha, że w tych czasach, w tych trudnych
czasach możemy rozkwitać i roztaczać aromat, i wprowadzić wielu innych do tej pięknej atmosfery. To jest coś w rodzaju
żartobliwej wojny, Ja – my możemy powiedzieć, przeciwko temu, co negatywne. Co jest siłą tej negatywności? Co jest siłą tych
uwarunkowań? Co jest siłą tej głupoty, którą każdy widzi? Więc rozwinęliście to spojrzenie, tę wizję.
Tak jasno zrozumieliście, tak jasno, że jesteście tymi, którzy są odpowiedzialni. Jesteście komórkami tej Sahasrary, tego mózgu,
i wy wszyscy musicie działać. Wczoraj byłam oczarowana, kiedy powiedzieliście, że te światła muszą zapalić wiele świateł. To
była dla Mnie, naprawdę wielka obietnica. Więc przyjście do Sahaja Yogi nie jest tylko dla waszych własnych ograniczonych
osobowości i ich problemów, ale jak powiedziałam, to wy z jednej strony musicie wzrastać a z drugiej strony wszyscy muszą
wzrastać poprzez was. Więc to jest ta druga część, o którą powinniście zadbać. Dzisiaj oczywiście jestem bardzo szczęśliwa, że

za swojego życia ujrzałam tę manifestację Mahamayi. Ona jest taka piękna, że przez te drzwi, które są otwarte, można teraz po
prostu wejść do Królestwa Boga i cieszyć się niebiańskim błogosławieństwem i ochroną. Ale miejcie w to wiarę. Miejcie w to
wiarę. Nie dajcie się zwieść małym rzeczom, a jestem pewna, że to się wypracuje w bardzo wspaniały sposób. Jeśli dojdziecie
do tej całkowitej wiary i całkowitego poddania, jestem pewna, że to się bardzo dobrze wypracuje. Niech was Bóg błogosławi.
Więc zróbmy małą Ganesha Puję, a potem Sahasrara Puję.
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Dzisiaj jest wielki dzień, gdyż tego dnia Francuzi otrzymali wyzwolenie. Ale po co jest to wyzwolenie? Ja nie wiem. Widziałam, że
w żadnym kraju, gdzie uzyskano wolność czy wyzwolenie, nie działa to tak dobrze, jak oczekiwano. Tak samo we Francji… Tak
więc, gdy wyzwolenie przychodzi poprzez złość, to nienawiść jest podstawą tych rewolucji i tych tak zwanych osiągniętych
wyzwoleń. Jeśli wyzwolenie ma miejsce wewnątrz was, to nie jesteście już niewolnikami tych strasznych destrukcyjnych i
negatywnych sił, wtedy to jest prawdziwe wyzwolenie.
Drugą sprawą, która wydarzyła się we Francji, pierwszy raz w Europie, jest to, że została rozpoznana jako dharma. To jest wielka
sprawa, która zasługuje na oklaski.
Rozpoznano, że Sahaja Yoga jest dharmą. Tak jest. Dzisiaj zostało to rozpoznane. To jest bardzo znacząca sprawa. Muszę
powiedzieć, że jest to zasługa waszego lidera i wszystkich Sahaja yoginów z Francji, którzy tak ciężko pracowali, żeby otrzymać
to wyróżnienie, tego rodzaju pozycję. To jest bardzo duża sprawa. Pomyślałam więc, żebyśmy dzisiaj mieli puję do Shri Vishnu,
który był podstawą dharmy.
Do tej pory nigdy nie czciliśmy nikogo, kto stanowił podstawę, oprócz Shivy. Czciliśmy jedynie inkarnacje, bo one przyszły jako
inkarnacje. Ganesha przyszedł jako inkarnacja, Bogini przybyła jako inkarnacja, Rama, Shri Krishna, Guru, Chrystus, Buddha, oni
wszyscy przybyli na Ziemię jako inkarnacje. A szczególnie czciliśmy inkarnacje, które przyszły na Ziemię. Ale dzisiaj, kiedy
Sahaja Yoga jest ustanowiona jako dharma, musimy dowiedzieć się o Shri Vishnu, który jest podstawą dharmy. Później przybył
On na Ziemię jako Shri Ram, a potem jako Shri Krishna, i ostatecznie jako Kalki. To jest piękna ewolucja Shri Vishnu. Tak więc
trzeba zrozumieć, co jest podstawą dharmy. Jak wiecie, w materii jest osiem wartości. Są negatywne, pozytywne i neutralne. Ale
w istotach ludzkich jest dziesięć wartości i te dziesięć wartości jest stworzonych w nas przez Shri Vishnu. One są ochraniane,
pielęgnowane i odżywiane przez Shri Vishnu. A kiedykolwiek On zauważy, że istoty ludzkie upadają w swojej dharmie, On rodzi
się na Ziemi. Ostatecznym etapem jest Virat. Na tym etapie, zasada Vishnu rozdziela się na dwie części: jedna idzie do Viraty,
druga do Viratangany. A trzecia zasada, którą nazywacie Mahavishnu, inkarnowała jako Pan Jezus Chrystus.
Zatem w tym czasie, wszystkie te trzy zasady działają głównie w Sahasrarze. Więc Virat jest zasadą, dzięki której możecie
widzieć, że przesłanie wewnętrznej dharmy rozprzestrzenia się na cały świat.
We współczesnych czasach, nie chodzi tylko o to, żeby mówić: nie róbcie tego, tamtego, czy czegoś innego, nie. Nie. Dziesięć
przykazań. Te dziesięć przykazań musi stać się waszą własną naturą. Macie całkowicie identyfikować się z tą naturą.
Tak więc, w procesie ewolucyjnym, jeśli przyjrzeć się temu... To było zadaniem guru, żeby ustanowić te dharmy w was, i poprzez
ich ustabilizowanie staliście się osobą dharmiczną. Ale jak widzicie, cokolwiek zostało na świecie powiedziane, czy zapisane,
wyjaśnione werbalnie, stało się czczą gadaniną. Dlatego widzimy, że wszystkie religie, które głosiły te same rzeczy, one
wszystkie poszły w różnych kierunkach. Niektóre są zorientowane na pieniądze, niektóre na władzę, niektóre są pełne przemocy,
a niektóre całkowicie fałszywe. Kiedy więc to widzicie, jesteście zdumieni, w jaki sposób zasada dharmy została zrujnowana
przez istoty ludzkie. Dlaczego oni nie mogli zaakceptować dharmy? Muszę powiedzieć, że są w nas dwa geny, które mają za
zadanie ochraniać nas przed popełnianiem grzechów przeciwko Matce, i popełnianiem grzechów przeciwko Ojcu. Kiedy te dwa
geny mutują, ludzie zaczynają robić co tylko chcą, nie ma kontroli nad nimi. I to stało się podczas ewolucji. Powiedziałabym, że
w Indiach, zgodnie z tradycją, ludzie są bardzo dharmiczni. Uzasadnienie leży w czasach starożytnych, kiedy mówiliśmy o
dharmie, mieliśmy świętych, i wtedy został wbudowany pewien rodzaj tradycji na tysiące lat.
W tamtych czasach tak działo się także w Egipcie. Ale w Egipcie, a także w Grecji, coś stało się z nimi niewłaściwego,
że…Weźmy przypadek Grecji, gdzie przedstawiono wszystkich Bogów na podobieństwo ludzi. Oni zniżyli poziom Bogów z
dharmy do adharmy. W Egipcie także, z powodu królów w tych krajach, którzy bardzo mocno interesowali się śmiercią, jak to
nazywacie…grobami, budową piramid, wszelkimi tego typu rzeczami, a nie budowaniem dharmy wewnątrz. I to jest powód, dla
którego także w Egipcie dharma bardzo mocno podupadła, i ostatecznie, został tam teraz ustanowiony Islam. Islam pojawił się,
gdyż ludzie byli adharmiczni. Także w Grecji oni zaakceptowali kościół prawosławny, bo ludzie stali się adharmiczni. Te religie
same były adharmiczne. Oni nie byli w stanie wpoić sobie dharmy, więc jak mogli wpajać dharmę innym ludziom?
I to wydarzało się bardzo często w tych krajach, dlatego avatar Vishnu – jak go nazywają Narasimha, przybył bardzo blisko,

bardzo blisko Grecji, a także bardzo blisko Egiptu – to jest do Peshawaru. Te rzeczy miały miejsce w Peshawarze, a więc bardzo
blisko zarówno Egiptu jak i Grecji. Oni bardzo mocno przeciwstawili się Vishnu, ponieważ myśleli, że ich król został zabity przez
nich i coś w tym rodzaju. Tak więc te wszystkie rakshasy weszły w obszar Afganistanu, a potem przybyły do Egiptu i do Grecji i
próbowały poniżyć wszystkich Bogów i Boginie. To było dawno temu, przynajmniej dziesięć tysięcy lat wstecz, kiedy Prahalada
sprowadził inkarnację Shri Vishnu. Te rakshasy weszły w ich… Tak zwane asury, nazywają ich asyryjczykami, ale oni byli
asurami. Jeśli pojedziecie do Egiptu, to zobaczycie tam Sfinksa. Wygląda dokładnie odwrotnie niż Narasimha. Górna część to
postać człowieka, a dolna lwa. U Narasimhy jest odwrotnie. Narasimha jest lwem w górnej części, a w dolnej części
człowiekiem. A oni stworzyli takie wyobrażenie, które było właśnie odwrotnością Vishnu. Po to, żeby pokazać, że mamy inny
rodzaj wielkiej inkarnacji, która jest właściwie przeciwieństwem i może skutecznie walczyć z Vishnu.
Poprzez te rakshasy, które weszły w tych ludzi, oni rozwinęli bardzo agresywną naturę. Naturę skłonną do walki, naturę
agresywną, oni bardzo mocno rozwinęli w Grecji kulturę mięśni, i jak przeczytacie, to cała historia Grecji jest naprawdę szalona.
Wszyscy walczyli ze sobą, zabijali się. Mam na myśli to, że nie było temu końca. Aż do czasu, kiedy Aleksander przybył do Indii i
zobaczył kulturę, która była dharmiczna, całkiem go to zaskoczyło. W jaki sposób ci ludzie żyli z symbolami i z tym wszystkim.
On powiedział: “Dobrze, mam tego dość”. I zawrócił. Ale także w Egipcie oni w ogóle nie byli w stanie zrozumieć dharmy.
Ponieważ wierzyli w śmierć, wszelkiego rodzaju czarną magię i temu podobne. Więc kiedy pojawił się Islam, oni zaakceptowali
Islam. Tutaj przyszło Chrześcijaństwo, a tam przyszedł Islam. Opowiadają, że w Rosji car chciał mieć jakąś religię. Więc z tych…
On zaprosił chrześcijan; najpierw zaprosił katolików, żeby przyszli i uczynili wszystkich religijnymi. Bo chciał mieć jakąś religię.
Istotą jest Vishnu.
A tam byli zdeprawowani swarupas Vishnu. Teraz oni weszli do Rosji, jeden po drugim. Więc pierwsi przyszli katolicy. I katolicy
powiedzieli: “Nie możecie mieć tak wielu żon. Możecie mieć tylko jedną żonę”. Więc oni powiedzieli: “To nam nie pasuje”. Vishnu
miał tylko jedną żonę. Ekapatnivrat – jedną żonę. Nawet w życiu Ramy, też tak było. Wtedy zawołali muzułmanów. A
muzułmanie powiedzieli: “W porządku, możecie mieć wiele żon, ale nie możecie pić, żadnej wódki”. Oni odpowiedzieli: “Jak
możemy żyć bez wódki?” Widzicie, we wszystkich tych religiach jest mała część dharmy. W pierwszej, tylko jedna żona, w
drugiej, w islamie, nie można pić. Oni powiedzieli: “Nie, nie, nie, nie możemy tak żyć”. Wtedy posłali po prawosławnych
chrześcijan. Prawosławni, o to słowo chodzi. A prawosławni powiedzieli: “Możecie mieć tyle żon, ile chcecie, i możecie pić, ile
chcecie”. Oni na to: “To pasuje do naszej dharmy”. I zaakceptowali to. Zatem, jeśli nałoży się jakikolwiek rodzaj restrykcji,
jakikolwiek, na istoty ludzkie bez Realizacji, to zrobią dokładnie to, co jest destrukcyjne.
Na przykład, widziałam teraz muzułmanów. Pewnego razu jechałam do Londynu z Riyadhu i zasnęłam. Kiedy obudziłam się,
zobaczyłam, że wszystkie kobiety były bardzo modnie ubrane i eksponowały swoje ciała, a także bardzo modnie ubranych
mężczyzn w muszkach itp. Pomyślałam: “Co się stało?” Więc zapytałam stewardesę: “Gdzie się zatrzymaliśmy?” Ona
powiedziała: “Nigdzie”. Powiedziałam: “To skąd ci ludzie się tu wzięli?” Odrzekła: ”To są ci sami ludzie”. W Riyadh oni będą
zasłaniać swoje twarze, zakryją się.
Mój zięć powiedział mi: “Nie mogę nawet powiedzieć, że podróżuję, z Tobą, moją teściową, bo zostałbym aresztowany”. Nawet z
teściową nie możesz podróżować. To może być tylko twoja Matka. Dzięki Bogu, nasze nazwiska są takie same. Nikt nas nie
zaaresztował. Wiecie, same takie głupoty. Trzymać kobiety osobno, mężczyzn osobno, a potem mówią kobietom: “Ty nie
możesz robić tego, ty nie możesz robić tamtego”. A mężczyźni robią wszystko co chcą. To wszystko wynika z bardzo dużej
hipokryzji.
To samo z chrześcijanami. Gdy czytacie o Chrystusie, to co mówił jest takie wspaniałe, wszystko co powiedział… Na przykład,
On powiedział…Oni mówią, że nie powinno być żadnego pożądania, a On mówi: “Nie powinniście nawet mieć pożądliwych oczu i
nie powinno to nawet wchodzić do waszego umysłu“. Możecie sobie wyobrazić, co On powiedział? Teraz, powiedzcie Mi o
narodach chrześcijańskich, gdzie kobiety stają się nagie, są gołe, a ci mężczyźni na nie patrzą i ten nonsens ma miejsce
wszędzie. Czy możecie uwierzyć, że to są chrześcijanie i że w niedzielę zakładają kapelusze i idą do kościoła? Jak możecie
nazywać ich chrześcijanami?
Nie ma w tym w ogóle żadnej dharmy. Chodzenie do kościoła jest kolejną hipokryzją. A bezmiar rozwiązłości, który pojawił się w
zachodnich krajach, przekracza wszelkie granice, które można osiągnąć. Oni robią to w taki sposób, że nawet zwierzęta by tak
nie zrobiły. Cały styl życia polega na tym, żeby zniszczyć samego siebie. Oni chcą zniszczyć siebie. Dlaczego w Indiach nie
dzieje się to do tego stopnia? Bo oni wiedzą, że to jest grzech, oni wiedzą, że to jest grzech.
A wy tutaj macie, takie rzeczy, że ksiądz wykorzystuje seksualnie dzieci. Jak możecie? Jesteście księżmi. Powinniście się
wstydzić. Nawet w Indiach są tacy księża. Ale nie do tego stopnia. Na uczelniach i w szkołach znajdziecie autorytety kościoła
katolickiego, które tak robią. Spójrzcie na ten kościół katolicki. A cóż to jest za kościół katolicki? Katolicki oznacza sanatan

[wieczny], pochodzi ze starożytności, wywodzi się ze starożytności. Sanatan – pojawia się pierwszy. Gdzie to jest? Jak możecie
nazywać siebie katolikami? Oni są obecnie najgorszymi ściekami, oto czym są. Co dobrego oni robią?
Kiedy czytam o kościele katolickim, to myślę, że tych ludzi rzeczywiście powinno pochłonąć Morze Arabskie. Bo oni zabijają
ludzi, poza tym robią pieniądze, współpracują z mafią, przyznają nagrody liderom mafii. Czy to jest kościół katolicki? Czy tego
chciał Chrystus?
To jest przeciwieństwo. Chrystus jest tutaj, a to jest przeciwieństwo, coś całkowicie odwrotnego. Cokolwiek było dharmą, to
tutaj w ogóle tego nie ma. A więc, dokąd zmierzamy?
Jeśli myślicie, że stanie się Buddhą, buddystą jest w porządku, to całkowicie nie wiecie kim są buddyści. To są najwięksi żebracy
i najbardziej chciwi ludzie. Bardzo nastawieni. na pieniądze. Wiem, jak wielu ludzi straciło cały dobytek przez Dalai Lamę.
Tak więc, gdzie jest dharma? Dharma jest wewnątrz, i dlatego zasada Vishnu powinna zostać obudzona wewnątrz was. A wtedy
ta zasada rozprzestrzenia się na wiele sposobów. Ponieważ Vishnu jest tym, jest tym, który leczy. Nazywamy Go Dhanvantari –
co oznacza lekarz. On jest tym, który leczy, bo On jest tym, który nas ochrania. On ochrania istoty ludzkie. A skoro On ochrania
waszą dharmę, to wy nie chorujecie. A jeśli zachorujecie, to Vishnu jest tym, który was ochroni, który was wyleczy. Tak więc On
jest tym, którego możemy nazwać Dhanvantari – lekarzem. On także jest Yamą. Yama oznacza tego, który jest odpowiedzialny
za naszą śmierć. Rzecz jasna, Shivę możemy nazwać zasadą egzystencji. Najpierw musi iść duch, a potem Yama przybywa,
żeby zająć się ciałem. To On decyduje, gdzie powinniście trafić. Czy powinniście wisieć w otchłani? Czy powinniście być posłani
do piekła? Czy możecie pójść do nieba?
Wszystkie te decyzje podejmuje On, z pomocą Mahavishnu – czyli Chrystusa. Tak więc Jego zadaniem jest przybyć, kiedy leży
zmarłe ciało, oddzielić ducha i osądzić go oraz umieścić w odpowiednim miejscu. Załóżmy, że jest to osoba adharmiczna. Taką
osobę On oddziela i umieszcza w piekle. Czasami, zanim to się stanie, przybywają ludzie od czarnej magi, zabierają czaszkę z
takiego martwego ciała - bo kiedy jesteście spaleni, to czaszka wciąż może tam być - albo kości i oni próbują kontrolować
ducha, zanim Yama wkroczy na scenę. W ten sposób oni wykorzystują taką osobę, jej ducha, manipulują nią i używają jej do
wyrządzania krzywdy innym albo do wabienia ich - oni ich kontrolują. Tak więc, jest to największa adharma. To jest najgorsza
rzecz, jaką ktoś może uczynić – oddzielić ducha i użyć go do mesmeryzacji i zwodzenia.
Ale w momencie śmierci takiej osoby, takiego tantryka, Yama daje mu najstraszniejszą śmierć, w tym sensie, że duch nie
wydostaje się na zewnątrz tak łatwo i taka osoba cierpi. Cierpi i chce się uwolnić, ale nie może się wyzwolić. Dla takiej osoby
umrzeć, to jest straszna męka. Jest to kara za to, że była takim strasznym tantrykiem, że torturowała tak wiele istnień. Tak więc
idea grzechu pojawiła się poprzez dharmę i adharmę.
Czasami mamy bardzo sztuczną ideę grzechu. Na przykład, kiedy Arjuna walczył na wojnie, powiedział: “Jak mogę zabić tych
ludzi? Oni są moimi braćmi, są moimi... moimi krewnymi, wujkami, jak mogę ich zabić?” Shri Krishna odrzekł: “Oni już są martwi.
Ty ich nie zabijesz”. Więc…w jaki sposób są martwi? Bo oni są po stronie adharmy, więc już są martwi. A ty jesteś po stronie
dharmy i kiedy walczysz o dharmę, to nawet, jeśli umrzesz, będziesz ocalony.
To zaszło za daleko także w wielu tekstach, co jest bardzo niedorzeczne. Jak na przykład to, że kiedy umrzesz, i pogrzebią cię nie mówią o duszy - pogrzebią twoje ciało, to potem po pięciuset latach, twoje ciało wyjdzie i będziesz ocalony. Co pozostanie z
ciała po pięciuset latach? Takie niedorzeczne pomysły są obecne w tych trzech religiach: chrześcijańskiej, żydowskiej i
muzułmańskiej. Z tego powodu oni grzebią ludzi. Grzebanie ludzi oznacza zajmowanie terenu, a także utrzymywanie tam buców.
Tak, jak…Byłam zaskoczona, będąc pierwszy raz w Paryżu, że mieli tam w centrum tak duży cmentarz.
Oczywiście, ludzie tam pili bo większość pijaków siedzi wewnątrz grobów i one [buce] zachęcają ich do picia. To jest bardzo
zaskakujące, że na Zachodzie oni mają takie absurdalne pomysły, że jeśli zostaniesz pogrzebany, to zmartwychwstaniesz jak
Chrystus. Wyobraźcie sobie…Chrystus zmartwychwstał w ciągu trzech dni. Umarł w piątek, zmartwychwstał w niedzielę rano.
Nie minęły nawet trzy dni. A jeśli przez 500 lat trzymacie ciało kogoś, kto nie jest Chrystusem - ciało Chrystusa jest inne - to co z
niego pozostanie? Tak więc oni grzebią ludzi. Jedynie Dusze Zrealizowane powinny być grzebane, a nie zwykli ludzie. Ponieważ
oni wciąż mają swoje pragnienia, swoje… oni w dalszym ciągu pragną pewnych rzeczy, ich dusze mogą wisieć tam gdzieś,
wiecie, w pobliżu tego ciała. Tak więc, po co przez lata utrzymywać ciało w jakimś miejscu? A potem, oni wykopują je i budują
tam domy. I wszystkie buce muszą przychodzić do domu. Tak więc, żeby zrozumieć dharmę, powinniśmy także rozumieć, jak
mamy obchodzić się ze śmiercią zwykłych ludzi, a jak ze śmiercią Sahaja yoginów. Nie wystarczy być dharmicznym.
Jest wielu ludzi, którzy nie robią nic złego, mają zasady, ale przeważnie nie są w równowadze. Są bardzo wybuchowi. A jeśli nie
mają porywczego charakteru, to żyją na odludziu, po prostu siedzą w Himalajach. A ci, którzy są dharmiczni - w prawdziwym
tego słowa znaczeniu - jeśli już wzrosną do poziomu Virat, to oni są tymi ludźmi, którzy powinni zostać zachowani, ich ciała
powinny być zachowane.

Ponieważ dharma z Nabhi idzie do waszego mózgu, a mózg zaopatruje wszystkie nerwy w energię ducha. Tak więc, całe ciało
Zrealizowanej Duszy jest pełne świadomości wibracyjnej. Jak takie ciało zostanie pogrzebane, możecie nawet poczuć zapach. I
nawet z pewnej odległości będziecie wiedzieć, że gdzieś w pobliżu jest pochowany święty.
Jak pamiętacie, jest siedem Moich fotografii, gdzie światło pada na Mnie. To było w wiosce zwanej Mian ki takli. Powiedziano
mi: “Mianh, pewien święty Sufi zmarł w tym miejscu i został tutaj pochowany”. Natychmiast poczułam wibracje. A kiedy
usiadłam na podium, zobaczyłam Go w formie światła. On zaczął rzucać na Mnie światło. Byłam bardzo szczęśliwa; a kiedy je
zatrzymałam, On przestał. On nie stał się bucem. Nie, nie stał się. On stał się światłem. A kiedykolwiek było to potrzebne,
pokazywał swoją obecność. Tak więc, my postępujemy zgodnie z pewnymi dharmami. W Sahaja Yodze macie postępować
zgodnie z zasadą Vishnu. Musicie podążać za zasadą Vishnu. Nie możecie powiedzieć: “Matko, nie możemy tego zrobić”. Na
przykład, Vishnu nie lubi palenia papierosów, tytoniu, On tego nie lubi. On nie lubi alkoholu. On nie lubi narkotyków. Nienawidzi
narkotyków. On nie lubi wielu leków, które ludzie produkują. Na przykład te antybiotyki, jeśli przyjmie je Sahaja yogin, to
zwymiotuje – jeśli jest prawdziwym Sahaja yoginem. Jakakolwiek by nie była ilość lub jakość, tak wielu leków nie może
przyjmować. Tak więc, automatycznie stajecie się jak bramin, który unika: “Nie, nie, nie to”. Wtedy nie pójdziecie i nie będziecie
jeść w miejscu, gdzie są ludzie przeciwni Sahaja Yodze, albo tam, gdzie w ogóle nie są dharmiczni. Nie będziecie tego lubić. Ja
nie muszę wam mówić, byście nie patrzyli na kobiety – wy nie będziecie. Po prostu nie będziecie patrzeć. Wasze oczy, z powodu
dharmy, ustabilizują się. Ani nie muszę mówić kobietom, że nie powinny uganiać się za mężczyznami. Bardzo niewielu jest
takich, którzy wciąż z tym walczą. Większość z was porzuciła te wszystkie złe nawyki, i dotarła do stanu, gdzie po prostu
automatycznie staliście się dharmiczni.
Bo kiedy Kundalini unosi się i wypełnia wasz mózg, wtedy rozumiecie, co jest dobre, a co jest złe. Dzięki waszym wibracjom, nie
będziecie spożywać czegoś, co jest niedobre. Jeśli zobaczycie, że wibracje nie są dobre, nie będziecie tego jedli. Na wszystko,
co nie jest odpowiednie, po prostu powiecie: “Nie”. Ja nie muszę wam mówić: ”Nie róbcie tego, nie róbcie tamtego”. Nigdy
nikogo nie zabijecie; automatycznie nigdy nie popełnicie żadnego grzechu. Ja nie muszę wam mówić: ”Nie róbcie tego, nie
popełniajcie tego czy tamtego grzechu”. Oczywiście, jeśli nie jesteście jeszcze dojrzałym Sahaja yoginem, to wtedy być może.
Ale wraz z dojrzałością, nie sądzę, żebyście skłaniali się ku złym rzeczom. I będziecie mieli radość ze swoich cnót. To, co
nazywamy cnotami, to są zasady Vishnu. Kiedy mówicie: “Ten człowiek jest pełen cnót”, to jest bardzo ograniczone.
Zwyczajowo “on jest pełen cnót” może oznaczać, że on jest dobry w rysowaniu, czy w czymś innym i nic ponadto. Ale jeśli
powiecie: “Cnotliwy“, to oznacza, że jest Sahaja yoginem.
A Chrystus poszedł w tym nawet tak daleko, że jeśli ktoś cię uderzy w lewy policzek, to nadstaw tej osobie prawy. Pomyślcie o
tym, jaki On stał się subtelny w cierpliwości i tolerancji. A teraz pomyślcie o narodach chrześcijańskich, które przeszły dookoła
cały świat i splądrowały go. Hiszpanie udali się do Ameryki, zabili tam wszystkich tych ludzi. Anglicy przybyli do Indii, tak wielu
ludzi tam zabili. Potem Francuzi przybyli do różnych krajów afrykańskich i wykończyli je. I oni mieliby być chrześcijanami? W
jakim sensie oni są chrześcijanami? Nie chodzi tylko o to, żeby nie napadać, nie tylko o to chodzi. Jeśli ktoś napada na was, to
wtedy nadstawcie drugi policzek tej osobie. Tak powiedział Chrystus. Każde z dziesięciu… każde przykazanie On próbował
sprowadzić do poziomu Sahaja yoginów. To, w jaki sposób piękno Sahaja Yogi zacznie świecić przez was i jak będziecie
wyrażali swojego ducha, jest zapisane w Ewangelii Mateusza, chyba w drugim rozdziale, po “błogosławieni są”. Jest to jasno
napisane, jacy powinniście być: jak tolerancyjni, jak cierpliwi, jak współczujący, jak kochający.
Zwróćmy uwagę na to, jak taka wielka inkarnacja jak Pan Jezus Chrystus została sprowadzona przez chrześcijan do tak niskiego
poziomu. Nie ma powodu, aby nazywać ich chrześcijanami. Oni są największymi poganami, o których mogłabym pomyśleć.
Sposób, w jakim zniszczyli swoją kulturę, wszystko. A co z islamem? Islam… Tak jak w Biblii, Paweł zasiał tę całą niezgodę – Ja
nie wiem, ale on musiał być kolejnym rakshasem. Islam, także Koran został napisany przez strasznego człowieka. Mahomet
nigdy nie umiał czytać ani pisać. A był tam pewien człowiek zwany Mohayya. On był tak strasznym człowiekiem; autoryzował
Biblię, [Shri Mataji może mieć na myśli Koran?], tak jak Paweł. Umieścił w nim Shariat. A Shariat był przeznaczony dla… Irmaia,
jak nazywacie go po angielsku? Jeremiasz. U Jeremiasza…Jeremiasz napisał, że kiedy Mojżesz przybył... Adi Guru – On przybył
ze wzgórza Tur, aby obwieścić dziesięć przykazań. On odkrył, że ci Żydzi zmierzają w kierunku całkowicie dekadenckiego
społeczeństwa, które dzisiaj widzimy wokół nas. I był tak rozgniewany, że powiedział: “To jest dla was kara”. Ale Mojżesz dał to
Żydom w tamtych czasach, nie dzisiaj.
A ci muzułmanie wykorzystują to na prawo i lewo pomiędzy sobą. I stali się tak kłótliwi, że walczą między sobą. Myślę, że
pozabijają się nawzajem, sami się wykończą. Nie ma dharmy miłości, nie ma dharmy współczucia. Ktoś, kto nie jest
muzułmaninem, jest zabijany i ten, który jest muzułmaninem, też jest zabijany, bo żaden muzułmanin nie może zmienić swojej

religii, nie może. Jeśli jest muzułmaninem, to jest muzułmaninem. Musi umrzeć jako muzułmanin. Jeśli spróbuje zrobić
cokolwiek, będzie zabity. Jeśli ucieka od islamu, będzie zabity. To jest więzienie. To jest więzienie i musi żyć w tym więzieniu.
Niczego nie możecie kwestionować, o nic nie możecie prosić.
Pewnego dnia obserwowałam Hajj, i był tam pewien mężczyzna z Sudanu. On był naprawdę jak Hitler, mówił jak Hitler,
poprosiłam kogoś, żeby to przetłumaczył z arabskiego, a on po prostu wylewał truciznę. Nazywał każdego poganinem: “Oni nie
znają prawdy, my mamy prawdę”. Jaką prawdę macie? Kim jesteście…czy zrobiliście coś dobrego? Do jakiej prawdy dotarliście?
On mówił o tych wszystkich nonsensach, że mamy zabić wszystkich, którzy nie znają prawdy i tym podobne. A Ja przyglądałam
się temu. I pojawiła się wątpliwość – jeśli on mówi to wszystko w Mojej obecności, to Ja nie wiem, co się z tymi wszystkimi
ludźmi stanie. A drugiego dnia, powstał popłoch wśród trzydziestu tysięcy ludzi, którzy przybyli na Hajj. Oto jak ci głupcy
odpowiedzialni za religię, zabiją wszystkich muzułmanów, wykończą ich, a myślą, że wiele osiągnęli.
A co do Żydów – Żydzi czekali na zbawiciela itd. Oni nie lubili Chrystusa. Ale muszę powiedzieć, że nie oni Go zabili. Nie oni
zabili. Wymyślił to Paweł. Ale Żydzi nigdy nie zdawali sobie sprawy, czym jest dharma. Dlatego, że Mojżesz dał im po prostu ten
straszny Shariat. Oni nigdy nie zdawali sobie sprawy. Więc odrzucili Shariat – “W porządku. Nic z tego. Nie będziemy tego mieć”.
I oni stali się ekstremalnie zorientowani na pieniądze. Chciwie nastawieni na pieniądze. Oni pożyczają komuś pieniądze i ten
człowiek spłaca odsetki, spłaca i spłaca. A kiedy nie może zapłacić, to konfiskują mu dom i sprzedają go. Oni stali się bardzo,
bardzo, bardzo okrutnymi ludźmi, a także rozwiązłymi i bardzo okrutnymi. Jeden rakshas o nazwisku Freud urodził się w ich
społeczeństwie. Freud był Żydem. A ludzie…widzicie, on zrozumiał jakie słabości mają istoty ludzkie, i w dużym stopniu
zaakceptowano go w głupiej Ameryce. Tak bardzo, że całkowicie zatracili poczucie dharmy. Skoro on powiedział te bzdury na
temat matki, to jak mogłaby istnieć jakakolwiek dharma? Teraz oni piszą: “Upadek imperium Freuda, oszukańczy Freud” i
pojawiło się teraz tak wiele książek. To wszystko wydarzyło się na skutek tego, że nie byliście osadzeni w tradycji, i ten rodzaj
głupich religii przybył na Zachód.
Poprzez tych destrukcyjnych ludzi, utraciliście wiarę. Całkowicie utraciliście wiarę - “dobra, idziemy do kościoła, wracamy do
domu, no to co...” Takie gadanie… Ci księża, mułłowie i ci wszyscy prowadzą takie straszne życie. Ludzie całkowicie stracili
wiarę. A kiedy stracili wiarę, stracili swoją osobowość. Oni zagubili osobowość i jestem zaskoczona tym, jak ludzie podążają za
modą, mówiłam już o tym któregoś dnia. Oni podążają za modą. Ktoś mówi: “Powinniście ogolić się na łyso” i wy ścinacie włosy.
Jutro ktoś powie: ”Utnijcie sobie nosy” i wszyscy utną sobie nosy. “Ubierzcie się tak” i oni tak się ubiorą. Powiedzieli: “Podarte
ubrania”, dobrze, podarte ubrania… Jedna osoba to zaczyna, czyli przedsiębiorca i każdy go naśladuje. Jeśli odkryliście, jaki ubiór
wam odpowiada zgodnie z tradycją, to powinniście trzymać się tego. Ale cokolwiek wam powiedzą ci przedsiębiorcy, wy to
robicie. Jakbyście nie mieli mózgu. Jakbyście nie byli zdolni zrozumieć tego. Ale dharmiczna osoba powie: "Idź sobie". Ona nie
zmieni się. "Dlaczego miałabym marnować pieniądze, gromadząc te wszystkie bezsensowne rzeczy?"
Tak więc, gdy zaczęłam Sahaja Yogę, byłam niechętna, ale mówiłam każdemu, że będzie lepiej, jeśli będą smarować głowę
olejem. Możecie następnego dnia umyć głowę, a przez noc mieć nałożone trochę oleju, gdyż po jakimś czasie, zobaczę
wszystkich mężczyzn łysych, a kobiety w perukach. Jestem Matką, więc będę mówić wam prawdę. Sahaja yogini zgodzili się z
wielkimi oporami. Powiedziałam: “Możecie zmyć to następnego dnia". To jest konieczne i takie proste, bo włosy rosną po oleju.
To jest bardzo prosta sprawa – powiedziałam im, że to polubią. A oni się na to nie zgodzili. Oni tego nie zmienili.
Ale dzięki Bogu, teraz pojawiło się trochę rozsądku. I oni robią parę rzeczy. Sahaja yogini niewiele muszą robić, żeby byli zdrowi i
bogaci. Nie muszą robić dużo, bo oni są osadzeni w dharmie. I są w Królestwie Boga. Oni są pod ochroną Virat. Wciąż jednak, są
pewne rzeczy do zrobienia, pewne rzeczy. Ja nie mówiłam: "Nie palcie". Wy po prostu sami porzuciliście. Alkohol, wszystko to
sami porzuciliście, bo macie światło.
Pomimo faktu, że wywodzicie się z kultury, gdzie nie ma osobowości, a ludzie są jak owce, teraz już tacy nie jesteście, jesteście
indywidualistami. Bycie indywidualistą na Zachodzie jest niemożliwe. Musicie ubierać się tak, jak wszyscy. Jeśli są punkami,
wszyscy będziecie zachowywać się jak punki. Jeśli kobieta ma taką fryzurę, wy przejmujecie ten sam styl. Nie wiem dlaczego,
ale to dotyczy szczególnie uczesania. Być może dlatego, że jest to moc Virat, to się uwidacznia poprzez włosy. Potem ubranie i
cała reszta. Zdaliście sobie sprawę, że czystość jest częścią dharmy.
Dotyczy to nie tylko kobiet, chodzi nie tylko o cnotliwość kobiet. Lecz cnotliwość mężczyzn i kobiet jest ich siłą, jest mocą Shri
Ganeshy. To jest dharma, którą zaakceptowaliście. Nigdy wam nic nie mówiłam, a wy ją zaakceptowaliście. Przyswoiliście i
cieszycie się tym. Jeśli oni akceptują nas jako dharmę, cóż w tym szczególnego? Tylko my jesteśmy dharmą. Pozostali są
adharmiczni. Zwą siebie dharmicznymi, a nie mają żadnej dharmy. Dopóki nie macie dharmy, dzięki której uzyskaliście
równowagę, mądrość – nie możecie wzrastać.
A jeśli wy wzrastacie nawet bez dharmy - Sahaja Yoga jest tak wspaniała - widziałam ludzi, którzy byli całkiem adharmiczni, a po

prostu otrzymywali Realizację. Kiedy wzrastacie, wtedy dharma spływa w dół; oni stają się dharmiczni. Tak wielu próbuje pisać
do Mnie o swojej przeszłości, po prostu to drę i skończone. Staliście się teraz lotosami, to po co mówicie Mi o czymś, czym nie
jestem zainteresowana?
Więc kiedy już raz otrzymacie swoją Realizację, to jest najlepsza droga. Ja właśnie o tym myślałam. Szczególnie, kiedy
zobaczyłam sytuację na świecie, która pojawiła się w tej Kali Yudze, pomyślałam, że w tym chaosie “Dopóki nie podniesiesz im
Kundalini, dharma nie zostanie ustanowiona”. To…
Jeśli miałabym coś uczynić, zrobiłabym to. Trzeba było odkryć metodę dawania Realizacji na skalę masową i problem byłby
rozwiązany. Nie trzeba im nic mówić, "nie rób, nie rób", nic takiego. Oni po prostu nie będą tego robić. Muszę powiedzieć, że to
się udało, bardzo się udało. Dostrzegam wśród was, że Moja wizja urzeczywistniła się. Jakiekolwiek miałam troski i zmartwienia
na temat Paryża, to teraz już odeszły, skończyły się. Zwykle przybywałam tu trzy razy w roku. Wszyscy mówili: ”Matko, jak to
jest? Dlaczego tak bardzo ich obligujesz?” Więc odpowiedziałam: "To jest brama do piekieł, pozwólcie Mi jechać". A teraz on stał
się bramą do nieba. Tak więc, nie jest nam trudno ustanowić zasadę Vishnu, ale rozpoznać, że ją mamy. Widzicie, Sahaja yogini
stają się nagle niezwykle pokorni i nie chcą wiedzieć, co posiadają. Możecie leczyć ludzi, jesteście Dhanvantari. Możecie dawać
ludziom Realizację. Wszystkie zasady Vishnu są teraz w was obudzone i musicie ich używać.
Mam nadzieję, że mamy Vishnu... [Shri Mataji pyta kogoś w Marathi, czy mają Vishnu Sahastranama – 1000 imion Shri Vishnu.]
Jest tysiąc imion, ale nie chcę, żebyście je mówili, ale przynajmniej jeśli możecie powiedzieć niektóre z imion Vishnu, to
zrozumiecie, jak ta zasada Vishnu jest w was obudzona. Do tego stopnia, że ktoś powiedział: "Matko, nie, nie chcę pracować w
służbie publicznej". Zapytałam: "Dlaczego?" "Nie chcę, żeby to ego znów do mnie powróciło". Oni są tacy uroczy. Boją się, że ich
ego powróci. Nie, nie, nie, nie…Teraz nie powróci, bo tutaj siedzi Vishnu jako Virat. On troszczy się o was i macie Vishnupad w
sobie. Tak wiele można o tym powiedzieć. Myślę, że powinniście czytać nawet tysiąc imion Vishnu, wtedy dowiecie się, jak wiele
cech możecie mieć.
Niech Bóg was błogosławi.
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Guru Puja, Dorośnijcie i Osiągnijcie Stan Guru 24.07.1994 Cabella Ligure, Włochy Dzisiaj wszyscy zebraliście się tutaj, aby czcić
Mnie jako waszego Guru. Muszę powiedzieć, że brakuje Mi wielu cech, które powinien posiadać guru, w tym sensie, że nie
umiem być surowa wobec was, nie mogę być wobec was surowa, naprawdę nie wiem, jak mam was ukarać, kiedy robicie złe
rzeczy. Może to wynikać z tego, że normalnie guru mają problemy ze swoimi uczniami, którzy w większości nie są
Zrealizowanymi Duszami. Ponieważ oni nie są Zrealizowanymi Duszami, guru napotykają na trudności w komunikowaniu się lub
rozmawianiu z nimi o subtelnych problemach, które oni mają. Znam wielu guru, nawet już w tych współczesnych czasach, którzy
byli naprawdę bardzo, bardzo surowi. I oni także powiedzieli Mi, że osiągnęli Realizację poprzez ciężką pracę i cierpienia na
skutek surowości guru. Czasami byłam pełna współczucia dla tych uczniów, którzy nie otrzymali jeszcze swojej Realizacji. Oni
mieli guru, którzy byli prawdziwymi Zrealizowanymi Duszami a oni nigdy nie otrzymali Realizacji, i ci guru byli ekstremalnie
surowi wobec nich. Spotkałam pewnego pana w Kolhapur, który dostał Realizację w jedną minutę. I on Mi powiedział, że jego
guru kazał mu pościć przynajmniej osiem dni każdego miesiąca. On to wykonał. Następnie on [guru] poprosił go o zbudowanie
świątyni Dattatreyi w tej wiosce. I każdego dnia musiał chodzić do tej wioski i czcić Dattatreyę rano i wieczorem. On wydał tak
dużo pieniędzy, a wciąż nie otrzymał Realizacji. "A Tobie, Matko, zajęło to zaledwie kilka minut, aby dać mi Realizację. Co to jest?
Dlaczego byłaś dla mnie tak łaskawa?" Nie wiedziałam więc, co mam mu odpowiedzieć, nie chciałam źle mówić o jego guru,
gdyż wiem, że on jest Zrealizowaną Duszą. W istocie większość tych guru i inkarnacji była bezradna w kontaktach z istotami
ludzkimi. Możliwe, że oni nie mieli tak pięknych uczniów jak mam Ja. Możliwe, że w obecnych czasach wszyscy dobrzy ludzie,
którzy poszukiwali Boga narodzili się, i są tutaj jako Sahaja yogini. Nigdy nie musiałam nad nimi bardzo ciężko pracować.
Oczywiście czasami zdarza się jakaś osoba, która próbuje nas niepokoić, która stara się stwarzać problemy. Lecz uważam, że te
współczesne czasy są takie wyjątkowe, że bardzo łatwo jest dawać Realizację ludziom. Za czasów Mojżesza, stworzył On
zasady prawa z powodu hulaszczego trybu życia społeczeństwa żydowskiego w tamtych czasach. I one były bardzo surowe,
bardzo, bardzo surowe, dzisiaj są znane jako szariat - zostały przejęte przez muzułmanów. Nawet teraz kary zgodne z tzw.
Koranem są tak surowe, że nie jesteście w stanie w to uwierzyć. A największa presja wszystkich tych dharmicznych praw była
skierowana na kobiety. Cokolwiek by to nie było, nawet w Biblii, jeśli przeczytacie o Chrystusie, to dowiecie się, że On powiedział,
iż te 10 Przykazań jest niczym, wy musicie wznieść się ponad nie. I on mówi, że jeśli twoje jedno oko jest nikczemne i popełnia
grzech, to je wyłup. Jaki jest z niego pożytek, jeśli całe ciało przez nie zaraża się? Lub jeśli wasza ręka robi coś, co jest złe, lepiej
ją odetnij. Ponieważ z powodu jednej ręki całe ciało będzie cierpieć. On powiedział, że nie powinniście cudzołożyć. Lecz Ja bym
powiedziała, że nie powinniście mieć oczu, w których na widok każdej kobiety pojawia się pragnienie - czyniąc to, popełniliście
wielki grzech i wy wszyscy pójdziecie do piekła, wszyscy ludzie, którzy to zrobią. Więc nie powinniście mieć pożądliwych oczu.
Następnie On powiedział, że jeśli ktoś uderzy cię w jeden policzek, nadstaw tej osobie drugi policzek. Gdy dowiedziałam się o
tych zasadach powiedziałam: "Jak to jest możliwe, aby mieć takich ludzi na tym świecie? To jest bardzo subtelna rzecz. A
ostatnią z nich, która była bardzo, bardzo dobra, była ta, która mówiła, że powinniście być sprawiedliwi, bardziej sprawiedliwi niż
wszyscy prawnicy i faryzeusze - tzn. księża i wszyscy im podobni - musicie być sprawiedliwsi od nich. Mam tu na myśli, że
czytając to w młodym wieku zastanawiałam się, gdzie można znaleźć takich ludzi, którzy choć trochę będą zgodni z opisem
Chrystusa. To było niewyobrażalne w tamtych czasach. Indie są jedynym miejscem, jak już wam powiedziałam, gdzie ludzie są
dharmiczni, poprzez ich własne geny, możemy ich tak nazwać. Możecie też powiedzieć, że oni są ogromnie dharmiczni z
powodu tradycji - oni są tak wychowani. Za Moich czasów, w południowych Indiach i w stanie Maharashtra, uważam, że byliśmy
bardzo dharmiczną rodziną i panowała tam bardzo dharmiczna atmosfera. Wciąż jednak nie było tych rzeczy, które opisał
Chrystus. Na przykład złość była postrzegana jako wielki kapitał. Ludzie zwykli przechwalać się: "Jestem bardzo zły na tę
osobę", tak mówili. To było bardzo powszechne. Oczywiście, nie sądzę, że w Indiach ktoś mógłby powiedzieć: "Nienawidzę cię",
gdyż jest to postrzegane jako niegodziwe i głupie, gdyż nienawidzenie kogoś nie jest dharmiczne. Lecz oczywiście oni
powiedzieli tak wiele rzeczy, które w ogóle nie były dozwolone przez zasady Chrystusa. Następnie przyszedł Mahomet, który
właściwie stwierdził, że nic nie działa. Więc uważam, że oni wdrożyli szariat - lecz nie Mahometa - ale oni już przyjęli szariat. On
to zaakceptował. Powiedział: "W porządku, ten szariat może być dopracowany". Lecz on jest tak nieludzki i niezrównoważony,
ponieważ tylko kobiety muszą cierpieć a mężczyźni nie. Jeśli kobieta cudzołożyła, była karana, a mężczyzna nie. Nie wiem
nawet, jakie jest prawo tutaj, ale jeśli kobieta zamężna w Indiach dopuści się cudzołóstwa, taki mężczyzna musi być ukarany,
lecz gdy żonaty mężczyzna cudzołoży, nie ma dla niego kary. Wiem, że tego wszystkiego nie można nikomu narzucić. Cokolwiek

Chrystus powiedział, musiał to powiedzieć w swym własnym medytacyjnym usposobieniu. On był otoczony ludźmi, którzy starali
się Go zabić i ostatecznie Go zabili. Oni byli wyjątkowo brutalnym typem ludzi szczególnie za czasów Rzymian. Więc jak On
może mówić, że jeśli ktoś uderzy cię w jeden policzek, nadstaw drugi tej osobie? To byli bardzo gniewni i porywczy ludzie.
Krishna, oczywiście powiedział to bardzo wyraźnie: "krodhat bhijayati sammoha" - "krodh" jest czymś najgorszym, złość jest
najgorszym grzechem, według Niego, wszystko wynika wyłącznie z gniewu. Ale On nie powiedział, jak złość się pojawia. On nie
mówił o tym, że źródłem złości jest wasza wątroba, a także wasze wychowanie. Te dwie rzeczy dają wam straszny gniew.
Dopóki nie jesteście świadkiem obserwującym samego siebie, wasza Realizacja nie ma znaczenia. Powinniście odseparować
siebie od siebie samych i przekonać się samemu, co naprawdę jest z wami nie tak. Przypuśćmy, że ktoś jest bardzo porywczą
osobą, więc zamiast być dumnym z tego lub używać tego temperamentu w celu kontrolowania innych, on powinien spróbować
kontrolować samego siebie. W jaki sposób? Pierwszą rzeczą, jest "krodha" [gniew]. Każdy, kto chce zostać świętym powinien
wiedzieć, że gniew czyli "krodha", nie powinien mieć miejsca. Ale jak to zrobić? Przede wszystkim obserwujcie samych siebie, jak
się zachowujecie. Przykładowo, powiedzmy, że sztucznie stajecie się gniewni, sztucznie, więc stańcie przed lustrem. Przyjrzyjcie
się swojej twarzy, jak wyglądacie. Będziecie zaskoczeni, ona wygląda jak twarz małpy albo tygrysa, lub tego zwierzęcia, którym
musieliście być w ostatnim życiu. I wtedy jesteście zdumieni, że wciąż nosicie ślady z poprzedniego życia, to mogło być
którekolwiek ze zwierząt. Następnie drugą rzeczą byłoby wyładowanie gniewu na sobie. W Sahaja Yodze piszemy nasze własne
imiona i szubitujemy je. Ale to znaczy, że jeśli się na siebie złościcie, to zobaczycie, że pokonacie wasz własny gniew. Ponieważ
gniewni ludzie torturują tylko innych, oni nie torturują samych siebie. Oczywiście czasami oni czują się z tym źle, później myślą:
"Nie powinienem był tego robić", oni rozbudowują lewe Vishuddhi. Lecz przeważnie, jeśli zaczynacie się na siebie złościć:
"Dlaczego musiałem to zrobić? Dlaczego to zrobiłem?" "Dlaczego mnie to skusiło?" - będziecie zdumieni jak wasz temperament
ulegnie złagodzeniu. I także na poziomie fizycznym powinniście zauważyć, że macie problem z wątrobą. Z tym powinniście
zmierzyć się sami i powiedzieć: "Pozbędę się tego problemu wątroby. Jak ona śmie stać się moim wrogiem i zatrzymywać mój
wzrost duchowy". Więc najpierw należy rozwinąć stan świadka. Dla Sahaja yogina jest bardzo ważne rozwijanie stanu świadka.
Lecz normalnie dzieje się tak, że Sahaja yogini rozwijają stan świadka wobec innych. Wy wiecie, że w Sahaja Yodze drzwi są
otwarte dla wszystkich, i jacyś szaleńcy też tu wchodzą, jacyś dziwni ludzie również, wchodzą też ludzie o bardzo złym
charakterze, zdarzają się wszelkiego rodzaju rzeczy. Więc teraz powinniście dostrzec, co was niepokoi? Czy martwicie się o
ludzi, którzy mają problemy, którzy nie są dobrzy, którym nie można powiedzieć, że będą Sahaja yoginami, czy też cieszycie się
ludźmi, którzy mają w sobie Sahaja Yogę? Ten temperament czasami doprowadzał ludzi do szaleństwa, mówię wam, on może
wejść w waszą głowę i doprowadzić was do szału, my mamy trochę szalonych ludzi w Sahaja Yodze, nadal mamy. Lecz oni stali
się tak szaleni, że teraz już nie złoszczą się, oni nie są już problematyczni, oni są tylko szaleni, to wszystko. O takich ludzi nie
powinniście się martwić. Nie ma potrzeby obserwowania innych - obserwujcie samych siebie. Czasami czuję, że ten gniew
pochodzi od nadmiernej surowości, a także zbyt skrajnego charakteru. Niektórzy Sahaja yogini są ekstremalnie surowi, surowi w
stosunku do wszystkiego. To jest szaleństwo. W Sahaja Yodze wszystko jest "Sahaj", jest spontaniczne. Nie musicie być surowi.
Nie musicie być drobiazgowi. Lecz teraz, jak już mówiłam, nie jest lepiej, jeśli mówię, żeby nie nosić czarnego sari itp. - to te
słowa nie stają się przesłaniem Brahmy! Przypuśćmy, że ktoś przychodzi w czarnym sari, a wy uciekacie na widok tej osoby lub
na widok czarnych ubrań. Tak nie powinno być. Wy jesteście własnymi guru, dlaczego mielibyście się bać jakichkolwiek ludzi,
którzy do was przychodzą, niezależnie od tego, czy są ubrani na czarno, biało, czy jeszcze jakoś. Dlaczego macie się bać
czegokolwiek? Inną stroną gniewu jest strach. Człowiek porywczy zawsze się boi, gdyż widzi siebie w innych. On zauważa, że
"inna osoba również musi mieć tego samego typu temperament, i ona zaatakuje mnie", więc on zawsze jest gotowy do obrony.
Postępując w stylu "Sahaj", żyjemy bez strachu. Mówi się, że zapłatą za grzech jest strach, lecz Ja bym powiedziała, że chodzi tu
o zapłatę za gniew. Ludzie, którzy powiedzmy przykładowo, byli bardzo agresywni, rozwijają w sobie lęki, wszelkiego rodzaju
lęki. W tych krajach, które napadały na inne państwa i władały tymi krajami, doznając doświadczenia ich ego, ich gniewu, ludzie
stawali się skrajnie przestraszonymi. Szczególnie żołnierze, którzy idą na wojnę, zabijają tak wielu ludzi i powracają, a następnie
są przerażeni. Zapytałam jednego z nich w Ameryce: "Czego się boisz?" On powiedział: "Czuję, że z powodu tego, że zabiłem tak
wielu ludzi, teraz tak wielu zabije mnie". Ja na to: "Dlaczego tak myślisz?" "Dlaczego ktokolwiek miałby cię zabić?" Odpowiedział:
"Dlaczego ja zabijałem innych?" "Dlaczego zabijałem innych? Dlatego, że zabijałem innych, ktoś inny może mnie zabić, prawda? bez logiki i powodu". Logicznie zgodziłam się z nim. Lecz jego strach był tak ogromny, że gdy pojawił się w Mojej obecności, on
się trząsł, całe ciało trzęsło się ze strachu. Zatem każdy przejaw naszej agresji wraca jak bumerang, i zaczynamy bać się
wszystkiego. W Sahaja Yodze jesteście świadkiem was samych jako oddzielnej tożsamości. Cała wasza przeszłość jest
skończona, odeszła, nie martwicie się o to, i pozostajecie w stanie bez strachu. Ten stan musi być osiągnięty poprzez Sahaja
Yogę. To jest proste, gdy już wiecie, że jesteście pod ochroną, nie będziecie się bać, a gdy już nie będzie w was strachu, także nie

będzie w was gniewu. To czasami działa vice versa. Zauważyłam, że jest to bardzo powszechne, bardzo agresywna osoba,
będzie opisana przez psychologa jako człowiek nie mający poczucia bezpieczeństwa. Miło jest tak powiedzieć, ale to
nieprawda. On sprawia, że wszyscy czują się niepewnie, więc jak on może być niepewny? Jeśli inna osoba czuje się niepewnie z
tą osobą, to oznacza, że ten człowiek nie jest niepewny, lecz ma nadmierne poczucie bezpieczeństwa. Jeśli powiecie mu o tym,
tylko wtedy on się poprawi. Lecz jeśli powiecie: "Brak ci pewności siebie", to wtedy on myśli: "Tak, mój stan jest żałosny". "Nawet
jeśli kogoś zabiję, to jest w porządku, bo mój stan jest żałosny". Takie argumentacje działają w taki sposób, że wy stajecie się
przekonani co do samych siebie. Lecz jeśli widzicie siebie jako świadek, myślicie: "Czego ja dotychczas dokonałem?" "Czy byłem
w stanie pokonać samego siebie?" Sahaja Yoga nie jest po to, by pokonać innych lub innych kontrolować, lecz aby pokonać
samego siebie. Jeśli tego nie zrobiliście, możecie sami sobie wystawiać certyfikat: "Och, byłem Sahaja yoginem, byłem taki
wspaniały, ja byłem kimś, ja jestem..." to nie robi różnicy. Czy całkowicie przetransformowałeś się, zmieniłeś się i czy teraz w
waszej obecności ludzie czują się bezpiecznie? Jeśli oni nie czują się bezpiecznie, to dzieje się z wam coś złego. Lub jeśli wy nie
czujecie się bezpiecznie, także dzieje się coś złego z wami. Stosując wymówkę: "Matko, nie czuję się bezpiecznie" - po prostu nie
jesteście Sahaja yoginami. Takie wyjaśnienie uwidacznia, że nawet nie jesteś Sahaja yoginem. Więc teraz, aby stać się guru,
przede wszystkim powinniście mieć wielki zmysł przebaczenia. Tak wielki jak Budda. Pewnego razu Budda nauczał w jakiejś
wiosce i w pewnym momencie ktoś przyszedł i zaczął Go obrażać, mówiąc różne rzeczy itd. Potem ktoś mu powiedział: "Co ty
robisz? On jest Buddą, tym, który jest Oświecony. On stara się nam pomóc, abyśmy stali się dobrymi ludźmi, a ty przyszedłeś i
nakrzyczałeś na Niego?" Więc on poczuł skruchę. Poszedł spotkać się z Buddą, ale Budda powędrował do innej wioski. Więc i on
poszedł do innej wioski następnego dnia i upadł do stóp Pana Buddy. Pan Budda na to: "Co się stało? Dlaczego padasz do mych
stóp?" On na to: "Panie, muszę powiedzieć, że ja naprawdę nie wiedziałem, że jesteś tym, który jest Oświecony. Krzyczałem na
Ciebie, mówiłem różne rzeczy - nie wiem, co się ze mną stało. Więc proszę, przebacz mi". A On na to: "Kiedy to do Mnie
powiedziałeś?" "Wczoraj". "Gdzie?" "W takim miejscu". On odrzekł: "Wczoraj już nie istnieje. Co jest zatem do przebaczenia?" I
podszedł błagając Go o przebaczenie, skruszony. A On [Budda] natychmiast powiedział: "Wczoraj się skończyło". To jest jedna z
największych wartości, którą powinni posiadać Sahaja yogini. Aby nazwać siebie guru, musicie być także dojrzali. A z tą
dojrzałością jest czasami tak samo, jak podczas wczorajszego spektaklu. Byłam zdziwiona, to trwało jakiś czas, kiedy przyszło
kilku ludzi. Oni chichotali jak dzieci. To pokazuje, że nie ma dojrzałości, nie ma szacunku. Jeśli cokolwiek jest śmiesznego,
można oczywiście się z tego śmiać, lub jeśli jest coś radosnego - ale pokazywać taką dziecinadę?! Podczas gdy grają pewne
przedstawienie, oni wyśmiewają się z nich. Widziałam bardzo często u Sahaja yoginów, szczególnie wśród kobiet. One śmieją
się z rzeczy, z których nigdy nie powinny się śmiać. Ja tam siedzę, a wy coś oglądacie, z czego tu się śmiać? To pokazuje
całkowitą niedojrzałość! Kolejną rzecz dostrzegłam w małych, małych sprawach, szczególnie w sprawach pieniężnych, to jest
bardzo dziwne. Muszę wam o tym opowiedzieć: Turcy, nasi Sahaja yogini nie mają pieniędzy, wszystko zostało im ukradzione.
Więc powiedziałam: "W porządku, przyślijcie tutaj trochę koszul, a my je sprzedamy, a nadwyżkę pieniędzy możecie wziąć", gdyż
oni nie wzięliby ode Mnie pieniędzy. Więc, gdy oni przysłali tutaj te koszule, powiedzieli: "Matko, ja nie znam się na marketingu",
mówili: "Matko, cena powinna wynosić 21 dolarów, 22 dolary". Wielu z nich powiedziało, że są drogie. Wtedy Ja powiedziałam:
"W porządku, zbierzcie pieniądze od wszystkich, po 22 dolary od każdego, bez dawania żadnej koszuli i koniec - dla Turcji". Lecz
jeśli fałszywy guru bierze od was pieniądze, nie sprzeciwiacie się. Sahaja Yoga jest oczywiście bezpłatna, bez wątpienia. Sahaja
Yoga jest wolna od opłat. Ale wy powinniście partycypować w kosztach. W jaki sposób mamy prowadzić działalność tej Sahaja
Yogi? W ogóle nie ma w was żadnego wyczucia, jak przekazywać darowizny. Jako guru musicie wiedzieć, jak dokonać
darowizny. Jestem czasami zdumiona, że nie ma poczucia, żeby przekazywać darowizny. Nabyliśmy ceramikę z Indii, aby
pomóc tym osobom, i byłam zdumiona dziwnym zachowaniem tych belgijskich kobiet, jak one mówiły wszystkim, że to jest
drogie. Jeśli one nie chcą kupować, to nie muszą kupować. Inni chcieli to kupić, lecz te kobiety mówiły, że te rzeczy są drogie.
Jaki wnosicie wkład w Sahaja Yogę? Teraz potrzebowaliśmy mieć tę świątynię. My potrzebowaliśmy wszelkiego rodzaju rzeczy.
Jaki wkład wnieśliście? To przywiązanie do pieniędzy, nigdy nie może być dobre dla guru. Ja nie mam żadnego przywiązania.
Kogokolwiek o to zapytajcie, oni wam powiedzą, nawet Mój mąż to powie, że od wewnątrz jestem całkowicie odwiązana. Nie
wiem, jak prowadzić bankowość, nie wiem, jak prowadzić rachunek bankowy, ktoś to prowadzi, ktoś to robi. Lecz powracając do
tego przywiązania do pieniędzy w Sahaja Yodze - nie powiem tak jak Chrystus, że wszyscy pójdziecie do piekła, ale że nie
wzrośniecie znacznie wyżej. Przyszliście tutaj dla wzrostu duchowego. Ja wam nie mówię, abyście poszli w Himalaje, stali w
zimnie, stali na głowach, nic z tych rzeczy. Lecz inną tzw. wadą we Mnie jest to, że nigdy im nie mówię "musicie się dołożyć". To
musi być zrobione z przyjemnością, z radością, że możecie wnieść swój wkład w coś w Sahaja Yodze. W każdym razie,
niezależnie od tego, czy to dacie czy nie, Ja będę musiała dołożyć się dla Turcji, bez wątpienia. Zrobię to. Tego rodzaju rzeczy
się dzieją, jakby tutaj był jakiś bazar - "To jest bardzo drogie. To jest tanie, itd." - to jest tylko wymówka, gdyż Ja wiem, że wy

nigdy nie wniesiecie swojego wkładu, nawet 20 dolarów na cokolwiek. Więc ja sprowadzę im ubrania, w porządku. Oni uszyli te
koszule, wysłali je tutaj, a teraz - jestem zdziwiona. Lecz gdy bezpłatne prezenty są rozdawane, to jest bardzo mile widziane i nikt
nie zauważa, jak bardzo są one drogie. Więc teraz powiedziałabym, że w stosunku do pieniędzy guru powinien być absolutnie
odwiązany, powinien dawać i być hojnym. Spodoba się wam wasza hojność, lecz problem polega na tym, że nie jesteście w
ogóle hojni. Uważacie, że Sahaja Yoga jest kolejnym bazarem, który odwiedziliście. Więc brakuje nam tak bardzo tej hojności, i
jest to bardzo zaskakujące. Oni poprosili Mnie: "Matko, prosimy, na lato potrzebujemy szyfonowe spódnice i bluzki". Uszyj je dla
nich, wieź całą drogę. Nikt nie chce kupować, wszystkie tam leżą. Nie ma tutaj handlu. Więc zamierzam wam powiedzieć, że gdy
tylko wyczerpią się zapasy tych rzeczy, nie będę prosić żadnego kraju, aby wysyłał tutaj jakiekolwiek rzeczy na sprzedaż. Jeśli
uważacie, że jesteście Sahaja yoginami, jesteście w dużym błędzie. Wasza uwaga jest tak bardzo na różnych rzeczach chodzicie do fryzjera, robicie tak wiele różnych rzeczy, lecz na Sahaja Yogę nie macie pieniędzy. Dzisiaj, jako że wszyscy mówili:
"Matko, musisz być trochę surowa, musisz powiedzieć", więc mówię to wam. Wasze postępy będą bardzo powolne. Po drugie,
musicie dokonać introspekcji, aby się dowiedzieć, co zrobiliście dla Sahaja Yogi? Jak wielu ludziom daliście Realizację? Macie
moce. Tamci guru nigdy nie mieli mocy, pomimo iż byli Zrealizowanymi Duszami. Wy natomiast macie moce, aby dawać
Realizacje, ale jak wielu z was to robi? A gdy już zaczniecie to robić, zbierzecie dziesięć, a może dwadzieścia osób skądś tam,
stajecie się wielkimi mistrzami i zaczynacie mówić o waszym wielkim mistrzostwie, a także o tym, że wy wiecie wszystko, że
jesteście guru, jesteście Adi Shakti. To odbywa się na poziomie Agnyi. Gdy tylko osiągacie poziom Agnyi, to zaczyna pojawiać
się w waszych głowach. Oczywiście, tak wielu zrobiło tak dużo dla Sahaja Yogi, inaczej nie byłoby to możliwe dzisiaj. Wszystkim
tym, którzy nie uczynili nic, muszę powiedzieć, że stoicie na tych samych schodach. Wasza Kundalini się uniosła, lecz wy nic nie
zrobiliście, nic, aby dać to innym. Dopóki nie będziecie tego dawać, nie będziecie wzrastać. Znam wielu, którzy nie chcą dawać,
gdyż myślą "złapiemy blokady". Nie chcą opiekować się innymi, gdyż myślą, że ego im wzrośnie. Tak nie powinno być w Sahaja
Yodze. Musicie robić coś, co jest bardzo ważne, propagować Sahaja Yogę. Mówimy o globalnym pokoju, globalnej transformacji,
a co my w tym celu robimy? Po pierwsze poprawcie waszą jakość. A ta poprawa nastąpi tylko poprzez szczerą, uczciwą
introspekcję, a także obserwowanie siebie w każdej chwili, jak się zachowujecie. Muszę wam opowiedzieć o Sobie, że od
wczesnego dzieciństwa zachowywałam się jak babcia. Nie tolerowałabym jakiegokolwiek nonsensu, jakichkolwiek głupich
żartów, niczym babcia. A teraz także jestem babcią. I taka dojrzałość powinna przyjść do was. Dla niektórych ludzi błahe
rozmowy są czymś normalnym, jest to ich zwyczaj - oni nie są Sahaja yoginami. Natomiast ci, którzy im wtórują i tak samo
mówią, pokazują, że nie są dojrzali. Jeśli byliby dojrzali, zmieniliby tych ludzi. Kiedykolwiek pojawiają się dojrzali ludzie, oni
zdecydowanie transformują innych. A to ich własne zachowanie powoduje zdziwienie u ludzi. To może być wyjątkowe, takich
ludzi może być bardzo mało. Lecz jedynym powodem, w związku z którym zwracam wam na to uwagę, jest to, że gdy znajdziecie
kogoś takiego, starajcie się nie słuchać takiej osoby, nie podążać za taką osobą. Lecz taka osoba jest ekstremalnie
ukierunkowana na przewodzenie, a wszyscy stają się swego rodzaju uczniami takiego bezużytecznego tzw. Sahaja yogina. Więc
powinniśmy dojrzeć. Jak zatem dojrzewamy? Wielu zadaje Mi to pytanie. Dojrzewamy poprzez medytację, poprzez nirvicharitę.
Musicie być w świadomości bez myśli, aby wzrastać, inaczej nie możecie wzrastać. Poza tym, powinniście także ćwiczyć tę
świadomość bez myśli. Na przykład idziecie ulicą i nagle widzicie piękne drzewo, powinniście stać się wolnym od myśli. Twór
Boski - jakież to piękne! Powinniście stać się wolni od myśli. W stanie bez myśli Sahaj działa, inaczej to nie funkcjonuje. Możecie
planować wszystko, robić wszystko, ale to się nie uda. Jeśli zostawicie to Sahaj, to zadziała. Lecz to nigdy nie oznacza, że
powinniście być leniwi w stosunku do tego lub też niesystematyczni - nie. Powinniście być uważni, niezwykle uważni, ponieważ
jeśli nie jesteście uważni nie będziecie widzieć jak Sahaj wam pomaga. Podam wam przykład. Przypuśćmy, że chcecie się z
kimś spotkać. I ten ktoś wam powiedział: "Spotkam się z tobą o godzinie 11-ej", dla przykładu. Musicie być uważni. On
powiedział, że spotka się z wami o godzinie 11-ej. Przez jakiś przypadek przypuśćmy, że się spóźniacie. Więc musicie być
uważni, aby nie spóźnić się na spotkanie z tym panem. W tym czasie powinniście zrobić bandhan lub podnieść swoją Kundalini,
zrobić coś, aby mimo wszystko się spotkać z tą osobą, niezależnie od tego czy będziecie spóźnieni czy nie. Lecz normalnie nie
powinniście się spóźniać. Jeśli tylko zrobicie bandhan i powiecie: "Muszę tam być o godzinie 11-ej", to tam będziecie. Sahaj wam
pomoże. Lecz wy zapominacie nawet o zrobieniu bandhanu, zapominacie nawet podnieść sobie Kundalini, zapominacie nawet
dawać wibracje. Więc aby dojrzeć, przede wszystkim powinniście wiedzieć, że teraz jesteście Sahaja yoginami, że możecie
kontrolować całą sytuację, jeśli jesteście połączeni z tą Wszechprzenikającą Siłą. To jest bardzo proste. Było bardzo gorąco,
wszyscy mówili, że jest bardzo gorąco. W porządku. Ja wstałam i powiedziałam: "Zajmę się tym". Po piętnastu minutach
wypracowałam chłód. Powiedziałam: "Ja zrobiłam to" - "Ja", ale to nie "Ja". Moje połączenie z tą Wszechprzenikającą Siłą
wykonało tę pracę. Ale to połączenie powinno być szczere, silne, uczciwe, i cały czas w waszym umyśle powinniście wiedzieć, że
jesteście połączeni. Ta sytuacja jest bardzo łatwa do osiągnięcia, ten stan, w którym cały czas czujecie "jestem połączony z

Boskością". Ponieważ nie jesteście uważni, nie chcecie widzieć cudów tej wielkiej Siły, z którą jesteście w połączeniu. Wy
jesteście zajęci innymi rzeczami, wasza uwaga jest gdzie indziej, patrzycie na inne rzeczy. I nagle mówicie: "Matko, jak to jest, że
jestem takim Sahaja yoginem, nie potrafię zrobić tego lub tamtego?" Co się tam dzieje? Nawet gdy przemawiam, widzę ludzi
zajętych czymś innym. Więc to, do czego się odwołujecie jest dojrzewaniem poprzez waszą medytację w nirvicharita - w
świadomości bez myśli. Dopóki dopóty nie rozszerzycie tego stanu świadomości bez myśli, nie możecie dojrzewać, gdyż tylko w
teraźniejszości możecie dojrzewać, a teraźniejszość jest świadomością bez myśli. I zauważyłam już co się dzieje, gdy ludzie
tylko oczekują wszelkiego rodzaju cudów od Sahaja Yogi, wszelkiego rodzaju pomocy od Sahaja Yogi, lecz nigdy nie pomyślą
"jaką pomoc my oferujemy?" "Co my osiągamy?" "Gdzie jesteśmy?" Więc będąc znowu na poziomie Agnyi, powinniście być
niezwykle, niezwykle ostrożni. A teraz zwracam się do mężczyzn. Jeśli nie przekroczyliście waszej Agnyi i zaczynacie
propagować Sahaja Yogi, to możecie stać się naprawdę dziwną osobą, nie Sahaja yoginem. Ten biznes przywódczy jest mitem, i
ten mit musi być postrzegany jako mit. Czy jesteście liderem, czy też nie, to nie robi żadnej różnicy. Lecz ta dojrzałość powinna
przyjść. Mówię o tym wszystkim, gdyż zdecydowałam nie karać nikogo za tego życia. Robię to, abyście sami się przekonali,
abyście sami zrozumieli, abyście sami siebie uświadomili. Ja was znam bardzo dobrze, wszystkich was znam w jakiś sposób.
Ale chcę, abyście uświadomili sobie: "Co robimy źle?" "Z czym radzimy sobie dobrze?" I nie oceniajcie Sahaja Yogi na podstawie
korzyści, które z niej czerpiecie. Jeśli nie otrzymujecie korzyści, coś jest nie tak z wami. Jeśli rzeczywiście rozumiecie to, to
staniecie się subtelniejsi i subtelniejsi, i wszystkie wasze powierzchowne przywiązania staną się zupełnie nieistotne. Możecie
mieć niepokój, ale nie będziecie mieć przywiązania. Od wewnątrz musi pojawić się to całkowite odwiązanie. I ono może się
pojawić, jak wam powiedziałam, najpierw poprzez pozbycie się gniewu. Po drugie, istotne jest pozbycie się przywiązań do rzeczy
materialnych poprzez hojność. Pięknie jest dawać coś komuś, wasza hojność daje wam radość, prawdziwą radość. Hojność
powinna sprawiać radość. A gdy już zaczynacie odczuwać radość z hojności, to zdajecie sobie sprawę, że wy, wasza miłość,
wasza wyrozumiałość, zaczynają teraz płynąć do innych. To są małe, malutkie rzeczy. Zauważyłam, że wy wszyscy kochacie
Mnie i chcecie zawsze obdarzać Mnie prezentami - prezenty, prezenty, prezenty - to jest w porządku, ale ta miłość musi
rozprzestrzeniać się na wszystkich innych. Wy także musicie posiadać wiedzę o innych, czego oni potrzebują i co powinniście
robić. Jeśli ktoś czegoś potrzebuje, czy możecie zdobyć to dla tej osoby? Czy możecie pokochać tę osobę? Czy możecie dać
dzieciom innych ludzi coś co posiadacie? Czy taka hojność może po prostu istnieć? Nie wiem, ponieważ do bycia hojną nie
muszę Siebie zmuszać. Wszyscy mówią: "Matko, jesteś zbyt hojna". W mojej rodzinie wszyscy uważają, że jestem bardzo hojna i
nie są w stanie na to wpłynąć - ale nie muszę tego generować. Możliwe, że wy poprzez introspekcję staniecie się w końcu hojni, i
ta hojność zacznie płynąć. Znałam ludzi, którzy mają dużo pieniędzy, mnóstwo rzeczy, lecz złamanego grosza nie dadzą na
Sahaja Yogę, ani grosza. To poczucie hojności przychodzi, gdy rozumiecie, co jest waszym celem życiowym, dlaczego tutaj
jesteście. Tylko po to, aby spełnić się z Sahaja Yogą, albo być w stanie coś z tym zrobić bez poczucia, że zrobiliście coś? Na ten
temat Chrystus powiedział pięknie - w sensie, On to powiedział, lecz gdzie możecie to znaleźć? - że wasza lewa ręka nie powinna
wiedzieć, co prawa ręka dała, nie powinna nigdy rozgłaszać: "To ja, ja, ja, ja". To, co powiedział Chrystus oznaczało, że aby to
osiągnąć musicie posiadać Realizację, bez wątpienia. A ja powiedziałabym wam, abyście czytali piąty rozdział Ewangelii wg Św.
Mateusza. On zrobił takie subtelne rzeczy, że będziecie zdziwieni, jak ta religia, która nosi imię Chrystusa przeszła na przeciwną
stronę. Teraz ludzie chcą być guru, ponieważ myślą, że wy macie moce, że możecie dominować innych, że możecie powiedzieć
innym wszystko co chcecie, możecie torturować kogokolwiek sobie zażyczycie. Wiem, że tak było wcześniej. Guru byli bardzo,
bardzo... bardzo okrutni również dla swych uczniów, wiem o tym. Kiedyś pojechałam do Ambarnath, gdzie pewien pan przyszedł
spotkać się ze Mną, on nazywał się Swami Jagannath, i on powiedział: "Mój guru powiedział mi, że Adi Shakti przyjedzie do
Ambarnath, i ja postaram się przyjść w tym czasie". Zapytałam: "Kto jest twoim guru?" Więc on podał Mi jakieś imię. On był
Zrealizowaną Duszą, bez wątpienia. Więc on zszedł na dół. Zapytał: "Matko, czy on powinien przyjść do Ciebie, czy też Ty
pójdziesz do niego?" A Ja na to: "Widzisz, Ja jestem Matką. Nie jestem guru". Guru nie opuszczają swoich miejsc, możecie sobie
wyobrazić? Oni to nazywają "takhya". Guru nie powinien opuszczać swego miejsca, powinien siedzieć tam i wszyscy mają do
niego przychodzić. Powiedziałam: "Jestem Matką, pójdę i spotkam się z nim". Więc spotkałam się z nim, a w sprawie tego
człowieka, który przyszedł, tego Jagannatha zapytałam: "Co się z tobą dzieje? Dlaczego nie otworzysz jego Agnyi? On odczuwa
tak duży ból". A on na to: "Kto otworzył moją Agnyę? Dlaczego powinienem otworzyć jego Agnyę?" Powiedziałam: "Ty jesteś
guru, jesteś mistrzem". "Co z tego? Mój guru nigdy nie otworzył mojej Agnyi. Musiałem walczyć z moim ego cały czas i właśnie
tak wszystko doprowadziłem do porządku". A Ja na to: tak łatwo jest otworzyć Agnyę. Dlaczego nie możesz otworzyć?" Więc
popracowałam nad jego Agnyią i otworzyłam ją, a on był bardzo szczęśliwy. Powiedział: "Ty jesteś Matką, Ty robisz co chcesz.
My nie będziemy tego robić. Jeśli nie zmusisz ich do ciężkiej pracy, aby otrzymać Realizację, jeśli nie zmusisz ich do pracy na
rzecz ich rozwoju, oni nigdy nie będą w porządku. Te istoty ludzkie takie już są". Powiedziałam: "Nie dla Mnie". On na to: "W

porządku, Ty jesteś Matką, Ty przebaczasz im, Ty robisz co uważasz za stosowne, Ty starasz się ich transformować, pomagać
im. Ale nie ja". Powiedziałam: "W porządku". Ale wiecie, on upadł do moich stóp i tak dalej, i powiedział: "Musicie oddać cześć,
Ona jest Adi Shakti. Musicie Ją teraz sławić". On był tam przez krótki czas. A gdy wracaliśmy do domu, ten Jagannath
powiedział Mi: "Matko, dzięki Bogu otworzyłaś moją Agnyię". Więc zapytałam: "Cóż się stało?" "Gdy przyszedłem, mój guru
uderzył mnie w twarz dwa razy. Ja opiekowałem się jego ashramem, gdyż on podawał się za guru. Uderzył mnie dwa razy i
powiesił do góry nogami w studni. Cały ten czas moje stopy były związane liną, on opuszczał mnie na dół i ponownie podnosił
do góry. On opuszczał mnie tak znowu i znowu do wody, siedem razy, a następnie wyciągnął mnie". Zapytałam: "Dlaczego on to
zrobił?" A on na to: "Muszę Ci powiedzieć, że czasami paliłem papierosy". I to była przyczyna. Zapytałam: "Czy on nigdy nie dał ci
Realizacji? Ty mimo wszystko paliłbyś papierosy i tyle". "On chce, abym porzucił te wszystkie złe nawyki z udziałem mojej Agnyi.
A teraz Ty otworzyłaś moją Agnyę i jestem już w porządku". Więc poczułam, że zachowanie tego guru było bardzo zaskakujące.
On powiedział: "On nas bije. On zawsze bije nas za wszystko i musimy pracować bardzo ciężko". Znam także kilku guru ze
świata muzyki, którzy także to robią, spotkałam tak wielu ludzi, którzy przebywali z bardzo wielkimi guru i ich opowieści były tak
szokujące dla Mnie, dlaczego oni nie mówią im bezpośrednio: "Popatrz, to jest złe u ciebie, a tak to powinno być". Jednak guru
mówią, że jeśli powiesz im w ten sposób, oni nigdy nie będą słuchać. "Oni rozumieją tylko bicie." A Ja na to: "Och! Co ty mówisz?
Oni rozumieją tylko bicie?" - "Tak". Więc całe podejście do ucznia w rzeczywistości nie bazuje na współczuciu. Oczywiście są
także inni guru, którzy poddają okropnym próbom swoich uczniów. Weźmy dla przykładu Shri Ramdasa. To było nic w
porównaniu z tym, co zrobił Raja Janaka. Oni będą poddawać testom i dadzą Realizację tylko jednej osobie na tysiąc. Dlatego
mamy także tak wielu fałszywych guru, gdyż oni byli odrzuceni przez te Zrealizowane Dusze. W tym momencie mamy ludzi,
którzy otrzymali Realizację, podczas gdy prawdziwi guru są właśnie tacy. Spotkałam innego, który Mnie zapytał: "Dlaczego
dajesz Realizację tym wszystkim bezużytecznym ludziom?" A Ja na to: "Dlaczego?" A było tam kilku Sahaja yoginów, więc on
zapytał: "Jak wielu z nich może oddać życie dla Shri Mataji?" A Ja na to: "Dlaczego chcesz prosić o ich życie? Ja nie chcę ich
życia". On odpowiedział: "To jest pierwsze pytanie", "mam wielu takich, którzy oddadzą dla mnie życie". A on nie dał im Realizacji.
Więc teraz, gdy mamy ludzi, którzy poszukują, którzy idą do tych guru - oczywiście zapomnijcie o fałszywych guru, lecz oni idą
nawet do prawdziwych guru - i nie dostają swojej Realizacji. A teraz wy jesteście zdolni dać im Realizację - tylko wyobraźcie
sobie. Oni mają duże ashramy i temu podobne rzeczy, a nie mogą dawać Realizacji. Tymczasem wy możecie, wszyscy możecie
dawać. I to właśnie jest tak, jak byśmy zapalili światełko w lampie, a ona dawała światło tylko sobie, nic poza tym, wyobraźmy
sobie. Tymczasem wy powinniście dawać światło innym. Macie moce, możecie to robić. Wy rzeczywiście możecie zmieniać
ludzi, możecie ich wyleczyć - lecz wy nie będziecie tego robić. Przyprowadzicie do Mnie tych chorych ludzi mówiąc: "Matko,
wylecz ich". Zauważyłam, że nawet po Realizację przyprowadzają do Mnie ludzi. Czy jest taka potrzeba? Wy wszyscy wiecie, jak
dawać Realizację, jak kogoś wyleczyć. Wszyscy z was wiedzą. Jak to jest, że wy nie możecie tego robić? Po pierwsze, możecie
nie być wystarczająco dojrzali. Lecz nawet jeśli jesteście dojrzali, nie bierzecie odpowiedzialności za swoje moce, nie wierzycie
w nie. Pokora jest w porządku, lecz musicie wiedzieć, jaka to jest siła. Przypuśćmy, że ktoś jest królem, i dzięki wam zasiadł na
tronie. Jeśli podczas audiencji z odwiedzającymi ludźmi, nie oni dotykają jego stóp, a on sam kłania się wszystkim i dotyka stóp
każdego - to nie można nazwać tego pokorą. To jest nonsens. Niezależnie od zajmowanego przez was stanowiska, powinniście
postępować z pokorą, czyli poprzez współczucie. Dojrzałość polega na tym, że powinniście wiedzieć, że posiadacie moce,
powinniście wiedzieć, jak zachować te moce, powinniście wiedzieć, jak wzrastać w pokoju, a gdy spotykacie się z ludźmi,
musicie być przekonani wewnątrz. Mogę być gospodynią domową gotującą dla moich wnuków, robiąc to czy tamto. Lecz gdy
siedzę na krześle, Ja wiem kim jestem. Możecie być kimkolwiek - możecie być urzędnikiem, możecie być pomywaczem,
możecie być kimkolwiek, to nie ma znaczenia. Lecz gdy już zostaniecie Sahaja yoginem, to jesteście Sahaja yoginem. Wtedy
musicie pokazać waszą godność, zamiast rozwijać wasze słabości. Jesteście o wiele lepsi od tych wszystkich Zrealizowanych
Dusz, którym udało się osiągnąć Realizację na przestrzeni tysięcy lat, gdyż wy posiadacie tak wiele mocy. Nie ma w was jednak
ich pewności siebie i przekonania. Niektórzy ludzie mówią: "My się boimy ego". Jak możecie mieć ego? Ono skończyło się.
Nawet jeśli zrobicie kilka błędów, to nie ma znaczenia. "Matko, dotknąłem mojej lewej stopy, dotknąłem mojej prawej stopy" - to
nie robi różnicy. W związku z brakiem pewności siebie stajecie się surowi w Sahaja Yodze. Jeśli jesteście pewni siebie - to
dlaczego macie być surowi? To wszystko jest powiązane. Najpierw musicie stać się dojrzałymi, a wraz z dojrzałością nabyć
pewności siebie, a następnie bez strachu powinniście propagować Sahaja Yogę. Niektórzy boją się samych siebie, a niektórzy
boją się innych. To także pochodzi z waszych uwarunkowań, z waszego wychowania. Więc dzisiejsza Guru Puja jest w pewien
sposób bardzo ważna, gdyż każdy Mi mówi: "Matko, powinnaś być sroga, musisz powiedzieć im i musisz..." A Ja na to: "W
porządku, powiem im". Lecz tutaj nie chodzi o to, by was poniżać, nie ma o tym mowy, to jest po to, by wam powiedzieć, co
możecie osiągnąć. Aby powiedzieć wam, jak daleko możecie dotrzeć. Jest was tak dużo, więcej niż potrzeba, aby

transformować przynajmniej dziesięć globów, dziesięć światów, [jest was] więcej niż wystarczająco. Lecz wy nadal jesteście
zajęci sobą, martwicie się o siebie, tylko o swoje dzieci, o swojego męża, o to i tamto - to nie zadziała. W zależności od tego, jak
bardzo pragniecie wzrastać, ta siła może dać wam tę moc. Lecz problem, z którym się zmagamy polega na tym, że nie znamy
samych siebie, i nie chcemy poznać samych siebie. Dzisiejsza Puja Guru powinna dać wam stan guru. Jeśli tego chcecie, to to
zadziała. Wszechprzenikająca Siła Boskiej Miłości całkowicie to wypracowuje. Bardziej niż wy sami, Boskość chce zmienić ten
świat, chce transformować cały Wszechświat. Teraz wy jesteście instrumentami, a jeśli staracie się oszukiwać samych siebie,
kto może to powstrzymać? Radość ze słuchania muzyki lub radość z bycia razem, albo z przynależności do jakiegoś klubu, lub z
tego, że ma miejsce piękny festiwal, lub to, czego najbardziej poszukujecie, czyli bezpieczeństwo waszych dzieci i rodziny itp. to nie daje satysfakcji. To nigdy nie da wam satysfakcji. To da wam satysfakcję tylko wtedy, gdy staniecie się światłem, aby
dawać je innym, aby pracować dla innych. Wy posiadacie te moce, o których staram się bez przerwy mówić, wy posiadacie te
siły, poprzez które możecie poddawać siebie introspekcji, wy możecie być świadkiem samego siebie, a także oddać się.
Ponieważ mentalnie jesteście teraz przekonani o Sahaja Yodze. Emocjonalnie jesteście przekonani, że Sahaja Yoga dała wam
takie poczucie miłości i współczucia. Fizycznie jesteście przekonani, że Sahaja Yoga dała wam dobre zdrowie i pewność co do
swojego zdrowia. A teraz duchowo powinniście być przekonani - duchowo, że jesteście rzeczywiście duchowymi ludźmi
wybranymi przez Boga, że wasze ostatnie życia były poświęcone wielkiemu poszukiwaniu, dlatego narodziliście się teraz i
dostajecie te wszystkie błogosławieństwa. Załóżmy więc, że przyjęcie własnej osobowości jest ważne. Musicie medytować,
powinniście wejść w stan świadomości bez myśli i cały czas utrzymujcie w gotowości waszą uwagę. To jest bardzo ważne.
Kiedy, co jest potrzebne, kiedy coś się pojawi, jak powinniśmy reagować - wszystkie te rzeczy przychodzą do was, gdy jesteście
czujni i świadomi tej Wszechprzenikającej Siły cały czas, w każdej chwili. Ja nie martwię się w ogóle, nigdy. Wszyscy się dziwią z
tego powodu. Nie martwię się. Dlaczego? Bo moje zmartwienie zostało przejęte. Ludzie mówią: "Ty podróżujesz i podróżujesz".
Ja nigdy nie podróżuję. Ja siedzę tu lub tam, o co chodzi? Dokąd podróżuję? Więc nie myślcie w tych kategoriach. Świadomość
wolna od myśli, jest pierwszym pięknym stanem, który musicie osiągnąć. To da wam spokój i stan świadka, aby cieszyć się
teatrem życia, aby otrzymać radość z obcowania z różnego rodzaju ludźmi, a jednocześnie będziecie wzrastać wewnętrznie. Dla
Sahaja yogina ważne jest, aby nie dostrzegać wad innych ludzi, lecz swoje własne wady i korygować je. Otrzymuję tak wiele
listów na temat pewnej pani lub pewnego lidera lub kogoś podobnego. Oni piszą: "Matko, ten lider mnie dręczy, tamten lider
mnie dręczy, to i tamto..." Jestem zaskoczona. Zmienię lidera, gdy tylko zauważę, że z nim jest coś nie tak, zawsze to robiłam jeśli ktoś jest nieodpowiedni, jeśli ktoś ma z tym problem, zawsze to robiłam. Lecz sposób, w jaki kierujecie uwagę na lidera
oznacza, że prawdopodobnie mamy do czynienia z zazdrością. Jeśli lider powie wam, że coś jest z wami nie tak, powinniście mu
podziękować. Któż może wam to powiedzieć? Jestem bardzo dumna z was, jestem bardzo szczęśliwa, że żaden guru nie miał
takich uczniów. Skoro jestem guru, powinnam powiedzieć, że to już wystarczy, kończymy na tym - jestem uszczęśliwiona. Lecz
gdy widzę, że wy nie jesteście w stanie pojąć, co osiągnęliście, i nie chcecie wykonywać tej pracy, to na myśl przychodzi Mi
przypowieść Chrystusa, że niektóre ziarna spadły na skałę. Cała wasza czułość, cała wasza miłość, wiem, że nie jest możliwe,
aby wyrazić moje uczucia wobec tego. Lecz wy nie wiecie, dlaczego macie Realizację, dlaczego jesteście tutaj, co jest waszą
specjalnością, co powinniście osiągnąć. Wy nie wiecie o tym. I to jest właśnie to, o czy musicie wiedzieć. Ja nie mówię jak
Chrystus, abyście wyłupili sobie oko lub odcięli sobie rękę - nic z tych rzeczy. Wy będziecie nienaruszeni, wasze ciało będzie
nietknięte, nic z niego nie będzie odcięte. Potrzebujemy tego ciała. Lecz w subtelny sposób powinniśmy zrozumieć Jego słowa,
że jeśli którakolwiek część waszego ciała robi coś złego, to powinniście starać się to zanegować - w subtelny sposób. W ten
sam sposób także w Sahaja Yodze, jeśli pojawia się zazdrość, starajcie się dowiedzieć, dlaczego jesteście zazdrośni, dlaczego
jesteście przeciwko liderowi? Jeśli lider komuś coś powie, oni natychmiast do Mnie piszą. Po co on jest liderem, jeśli nie może
wam niczego powiedzieć? Uważam, że dzisiaj po raz pierwszy byłam w stanie powiedzieć wam coś, o czym zawsze wahałam
się powiedzieć, dotąd mówiłam: "Niech tak będzie, tylko teraz, oni są jeszcze małymi dziećmi, w porządku". Ale teraz, po tym
wszystkim musicie wzrastać, wzrastać pod każdym względem. Po prostu nie mogę tego zrozumieć. Ci, którzy dostali Realizację
bez mocy unoszenia Kundalini, wykonują tak wiele pracy. Podczas gdy wy wszyscy posiadacie tę moc unoszenia Kundalini,
pozwalającą leczyć ludzi, a także mówić o Sahaja Yodze, jesteście tak wrażliwi. Mimo wszystko, gdzie jest wasza uwaga, nie
rozumiem tego. Dzisiejszy wykład nie powinien was w żaden sposób zranić, gdyż wcale nie chcę was zranić. Bez względu na
sytuację, Ja to akceptuję. Lecz jeśli wy nie chcecie akceptować tej sytuacji, powiedziałam wam, co powinniście robić. To z
pewnością zdecydowanie podniesie wasz duchowy wzrost - stanowczo. Nie ma wątpliwości. Jest bardzo ważne, aby widzieć w
samym sobie, co jest nie tak. Mimo wszystko jesteście poszukiwaczami prawdy od wieków, a teraz przyszliście i znaleźliście
prawdę. Więc starajcie się utożsamiać z prawdą, to wszystko. A także z rzeczywistością. Jeśli utożsamiacie się z prawdą i z
rzeczywistością, wasza Sahasrara jest całkowicie otwarta. Nie ma wtedy problemów. Prawda jest w waszej Sahastrarze. A gdy

ta prawda pojawia się, jesteście zaskoczeni, że prawda jest miłością i miłość jest prawdą - czysta miłość. To daje bardzo dużo
radości, i wszystkie niranandy [radości], które chcecie mieć, możecie mieć, jeśli zrozumiecie tę prostą regułę, że absolutna
prawda jest absolutną miłością. Nie mam żadnych oczekiwań. Muszę wam powiedzieć, że jestem bardziej niż zadowolona. Jeśli
chodzi o Mnie, to uważam, że wykonałam Moją pracę. Lecz teraz to powinno zostać przejęte, wy powinniście być
odpowiedzialni. Wy powinniście to wykonywać. Byłam tak szczęśliwa, gdy odwiedzając przeróżne miejsca, wszyscy liderzy
mówili Mi: "Matko, nie musisz podróżować, my przejmujemy odpowiedzialność. My to zrobimy". Ale wszyscy musicie wspierać
waszych liderów i robić coś w tym kierunku. Czasami liderzy nie mogą zrozumieć, dlaczego ludzie mają swoje własne pomysły
na wszystko. Wszyscy musicie wyjść na zewnątrz. Przykładowo w naszym kraju, gdy chcieliśmy pozbyć się zniewolenia,
wszyscy zjednoczyli się, aby to osiągnąć. A teraz są tacy ludzie, którzy starają się podstawiać nogę liderom, poniżać ich,
naśmiewać się z nich, tworzyć grupy. Czy w ten sposób zamierzamy wykonać tę pracę? Wszyscy powinniście wspierać lidera.
Powinniście wszyscy wyjść na zewnątrz i robić to, co lider wam mówi. Jeśli jest coś nie tak z liderem, ja z nim porozmawiam,
skoryguję go, obiecuję wam. Ale wy nie starajcie się doszukiwać błędów. Ponieważ wszyscy liderzy pytają Mnie wcześniej, czy
mogą coś zrobić. Więc wy po prostu starajcie się słuchać liderów, cokolwiek oni mówią, bezwzględnie włóżcie cały wasz
wysiłek. Jestem naprawdę zdziwiona słysząc skargi, że ich nie słuchacie. Widzieliście wczoraj, jak on grał na sitarze.
Powinniście byli go zapytać o jego guru. Jego własny ojciec był jego guru i on go bił, to samo robił jego dziadek. Lecz z takim
pragnieniem nauczenia się czegoś, stania się kimś, oni nie sprzeciwiali się niczemu. "Bij mnie, rób co chcesz, wsadź mnie do
więzienia, lecz zrób ze mnie dobrego artystę". W ten sam sposób działa Sahaja Yoga. W związku z obecnością pewnego defektu,
jeśli można to tak nazwać, Sahaja Yoga nie jest czymś na podobieństwo dyscypliny wojskowej, ona jest zwyczajną, prostą
miłością Matki. To oczywiste, że każda matka chce, aby jej dziecko było wspaniałym człowiekiem, aby posiadało wszystkie jej
moce - ona tego chce, bez wątpienia. Jak ona to robi, jak ona to wykonuje, to już jest jej własny problem. Ale sposób, w jaki to
przyjmujecie i używacie, to już jest wasz własny problem. Ja zawsze kłaniam się wam, ludziom, którzy otrzymali Realizację, gdyż
uważam, że tak wielu świętych nie pojawiło się dotychczas na tej ziemi. Ale ta świętość musi być pełna. Bez tego nie możecie
pomóc nawet waszej rodzinie, nie wspominając już o rozwiązywaniu problemów waszego kraju, a tym bardziej całego świata.
Więc teraz potrzebne jest podniesienie waszego przebudzenia, podniesienie waszej duchowości, aby wejść w sferę pełnego
wsparcia i oddania na rzecz tego poruszenia, tego spontanicznego ruchu Sahaja Yogi. Niech Bóg was wszystkich błogosławi.
Krótko mówiąc, musicie czcić samych siebie.
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Dzisiaj zebraliśmy się tu, aby uczcić Shri Krishnę. Jak wiecie, Shri Krishna jest inkarnacją Vishnu. A Vishnu jest tym, który
ochrania ten wszechświat. Wtedy, kiedy ten cały świat został stworzony, koniecznym było również stworzenie obrońcy,
ponieważ bez obrońcy ten świat zostałby całkowicie zniszczony, bo ludzie są tacy, że mogliby zrobić wszystko z tym światem.
Ale Vishnu jest tym, który ochrania. On chroni i jest jedynym, który naprawdę się inkarnuje.
Oczywiście Brahmadeva czasami także się inkarnował, ale On tylko przybierał formy. W czasie naszego procesu ewolucyjnego
On przyjmował różne formy. Przychodził na ziemię w różny sposób. Ale nadal On miał, jak mówicie, 12 - do 12 był Shri Ramą, a
przez 10 był tam. Więc również stworzył wokół Siebie atmosferę wielu wielkich proroków, tak żeby mogli ochraniać dharmę tego
wszechświata. Tak więc podstawą ochrony wszechświata była dharma, która jak wiecie jest najważniejszą podstawą życia
duchowego. W tej dharmie, cokolwiek miało być ustanowione, miało być ustanowione w równowadze. Ludzie mieli nawyk
dążenia we wszystkim do skrajności. Więc On stworzył równowagę wewnątrz nas. Pierwszą zasadą dharmy było stworzenie
równowagi. Jeśli dana osoba nie jest w równowadze, to nie może osiągnąć duchowego wzrostu. Tak to jest. Jeśli samolot nie
jest w równowadze, nie jest w stanie się wznieść. Jeśli statek nie jest w równowadze, nie będzie pływał. Tak samo istoty ludzkie
musiały najpierw osiągnąć równowagę. Ale rodzą się one z różnymi zdolnościami, z różnymi możliwościami.
Powiedziane jest "Ya Devi sarva bhuteshu Jhati rupena samstitha" - znaczy, że uzdolnienia są różne. Ludzie rodzą się z różnymi
uzdolnieniami, mają różne twarze, mają różnego koloru skórę, ponieważ musiała zostać stworzona różnorodność. Jeśli każdy by
wyglądał tak samo, to wszyscy wyglądaliby jak roboty. Więc każdy został stworzony na inny sposób, w zależności od kraju, gdzie
się urodził i od rodziców. Wszystko to zostało zorganizowane według zasady Shri Vishnu, która mówi, że On stworzył ten
różnorodny świat. On dał różnorodność, a Shri Krishna jest jej mistrzem.
W czasie, kiedy przyszedł Shri Krishna, ludzie byli niezmiernie poważni i bardzo rytualistyczni. Powodem tego było, że kiedy
przyszedł Rama, mówił o mariadach i te mariady sprawiły, że ludzie stali się niezwykle surowi. W tej swojej surowości stracili
poczucie radości, poczucie piękna i różnorodności. Więc inkarnacja Shri Krishny przyszła jako Sampurna, czyli kompletny,
ponieważ ma On 16 płatków. Tak jak Księżyc ma 16 faz (kalas), On także miał 16 płatków, więc On jest Sampurna i on jest
Purnima - księżycem w pełni. Poprzez pełnię Jego inkarnacji, od inkarnacji Vishnu poprzez wiele innych, On przyszedł jako pełna
inkarnacja; całość Shri Vishnu została zamanifestowana. Więc czegokolwiek brakowało w inkarnacji Shri Ramy, On to
wprowadził.
Jak wiecie, w czakrze prawego serca macie 12 płatków. Poprzez to On pokazał tak wiele rzeczy, których ludzie kompletnie nie
zauważyli, ponieważ, niestety Gita została spisana. Kiedy Gita powstała jako książka ludzie zaczęli się jej trzymać dosłownie,
bez zrozumienia. A w Gicie pokój nigdy nie był Jego przesłaniem. On nie powiedział, że macie być pokojowi. To było coś takiego
jak Jihad. Powiedział do Arjuny "Musisz walczyć. Teraz musisz walczyć o dharmę, o prawdę. Musisz walczyć". Wtedy Arjuna
powiedział: "Nie mogę zabić moich wujów, mojego dziadka i moich krewnych". Krishna odpowiedział: "Kogo, kogo zabijasz,
przecież oni są już martwi". Bo oni nie mają w sobie dharmy. Jeśli nie macie dharmy, to tak jakbyście już nie żyli. Co znaczy więc
zabić lub nie zabić? I to właśnie obserwujemy dzisiaj w nowoczesnych czasach, szczególnie w Ameryce, która jest krajem
Vishuddhi. Oni nie zachowują dharmy, więc są już martwi, są odurzeni, owładnięci strachem przed tyloma różnymi chorobami.
Oni już nie żyją, więc kogo masz zamiar zabić?
To posłanie dane było Arjunie w Kurukshetra. Ale wtedy Arjuna rzekł: "Powiedziałeś, że mam zabić tych ludzi, ponieważ ja mam
dharmę w sobie. Zabijam ich, w porządku, ale co jest ponad tym?" Co jest ponad tym? Więc On opisuje Sahaja Yogę. Ponad tym
wszystkim była Sahaja Yoga. Najpierw opisuje w drugim rozdziale kim jest Stitha Pragnya, jest to człowiek, który jest w
równowadze. Potem mówi, że taki człowiek nigdy się nie złości. Nie złości się. Wewnątrz jest całkowicie spokojny. Potem opisał
czasy nowoczesne, lub można powiedzieć, naszą Sahaja Yogę, powiedział jakim wtedy powinien stać się człowiek.

On nie napisał ani nie powiedział, jak się tym stać, ale myślę, że opis jest taki jak powiedział Chrystus, że jeśli ktoś uderzy cię w
policzek, to nadstaw mu drugi. To wszystko jest faktycznie opisem Sahaja Yogi przyszłości. Nie w czasach, kiedy Kauravas
walczyli z Pandavas. To nie było wtedy. Podczas tej walki Krishna powiedział Arjunie, że jeśli staniesz się Stitha Pragnya, to
wtedy będziesz mógł wznieść się ponad te wszystkie problemy, te wszystkie wyobrażenia jakie masz i staniesz się całkowicie
pełen pokoju ze sobą. Więc z jednej strony On powiedział, że macie walczyć. Ale w nowoczesnych czasach nie musicie walczyć
z Kauravas, bo Kauravas nie ma. Pięciu Pandavas musiało walczyć z Kauravas.
Więc kim jest tych pięciu Pandavas? To jest nasze pięć zmysłów albo można powiedzieć, że jest to kosmos, podzielony na różne
elementy. To jedna strona. Oni muszą walczyć z Kauravas, którzy są w nas. Są setki Kauravas, nie jeden. W szerszym
kontekście, można powiedzieć, że natura musi zwalczać coś, co jest przeciw niej. Ktoś może powiedzieć, że złość jest naturalna,
bycie rozdrażnionym i agresywnym jest naturalne, ale tak nie jest. Być może złość była dotychczas naturalna, ale teraz musimy
wiedzieć, że mamy naturalną zdolność do wzrostu. Naturalnym jest iść wyżej. Naturalnym jest być Stitha Pragnya. Naturalnym
jest być sahaja yoginem. To jest również wbudowane w nas.
Na przykład ziarno jest ziarnem. Kiedy jest ziarnem, nazywamy je ziarnem. W porządku, z natury jest ziarnem, ale kiedy
zakiełkuje i wyrośnie, wtedy staje się drzewem. Naturalnym jest więc także, że cała przyszłość, całe tysiące drzew, jest również
zapisana w tym ziarnie. I teraz oni prowadzą na ten temat eksperymenty, aby z jednego ziarna uzyskać tysiące małych kiełków, z
których będzie można uzyskać tysiące drzew lub roślin. To jest nowość, która się pojawiła.
Więc mówiąc, że musicie stać się Stitha Pragnya, próbował przekazać, że powinniście osiągnąć równowagę. Więc tak
powiedział. Trwała wojna. Kiedy walczyli, w porządku, musieli to robić. Jeśli musicie walczyć z ludźmi, jeżeli musicie ich zabić, to
jest w porządku. Ale potem, kiedy jest już po wszystkim, to co musicie zrobić - musicie zbudować zdolność duchowego
odczuwania. To wzmocnienie swojego duchowego zmysłu jest naszym zadaniem i to właśnie mamy zrobić. Nie tylko dharma.
Wielu sahaja yoginów myśli, że żyją zgodnie z zasadami dharmy, więc są w porządku. Oni pracują zgodnie z dharmą, żyją
zgodnie z dharmą. To prawda. Jestem zaskoczona i szczęśliwa, że to robią. Ale to nie koniec. To tylko ta część, w której
osiągamy równowagę.
Więc musicie iść w tym dalej, budować swoją duchowość i rozprzestrzenić ją. To jest zadanie Shri Krishny, bo On jest tym, który
wszystko łączy. Jak wiecie Ameryka zajmuje się komunikacją, w zły sposób, ale jednak. Oni mają komputery i stworzyli
wszystko, co pozwala na komunikację, bo komunikowanie się jest ich wrodzoną zdolnością. Ale ponieważ nie wierzą ani w Shri
Krishnę ani w dharmę, więc cała podstawa sama w sobie jest błędna. I na tej błędnej podstawie zaczęli rozprzestrzenianie. Na
tej bardzo błędnej podstawie zaczęli rozprzestrzeniać różnego rodzaju nieczystości, plugastwa i nie wiem jak to nazwać, to co
jest przeciwko ludzkości, przeciwko naszemu wzrostowi, przeciwko Bogu. I nadal to robią.
Dlaczego? Dlaczego robią coś, czego nie powinni robić? Myślę, że to ich intelekt. Ich intelekt, który jest także mózgiem, siedzibą
Viraty. Możecie to sobie wyobrazić? - Jest siedziskiem Viraty. A co oni robią z tym swoim intelektem? Oni mówią, że jest to
naturalne. Jest naturalne być adharmicznym, być agresywnym, jest naturalne być ukierunkowanym na pieniądze. Wszystko co
mają, jest naturalne ponieważ według nich i ich intelektu, wszystko to jest w porządku, jest ich kulturą, bez tego nie mogą istnieć.
W ten lub inny sposób udało się im racjonalnie was o tym przekonać.
Więc jeśli ta bezsensowna kultura jest akceptowana wszędzie, nie tylko w Ameryce, to dzieje się tak z powodu intelektu. Oni są
dużo bardziej inteligentni. Na przykład osoba, która ciągle myśli o pieniądzach itp. w naturalny sposób staje się bardzo
inteligentna i sprytna. Staje się przebiegła, tak jakby wszystko wiedziała. Zaczyna myśleć, że wszystko wie, że wszystko co robi,
jest w porządku, że sposób w jaki się zachowuje jest w porządku. Więc tych Pandavas, te elementy, które taki człowiek ma w
sobie, on je używa w celu destrukcyjnym, całkowicie destrukcyjnym, przeciw Bogu. I ten człowiek nie jest tego świadomy, bo
jego inteligencja zawsze wszystko usprawiedliwia. Cokolwiek robi, jest wytłumaczone. I dał też tyle inteligencji tym
intelektualistom, że oni również próbują iść przeciw dharmie.
Na przykład, nawet życie Shri Krishny próbują przedstawić mówiąc, że sam Shri Krishna miał pięć żon, a potem miał szesnaście.
Tak naprawdę, to były Jego moce. Ale bez zrozumienia kim był Shri Krishna, ten intelekt działa na was. Sam ten intelekt jest
bezsensowny i nie prowadzi was do poprawnego myślenia tylko zawsze do złego, bo wy zawsze chcecie wszystko
usprawiedliwić i to usprawiedliwianie powoduje, że żyjecie w zgodzie sami ze sobą. W przeciwnym razie, oczywiście, nie

potrafilibyście tak żyć. Bardzo trudno jest prowadzić życie, które jest adharmiczne, agresywne, które możemy nazwać
podżeganiem do wojny. Ale oni tak żyją.
Więc wszystko, czego ludzkie istoty oczekują jest przeciwieństwem tego, co dają wszystkie te zachodnie kultury. Widać to
wyraźnie jak oni to wszystko usprawiedliwiają. Mogą usprawiedliwić niemoralność. Taki Freud się pojawił i zajął nawet miejsce
Chrystusa. Oczywiście, że musiało się tak stać, bo Chrystus był nawet surowszy od Mahometa, który powiedział, że jeśli
uczynisz coś swoim okiem, to je wykol. A jeśli twoja ręka coś złego uczyni, to ją obetnij. Myślę, że zgodnie z Chrystusem,
większość Europejczyków i Amerykanów była by bez ręki. Dzięki Bogu oni nie stosują tych Jego zasad. I poza tym, Mahomet
myślał, że Chrystus zrobił tak wiele dla mężczyzn, więc dlaczego nie mamy zrobić czegoś również dla kobiet. Więc On zrobił coś
dla kobiet. Obaj są zbyt wymagający dla ludzi.
Oni nie pojęli tego. Kto będzie sobie wydłubywał za to oko? Ludzie mają intelekt. Więc jeśli patrzą na wiele kobiet, jest na to
usprawiedliwienie, że to naturalne. Czy widzieliście, żeby zwierzęta tak się zachowywały, chociaż też są stworzeniami natury?
Jesteśmy gorsi od zwierząt. I jak wszystko pogmatwaliśmy akceptując idee tych intelektualistów, którzy próbują nam coś
powiedzieć. Jednym z problemów jest to, że jeśli znajdzie się jakiś inteligentny człowiek, to on dominuje.
Na przykład zaczyna się jakaś moda. Wszyscy ją przyjmujemy. To moda. Ale dlaczego ją przyjmujecie? To moda. Intelekt
przedsiębiorcy może was naprawdę oszukać. Ale nie ludzi, którzy są mądrzy. Oni powiedzą: "Idź sobie, my to już znamy". To tyle
na temat moralności, która jest praktykowana na Zachodzie i jest gorsza niż zwierzęca. I dlatego oni dzisiaj cierpią. Cierpią z
powodu tak wielu chorób, tak wielu problemów. Drugą rzeczą, którą zawsze usprawiedliwiamy, jest przemoc. Teraz nie ma
wojny w Kurukshetra. Ale wszędzie widzicie przemoc. W Ameryce jest strasznie. Kiedy moja córka tam pojechała, oddała mi
całą swoją biżuterię. Powiedziała: "Mamo, nie mogę tego nosić". Nic nie dostała, poza sztuczną biżuterią, bo przez to można
stracić życie. Nie mówię, że tak jest tylko w Ameryce. Tak jest wszędzie.
Bo Ameryka jest guru dla wszystkich. Ta moda na guru zaczyna się w Ameryce i ludzie ślepo idą za tym przykładem. Teraz
przemoc wchodzi do naszych filmów, także do indyjskich, ale są już pewne sprzeciwy. Może to dla nas za wiele. Ale żeby kogoś
zabijać, jeśli to ma być kryterium wielkości, to ludzie z Ruandy powinni być na najwyższym szczeblu w procesie ewolucji. Nie
wolno zabijać nikogo. Nie zabijaj! Muzułmanie zabijają. Wszyscy zabijają się nawzajem. Niedawno w Indiach zabili bardzo
miłego człowieka - zupełnie za nic. Ta zasada agresywności w końcu prowadzi was do zabijania. Nie potraficie stworzyć nawet
jednej mrówki. Jak możecie tak po prostu zabić człowieka?
Oczywiście, to zabijanie osiągnęło najwyższy limit, jak w przypadku Hitlera, który wierzył, że jest na szczycie świata. To jest to
samo, kiedy wy zapominacie kim jesteście i zaczynacie dochodzić do wniosku poprzez wasze ego, że jesteście czymś bardzo
wielkim. Również w Sahaja Yodze ostatnio odkryłam, że są ludzie, którzy mówią, że są bogami, bóstwami, wszystkim. Ego tak
naprawdę czerpie energię z waszej inteligencji. A największym wrogiem człowieka jest jego inteligencja. Bo ona jest tak
ograniczona, tak uwarunkowana, arogancka i ślepa.
Mądrość jest czymś innym. Mądrości nie otrzymacie na uczelniach, w szkołach, na uniwersytetach, nigdzie. Skąd weźmiecie
mądrość? Otrzymujecie ją od waszego Ducha, który daje wam całkowitą wiedzę o tym co dobre, co złe. Intelekt zawsze
zaakceptuje to co jest złe. Zawsze. Intelekt to nie jest mądrość, musicie to zrozumieć. Mądrość i intelekt to dwie różne rzeczy.
Krishna był znany z dyplomacji. On posiadał Boską dyplomację. Co to znaczy? On był bardzo inteligentny, bez wątpienia, to jest
konieczne. Spotkałam wysoko usytuowanych ludzi, którzy nawet nie byli zbytnio inteligentni, ale teraz widzę, że ten intelekt jest
rzeczą niebezpieczną.
Więc Shri Krishna używał swojego intelektu. On jest wszechmocny. Nic nie jest w stanie Go zdominować. Nawet jego intelekt nie
może Go zdominować. On używał swojego intelektu. Powinniście zobaczyć jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim.
Powinniście móc używać swojego intelektu i nie być zdominowani przez ten intelekt. Więc On używał swojego intelektu do
rozwiązywania wielu problemów. Cała Jego dyplomacja miała na celu użycie intelektu dla celów Boskich. Przez cały czas, Jego
wewnętrzna Boskość pomagała mu używać Jego intelektu. Tak więc różnica polega na tym, że my jesteśmy niewolnikami
naszego intelektu, zaś On był jego mistrzem. Nie tylko intelektu ale i wszystkiego.
On jest mistrzem swoich uwarunkowań, swoich emocji, swojego ciała. On jest mistrzem wszystkiego. I kiedy staniecie się

mistrzem, zobaczycie całkiem jasno swój intelekt i to co on sugeruje lub nie. Intelekt może wam powiedzieć coś niby
pozytywnego na przykład, że jesteście panem całego świata. Wydaje się to być pozytywne. Ten sam intelekt może wam
powiedzieć, że jesteście niczym. Intelekt z wami pogrywa. Teraz, jako sahaja yogini, nie jesteście prowadzeni przez wasz
intelekt, ale przez waszą mądrość. Macie do tego bardzo dobry instrument - poprzez wibracje możecie stwierdzić co jest dobre,
a co złe. Będąc ludźmi widzicie, że nieraz intelekt wpływa na was. A w Sahaja Yodze jednak sami możecie osądzić, co ten
intelekt wam mówi. Ponieważ intelekt, jaki posiadacie wziął się stąd - to jest główna rzecz, powinniśmy dotrzeć do tego
subtelnego punktu, skąd się wziął ten intelekt.
Intelekt powstał, bo nasz mózg zaczął być aktywny bardzo wcześnie. Widziałam dzieci, które były wyjątkowo inteligentne, ale nie
posiadały mądrości. Jeśli tylko wasz mózg za bardzo się rozwija, wasza matka jest bardzo inteligentną kobietą, ojciec jest
bardzo inteligentny, dziedzictwo jest wspaniałe, wtedy macie ten problem. Albo może zaistniały takie okoliczności, że na
przykład urodziliście się w danym państwie i przez to staliście się nagle bardzo inteligentni.
Widziałam Amerykanów, oni cały czas czytają. Cały czas widzi się ich czytających. To samo Brytyjczycy. Ale nie wiem, co oni
mają z tego czytania. Przeczytają każdą książkę. Jeśli zapytacie ich czym jest komputer, oni wiedzą wszystko o komputerach, o
tym, o tamtym. Ja nawet nie wiem, jak wyłączyć telewizor. Jeśli zapytacie ich o telewizję, oni wiedzą wszystko co chcecie o
urządzeniach mechanicznych. Wszystko wiedzą o polityce, kto był czyim ojcem i tak dalej i powiedzą wam, że "Nie, nie, nie, to
jest tak, a to jest tak." To wszystko jest avidya, to nie jest wiedza. To jest niewiedza. Więc oni myślą, że są bardzo inteligentni, bo
wiedzą wszystko o wszystkim.
Jeśli chodzi o intelekt, kiedy ta świadomość się zaczęła, oni zaczęli tworzyć bardzo intelektualne idee. Szczególnie w Ameryce
to widziałam, że oni mają różne dziwne rzeczy dla dzieci tylko po to, żeby zrobić na tym pieniądze. Na przykład jakaś groteskowa
lalka, która ma urodziny. Wyobrażacie to sobie? Urodziny z tego powodu i ludzie czasami nawet mają wielkie przyjęcia z tej
okazji. Potem zaczęli organizować urodziny dla psów. Każdy może im coś włożyć do głowy. Są organizacje, które mówią: "zanim
umrzesz, powiedz nam w co chcesz być ubrany, w jakie buty, jakie ubranie, w jakiej trumnie chcesz być pochowany - w
drewnianej, plastikowej itd". Więc to jest ustalane do tego stopnia, że niektórzy mówią: "Włóżcie nas do lodu, żebyśmy byli
zachowani."
Najgorsze, szczególnie w Europie, jest to, że jest tyle marketingu i ogłoszeń dotyczących wyjazdów na wakacje. Na przykład we
Włoszech, jeśli ktoś nie pojedzie na wakacje, to mówi: "mam życiowy kryzys. Nie mogłem wyjechać na wakacje." I potem mówią
- musisz tam pojechać, musisz opalić twarz, mieszkać w hotelach, więc powstało tyle hoteli. Wszyscy muszą wyjeżdżać.
Szczególnie byłam zdziwiona tym, że cały Mediolan jest zamknięty przez miesiąc. Nie ma tam nikogo. Myślę, że byłby to lepszy
pomysł, jeśli wszyscy zamieszkaliby w dżungli. Więcej by się nauczyli, niż kiedy marnują czas nad morzem. Oni zanieczyszczają
całe wybrzeża. Nie mają szacunku dla morza, które jest ich Ojcem. Nie mają szacunku dla siebie nawzajem. Kobiety starają się
schudnąć i ładnie wyglądać, po to aby tam móc pokazać swoją nagość. Cały ten przemysł jest taki zły. Jeśli ktoś by mnie
zapytał, czy bym chciała pojechać nad morze, nie pojechałabym. Nie mogłabym znieść oglądania wielu głupich kobiet, zajętych
opalaniem się. Skoro jesteście tacy inteligentni, to jak mogliście zaakceptować tak głupi pomysł?
W dzisiejszych czasach rozpowszechnia się tyle idei pochodzących głównie z Ameryki, za którymi wy ludzie podążacie. Jak
powiedziałam, Ameryka jest guru dla wszystkich wschodnich, europejskich, brytyjskich i innych narodów. Wtedy dzieje się coś
innego. Widzicie atmosferę, w jakiej żyjecie. Szczególnie zauważyłam to w Anglii. Oni mogą być niczym. Był raz taki śmieciarz,
który przyszedł do naszego domu. Mieliśmy wtedy gościa - prezydenta najwyższego sądu w Hadze, wyobrażacie to sobie najwyższego sądu na świecie! Więc powiedziałam śmieciarzowi: "zabierz te śmieci". A on na to: "tego juz za wiele!". Jak zwykle,
oni są tak głupio dumni z siebie. "Nie rozumiesz" - powiedział. Odpowiedziałam: "ile pan chce?" Dałam mu 10 funtów. Wtedy 10
funtów to było dużo pieniędzy. On na to: "Pani nie rozumie prawa, wy jesteście Hindusami, czarnymi itd". Wtedy gość, który był u
nas wyszedł i zapytał go: "Dlaczego pan tutaj krzyczy?"
"Wy czarni nie rozumiecie prawa." Ten człowiek jest prezydentem najwyższego sądu, a ten głupi Anglik do niego tak mówi.
Rzeczywiście, Anglicy w pewnym sensie są naprawdę głupi, bo ich inteligencja nigdy im nie mówi, że są niczym. Z czego
jesteście tacy dumni? Oni są tacy głupi. Może to z zimna - sama nie wiem, ale oni myślą, że są tacy inteligentni. Ich wiedza była
w porządku, ale byłam zdumiona, że na początku nauki jaką otrzymali, mówiono, że czarni ludzie są jak bestie. Napisano na ten

temat tyle książek i oni zaakceptowali to, że czarni ludzie są jak bestie, podczas gdy ci ludzie żyli jak nie wiem kto - w tym
samym czasie, kiedy czarni byli o wiele bardziej zaawansowani. Widzę, że tutaj mają również ten sam sposób myślenia. Anglicy
mają wygórowane mniemanie o sobie. Ale nie rozumieją, że nic nie wiedzą. Nie mają mądrości. Mieszkali w Indiach przez 300 lat
i niczego się tam nie nauczyli. Wyobrażacie sobie ich mądrość? Ich nauka jest w porządku, ale mimo wszystko wciąż
dwuznaczna. Na przykład Bernard Shaw był bardzo dwuznaczny. Uważam, że był bardzo dobrym pisarzem, ale był dwuznaczny.
Następnie Francuzi, zachowaj Boże. Jak zaprzeczono Shri Krishnie, widać najlepiej po Francuzach. Francuzi chcieli być najlepsi
w dyplomacji. Oni nie mają dyplomacji w ogóle. Bezużyteczni ludzie. Założyli telefon w Indiach i źle to zrobili. Następnie, zaczęli
kult picia. Czy możecie sobie wyobrazić Shri Krishnę pijącego to wszystko? Oni mają słownik na temat picia. Jest wiele książek
na ten temat. Jak mogli rozwinięci ludzie zaakceptować taką bezsensowną kulturę, w której trzeba wiedzieć co pić, co kupić, do
czego nalać, do jakiego kieliszka.
To są kieliszki, po prostu kieliszki. Jak opinia społeczna mogła coś tak głupiego zaakceptować? Prostytucja też jest społecznie
zaakceptowana. Pod względem moralności oni naprawdę zaprzeczyli zasadzie Shri Krishny. Oni zrujnowali swoich własnych
ludzi. A z tego wszystkiego najgorszy jest rasizm. Wyobrażacie sobie, żeby na podstawie skóry rozróżniać ludzi? Przeciwnie,
myślę, że czarni, - szczególnie w Indiach - są o wiele bardziej rozwinięci niż wszyscy biali razem wzięci, bo mają mądrość. Oni są
mądrzejsi. A ci biali, jak oni dostali się również do Ameryki? Zdominowali ją, podbili i osiedlili się tam.
Widzieliście wczoraj, jak ludzie z Sierra Nevady wierzyli w mądrość i jak żyli. Tamci zabrali im całą ich ziemię. Teraz są po prostu
właścicielami Ameryki. Jakim sposobem? Wy jesteście dzikimi lokatorami. Przyjechaliście z innego kraju i bez żadnego
poczucia winy zabiliście wiele tysięcy ludzi. To oznacza, że oni nawet nie są istotami ludzkimi. I osiedliliście się pięknie jako
Amerykanie. Nie wiem, skąd się wzięło to słowo "Ameryka", ale jeśli to znaczy "amar", to oni tacy nie są. Jeśli to znaczy "a
mericas", to oni tacy nie są. W obu przypadkach nie wiem, skąd się wzięło to słowo i jakie znaczenie mu przypisano, ale ich
intelekt rozrósł się o wiele bardziej. Dlaczego?
Znowu z powodu orientacji na pieniądze. Ja nie rozumiem ekonomii i sposobu w jaki oni wymyślili tę ekonomię, która
doprowadziła wszystkie kraje do recesji. Wszelkiego rodzaju defraudacje i również mafia. To jest rezultat tej ich tak zwanej
ekonomii. Sahaja ekonomia jest całkiem inna. My nie jesteśmy związani tymi bezsensownymi ideami, które tworzą ekonomię.
To nic innego jak wyzysk. To jest marketing. Tu chodzi o to, jak wywrzeć wrażenie na ludziach, jak coś sprzedać, jak zrobić to czy
tamto. Powiedziałabym, że nie jest to nic innego jak finansowa agresja.
A jaki był Shri Krishna? Był królem i żył jak król. Ale również żył w bardzo skromnym domu w Gokul. Nie był do niczego
przywiązany. Pierwszą rzeczą jest sposób, w jaki oni są przywiązani do pieniędzy i każde wytłumaczenie, aby zdobyć pieniądze
jest w porządku. Pewnego razu poszliśmy do hotelu w Indiach. Mieliśmy ze sobą przyjaciół z Ameryki i jak zwykle Amerykanie
jedzą tak dużo, że Hindusi nie mogą z nimi konkurować. Więc oni jedli i jedli, i jedli, a my nie mogliśmy sobie poradzić, szczerze
mówiąc, nie byliśmy w tym dobrzy.
Po jakimś czasie zapytali: "Skończyliście już?" Odpowiedziałam, że tak. Więc zawołali kelnera i powiedzieli: "Proszę resztę
zapakować". "Dlaczego? Po co to pakować?". "Bo zapłaciliśmy za to". "Dobrze, zapłaciliście, ale w Indiach nikt nie je po kimś
jedzenia". "Nie. Proszę to zapakować". I wcale się tego nie wstydzili, bezwstydni. Powiedziałam im, że my tego w Indiach nie
robimy. "Dlaczego?". "Bo to są złe maniery." "Ale my za to zapłaciliśmy, a jak już się za coś zapłaci, wtedy nie ma złych manier".
Powiedziałam "nie chcemy tego pakować". A oni na to: "Ale my to zjemy wieczorem". Byłam zdumiona, że tacy ludzie mówią, że
są tacy bogaci a myślą tylko o sobie. Bardzo skąpi ludzie.
Amerykanie są powierzchownie mili. Z mojego doświadczenia wynika, że oni nie patrzą na wszystkich z góry jak Anglicy. Nie,
tego się u nich nie czuje. Ale są powierzchowni. Jeśli dasz im dziesięć prezentów, oni nie dadzą ci nawet jednego. Nie mają w
ogóle wyczucia ani wstydu. Dlaczego? Bo "zapłaciliśmy za to". Jeśli pójdziecie na przykład do restauracji, gdziekolwiek, to się
zdziwicie. W Ameryce, jeśli czegoś nie zjedliście, oni to dla was zapakują. Naprawdę. Potrafią dojść aż do takiego skąpstwa nie
wstydząc się tego. A na skąpstwo nie ma miejsca w Sahaja Yodze. Nie możecie być skąpi. Musicie być hojni. Musicie dawać.
Musicie troszczyć się o innych. To jest jedyny sposób, w jaki możemy wyrazić samych siebie. Cała ta hojność nie jest po to, żeby
zrobić z was bohatera.
Ale najgorszy z najgorszych jest Hollywood. Przemysł filmowy. Pod nazwą tego przemysłu możesz robić wszystko. Ten

Hollywood produkuje tak okropne filmy, ale najgorsze jest to, że te najgorsze filmy otrzymują nagrody. Pokazali raz taki film, nie
widziałam go, nie mogłam. Opowiedziano Mi, że tam jeden człowiek był ludożercą i jadł ludzkie mięso i oni to pokazywali, a
ludziom się to podobało. Bardzo, bardzo znany film. Poza tym nie tylko znany, ale również nagrodzony w kategorii najlepszy film,
najlepszy aktor... Trzeba wziąć tego reżysera i kazać mu zjeść ludzkie mięso. To jest jedyny sposób, myślę że to straszne... Poza
tym produkują inne filmy. Przez chwilę widziałam inny film, gdzie pokazywali same wiszące martwe ciała.
Okropne! Dlaczego ci ludzie lubią oglądać takie okropne rzeczy? Jaki jest ich charakter? Do czego oni doszli? Dlaczego lubują
się w rzeczach, których żaden człowiek będący człowiekiem by nie polubił? I to jeszcze nie wszystko. Cały ten ich halloween
biznes - widziałam taki film i powiedziałam: "O mój Boże!". Piekło, tak jak je sobie wyobrażają, jest jak gniew Shri Krishny. Myślę,
że to była świadomość Shri Krishny, która tam działała. Istnieje tysiąc i jedna rzecz, które mogą was zaszokować w Ameryce, ale
również w Anglii i w Europie. Myślałam, że Austria jest lepsza, ale w Austrii idąc wieczorem po programie widzi się te straszne
kobiety stojące przy drodze. Mam na myśli, że nigdzie.... wiecie, one były - byliśmy zmuszeni do tego. I nic nie można na to
poradzić, tak jakby to było jakieś prawo, z tzw. praw człowieka, żeby oglądać takie kobiety i że one mają prawo stać na ulicy.
Różne okropne rzeczy dzieją się na świecie, więc sahaja yogini muszą jeszcze bardziej uzbroić się w zasadę Shri Krishny.
Pierwszą zasadą jest komunikacja. Pierwszą zasadą jest to, jak wy się komunikujecie się z innymi. Zacznijcie w domu - jak się
komunikujecie z dziećmi, z żoną, z mężem. Czy jesteście łagodni? Czy jesteście mili? Czy jesteście dominujący, agresywni?
Zastanówcie się. Ta agresywność może przekroczyć wszelkie granice tak u kobiet jak i u mężczyzn, tutaj niestety bardziej u
kobiet. Z Mojego doświadczenia wynika, że kobiety są bardzo dominujące. W Indiach mężczyźni są niezmiernie dominujący, ale
widzę, że tutaj kobiety.
Podstawą dla istot ludzkich powinny być dobre maniery. Nie widziałam u nich dobrych manier poza tym, że noszą dobre
ubrania... Te specjalne rodzaje ubiorów. Wszystkie maniery tkwią w ubraniach, poza tym, kiedy ludzie są razem, rozmawiają tylko
o skandalach. Dyskutują o okropnych skandalach - nie do zniesienia. To jest coś, co trzeba zrozumieć, że Shri Krishna nigdy nie
rozmawiał o skandalach. Jak to możliwe, że kraj Shri Krishny i te wszystkie inne europejskie kraje są pełne skandali z całego
świata? Nie mogę zrozumieć, dlaczego ludzie tak się interesują skandalami. A na szczycie tego wszystkiego są wasze media,
które są absolutnie przeciw Shri Krishnie, bo muszą robić pieniądze.
To taka współzależność, że ludzie lubią słuchać o tych wszystkich bzdurach, a więc gazety o nich piszą. Przynajmniej 30 lat
temu nie było mowy o czymś takim i wszystkie takie książki były całkowicie zabronione. A teraz nagle to wszystko tak bardzo
rozkwitło, że każde czasopismo, jakie się weźmie do ręki - nie można zrozumieć co ono głosi. Oni w pełni głoszą kult zagłady. A
ludzie to przyjmują, podoba im się to i urzeczywistniają to. Wykorzystują kobiety dla własnych celów, a kobiety przez swoją
głupotę akceptują to. Oczywiście one dominują a w dodatku cieszą się z tego, że są dominujące. Pewna kobieta chwaliła się w
jednym z czasopism, że miała w swoim życiu czterystu mężczyzn. Możecie to sobie wyobrazić? Nawet w piekle nie ma miejsca
dla takiej kobiety. Gdzie taką kobietę umieścić? Nie wiem, to kolejny problem. To jest taki styl, całkowicie przeciwny zasadzie
dharmy i komunikacji.
Więc jak macie się komunikować - przyzwoicie, używając bardzo delikatnych i pięknych manier, w bardzo słodki sposób
powinniście rozmawiać z innymi ludźmi, z innymi sahaja yoginami, ze wszystkimi. Nie mam na myśli francuskiego sposobu
kłaniania się i całej tej sztuczności. Mam na myśli, że jeśli swobodnie z kimś rozmawiacie, powinniście używać przyzwoitego
języka, skromnie, z pokorą i nie musicie trajkotać cały czas ani za dużo gadać. Nie ma takiej potrzeby. Wręcz przeciwnie, styl Shri
Krishny był taki. Krótko mówiąc, Jego mocą była madhurya, czyli słodycz, jak miód. Kiedy czcicie Shri Krishnę, musicie wiedzieć,
że powinniście mówić w taki sposób, który sprawi innej osobie przyjemność.
Więc kiedy rozmawiacie z kimś, powinniście mówić w bardzo słodki, bardzo miły sposób, który sprawia innej osobie
przyjemność , nie prowokując, nie mówiąc rzeczy, które ranią. Ale niektórzy ludzie mają zwyczaj mówienia ciągle czegoś
prowokującego i to jest bardzo niedobre. Ale niektórzy są bardzo mili, gdy chodzi o ich interes, a w innych sprawach są bardzo
opryskliwi. Mamy w Indiach społeczność Jainów. Widziałam wielu z nich. Kiedy załatwiają swój biznes, są najmilsi na świecie, a
jeśli chodzi o coś takiego jak dawanie pieniędzy na jakiś cel, są bardzo niemili. Oni dadzą tylko na bezsensowny cel, ale nie na
coś mądrego. Mamy jeszcze inną społeczność - Sindhis. Myślę, że oni są pod wpływem Zachodu. Tacy sami są ludzie na
Zachodzie. Jeśli pokażesz im, że masz do nich jakiś interes, nagle się zmieniają. Nagle się zmieniają. Nie możesz zrozumieć, co
się stało z tym człowiekiem. Albo zmieniają się, gdy zobaczą, że jesteście kimś ważnym.

Shri Krishna był zupełnie inny. Był zawsze gościem Vidhury, który był synem Dhasi, służącej. On był synem służącej, ale był
duszą zrealizowaną. Więc Shri Krishna odwiedzał go w jego bardzo skromnym domu i jadł u niego bardzo skromne posiłki. Ale
nie poszedłby do pałacu Duryodhany. Przeciwnie. Jeżeli ktoś myśli, że masz pałac, to będzie dla ciebie nadzwyczaj miły, bardzo
miły. A jak ktoś mieszka w chacie, to mówi się, że jest nikim. To jest takie bardzo subtelne zorientowanie na pieniądze. Shri
Krishna nigdy, nigdy nie dbał o pieniądze i nie zwracał na nie uwagi.
Na Jego przykładzie możecie zobaczyć, jak był całkowicie odwiązany od swego tronu, od swego królestwa, od pieniędzy. Jak raz
się przywiążecie do pieniędzy, będzie to dla was zawsze męczarnią. Jak raz chwycicie się węża, będziecie zawsze cierpieć z
jego powodu. Ale przypuśćmy, że jesteście odwiązani. Wtedy możecie używać tych pieniędzy. Jak raz staniecie się niewolnikami
pieniędzy, to pieniądze będą wam siedzieć na głowie. Wiecie bardzo dobrze, że posiadanie pieniędzy w dzisiejszych czasach jest
również niebezpieczne. Tworzy się cała reakcja i wtedy całość - wszystkie jej elementy działają przeciwko wam.
Widzieliście mądrość ludzi z Sierra Nevady. To co oni powiedzieli jest prawdą, że kiedy staramy się uzyskać więcej i więcej
pieniędzy i ta idea opanowuje nasz umysł, wtedy pojawiają się złodzieje. Myślę, że najgorsi są tak zwani przedsiębiorcy. Na
przykład powiedzą oni, że trzeba mieć modny zegarek, to zaraz wszyscy lecą kupować takie zegarki. Kiedyś pojechałam do
Włoch, nie, pojechałam do Istambułu i zobaczyłam, że koszulki tam produkowane są sprzedawane we Francji jako francuskie.
Ale nie były francuskie. One w całości były produkowane w Istambule, ale miały metkę Lacoste. I ludzie płacili każdą cenę, ale
nie w Turcji.
Jak coś zostanie, możemy to kupić za siedem funtów. Tak mogą was ogłupić. Pierre Cardin i ten drugi, Armani - to tylko we
Włoszech, ale w Ameryce jest ich wielu. Oni nawet przychodzą do twojego domu. W Anglii jest o wiele gorzej. Ludziom brakuje
dobrych manier, przychodzą do ciebie na obiad i odwracają talerz, żeby zobaczyć gdzie był zrobiony. Naprawdę. Robią to
otwarcie. I będą rozprawiać o pochodzeniu sztućców. Tak więc, myśląc, że są bardzo bogaci, dają się wykorzystywać w głupi
sposób przez takie bezsensowne rzeczy jak marka zegarka i tym podobne.
W Anglii mamy coś co nazywa się Saville Row, więc przyszywają firmową metkę na wierzchu płaszcza - Saville Row.
Wyobrażacie sobie? Markowy. Widzicie, robią wiele hałasu o nic. Więc z jednej strony są bardzo inteligentni i rozumieją, że jest
to biznes, jest to moda i temu podobne. Z drugiej zaś strony nie wiedzą, że są głupcami, cały czas oszukiwanymi przez te
reklamowe hasła: że to jest ta specjalna rzecz, że ma markę i stoi za tym wielka organizacja.
Sahaja yogini powinni rozumieć, że to wszystko jest oszukiwaniem i głupotą, ale pomimo tego noszą te marki, po to aby
zaimponować. Co to jest? Co jest w tym imponującego? Pomyślcie o tym. Użyjcie swojej inteligencji: dlaczego takie głupie
rzeczy mają na was robić wrażenie? To nic specjalnego. Te rzeczy są takie same. Powiedzieli Mi w Istambule, że robią
zwyczajne ubrania i potem dołączają markową metkę i te zwyczajne rzeczy sprzedają po, dajmy na to, sześć dolarów, a
markowe po siedem dolarów. To nie jest nic specjalnego, myślę, że ten trik przyszedł głównie z Anglii i Ameryki, może też z
Francji. Ale Francuzi jak wiecie są dziwacznymi ludźmi. Mają coś - pokazałam im to dzisiaj - tak głupawo zrobiona rzecz, która
kosztuje 500 funtów, ale ludzie to akceptują bo brak im mądrości. Więc zobaczcie różnicę pomiędzy inteligencją a mądrością.
Przede wszystkim, po co się popisywać i to czymś co nie ma znaczenia? Dodanie tej metki z marką kosztuje tylko dolara w
Turcji, a ludzie to głupio pokazują. Czy to nie jest tak, że mamy inteligencję, która nie ma Boskiej mocy? Każdy może cię ogłupić i
skłonić do zrobienia czegokolwiek. Jak te sześciocalowe spódniczki. Wszędzie tylko sześciocalowe. Nie można nawet dostać
siedmiocalowej. To nie jest w modzie. To nie jest w - znaczy "w" domu wariatów?
Tylko spójrzcie na styl Shri Krishny - tak mądry, obserwujący wszystko - jak On się bawi i pokazuje gdzie jest prawda.
Przypuśćmy, że byłby przywiązany. Wtedy nie mógłby tego zrobić. Tak więc, żeby to przezwyciężyć, przede wszystkim
zdystansujcie się do tej kultury, która jest przeciwko Shri Krishnie. To bardzo ważne. To jest modą. Tamto jest modą. I wszystkie
te mody są niezmiernie, niezmiernie destrukcyjne. Jak nie będziecie wcierać oleju w głowę, będziecie mieć łyse głowy. W
porządku. Więc są też specjaliści, widzicie, projektanci od peruk, markowych peruk. Więc noście taką perukę na swojej głowie,
razem z markową metką. Chodzi mi o to abyście zobaczyli, jak głupi mogą stać się ludzie razem z ich intelektem.

Dzisiaj nie chcę opisywać zalet Shri Krishny, bo je znacie. Ale jak daleko wy, ludzie z Zachodu, odeszliście od stylu Shri Krishny,
od Jego metod. Cokolwiek robił, to było po to żeby zniszczyć zło, zniszczyć negatywność i przywrócić radość, którą jest Ras, On
to zaczął. "Ras" zawiera energię Ra. Ras jest energią, którą posiadacie i w ten sposób bawicie się nią, tą energią i radością. On
wprowadził święto Holi. Oczywiście teraz "Holi" może oznaczać cokolwiek, ale On wprowadził odczuwalne zmysłami Holi, po to
aby wyrazić waszą radość w wesoły i zabawny sposób, którego brakowało w życiu Shri Ramy. Więc powiedział, pozwólmy sobie
na radość, ale to było tylko dla sahaja yoginów. Nie dla innych. Wiecie co robią inni - idą do pubów i wiadomo co się dzieje. My
mamy tutaj certyfikat, że jesteśmy bardzo spokojnymi, bardzo dobrymi ludźmi. Oto co zrobił Shri Krishna i powiedział, że mamy
się cieszyć wszystkim, ale w dharmiczny sposób. Nie powinniśmy być adharmiczni. Dharma powinna dawać wam Radość.
W przeciwnym razie, wiecie co się stanie: będziecie całkowicie surowi, ponurzy i czasami cyniczni, bo myślicie, że inni są
adharmiczni lub coś w tym stylu. Ale styl Shri Krishny był taki, że macie być weseli, radośni i ta radość pomoże wam w
porozumieniu się z innymi ludźmi. Bez tej wesołej natury nie będziecie się dobrze komunikować z innymi. Ale, kiedy pojechałam
do Francji powiedzieli mi "Matko, wyglądasz tak radośnie, powinnaś powiedzieć, że jesteś przygnębiona." Powiedziałam "Ale Ja
nie jestem." "Jeśli im tego nie powiesz, nie uwierzą Ci."
Zapytałam, "Dlaczego?"
"Ponieważ oni wszyscy są przygnębieni i myślą, że są bardzo nieszczęśliwi." Więc zaczęłam mój wykład od "Nędzników" i
powiedziałam im, że pod co czwartą latarnią znajdziesz prostytutkę a pod co dziesiątą - pub. I zobaczyłam, że tylu ludzi siedzi na
chodniku więc zapytałam ich "Dlaczego tu siedzicie?". Odpowiedzieli "Czekamy na koniec świata." Powiedziałam "Naprawdę?"
Po wypiciu przychodzą takie pomysły, że niech lepiej skończy się świat, może dlatego bo nie mają już pieniędzy na wydawanie w
pubach. Nie wiem dlaczego. Pomyślcie o ich poziomie, po prostu pomyślcie o ich poziomie. Gdzie oni są w porównaniu z wami?
Więc On, jako Virata, jest tym, który rozświetla wasz mózg. W tym świetle widać co jest głupotą, co jest niemądre. To jest
błogosławieństwo Shri Krishny. I On daje stan nirananda, ponieważ jeśli nie macie światła nie możecie cieszyć się radością
swojego umysłu ani radością swojego mózgu. Nie możecie. Poprzez jego światło widzimy siebie samych pełnych radości i
nawet nie wiemy co z tym zrobić, jak wyrazić naszą radość, jak wyrazić nasze uczucia. Ponieważ tego jest aż za dużo.
To jest jeszcze inna moda, mówienie "Za dużo tego." Cokolwiek im powiesz, "Matko, za dużo tego." Ponieważ mózg jest pełen
nonsensów, więc cokolwiek im powiesz, to nie mieści im się w głowach. "Za dużo tego." Mądra osoba, taka jak Shri Krishna,
który jest najmądrzejszy z mądrych, jest źródłem mądrości, musi być Stitha Pragnya. To znaczy, że trzeba być osobą
zrównoważoną, dharmiczną i nade wszystko, radosną.
A więc, jesteście nie tylko radośni ale również znacie prawdę. Znacie absolutną prawdę. I dzięki tej absolutnej prawdzie
rozumiecie co jest właściwe a co niewłaściwe i rozwijacie swoją mądrość, a nie zaś tak bardzo intelekt. Wtedy widzicie jak
intelekt czasami źle się zachowuje, jak podsuwa wam negatywne pomysły, czasami zbyt agresywne pomysły. Możecie stać się
świadkiem, Sakshi, i oto dlaczego Shri Krishna powiedział "Jestem Sakshi całego świata, świadkiem całego świata." Możemy tak
sobie o Nim rozmawiać, ale musimy zobaczyć gdzie popełniamy błąd i jak Shri Krishna może nas ocalić. Nie poprzez śpiewanie
"Hare Rama, Hare Krishna," ale poprzez stawanie się coraz mądrzejszymi z dnia na dzień. Mądrość daje konkretne pomysły
jakimi powinniście być. Jednak wciąż tak się dzieje. Widzicie, na zachodzie ludzie tak to okazują. Zapytaj ich "Co u ciebie?" "Tak
sobie." Co to znaczy "Tak sobie."? Jeśli wciąż tak się dzieje, to Shri Krishna jeszcze nie został obudzony. Ale jeśli wiesz o co
chodzi, będziesz miał uśmiech taki sam jak miał Shri Krishna. Wiem to.
Powinniśmy zrozumieć, że nasze Vishuddhi musi być w porządku. Moje Vishuddhi cierpi i wiem z jakiego powodu. To przez
Amerykę - dopóki ona nie będzie w porządku, dopóty moje Vishuddhi zawsze będzie szwankować. Tak myślę. Jest tyle rzeczy,
które możemy zrobić dla Vishuddhi w Sahaja Yodze, ale niewielu ludzi to robi. Przynajmniej wy sahaja yogini utrzymujcie swoje
Vishuddhi w dobrym stanie, wtedy Ja będę się o wiele lepiej czuła. Ale wy nie dbacie o swoje Vishuddhi. Róbcie tak dalej. Róbcie
tak dalej. Prezydent Ameryki ma najgorsze Vishuddhi jakie widziałam, więc możecie sobie wyobrazić co dobrego może on

zdziałać. Jaka będzie jego mądrość?
Jesteście teraz nową rasą, błogosławieni przez Boskość i macie w sobie obudzonego Shri Krishnę. W Jego chwale, w Jego
świetle, powinniście wiedzieć co trzeba zrobić. Trzeba się porozumiewać. Trzeba to robić, ale widzę, że ludzie nawet nie
medytują. A nawet jeśli medytują, to nie chcą się porozumiewać. A czasami kiedy się porozumiewają, myślą, że stali się Bogami.
To jest bardzo trudne. Trudno jest poradzić sobie z istotami ludzkimi.
Musicie porozumiewać się z całkowitą skromnością, tak jak to robił Shri Krishna. Poprzez swoją Ras, On przekazywał energię
Radhy ludziom trzymając ich za ręce. Więc, to było po tym jak w dzieciństwie zabił, tak wielu ludzi. Potem, już jako dorosły
człowiek, musiał nawet zabić swojego wuja. Więc został królem. I co robił jako król? Porozumiewał się, komunikował. Większość
Jego atrybutów, manifestacje Jego cech, ujawniły się po tym jak został królem. Przedtem był zbyt zajęty zabijaniem tych
wszystkich potwornych ludzi, jednego po drugim. Potem już budował, podbudowywał ludzi. Zbudował Dwarika i usiłował
komunikować się z ludźmi.
Teraz waszym obowiązkiem jest podbudować siebie samych i porozumiewać się z innymi ze słodyczą - madhurya, słodyczą Shri
Krishny, z całym pięknem Shri Krishny, jednocześnie w pełni zdając sobie sprawę z otaczających nas wszędzie głupot. Kiedy
sobie to uświadomicie, nie będziecie w tym brali udziału i staniecie się wystarczająco mądrzy żeby nie dołączyć do tej wariackiej
gry. Jest tego tak wiele, że Ja, w tym jednym wykładzie, nie mogę wam tego przekazać, ale jak staniecie się świadkiem wtedy
będziecie sami widzieć, co się dzieje.
Teraz musimy ich powstrzymać przed pójściem do piekła. I musimy naprawdę rozwinąć bardzo, bardzo dobrą osobowość
sahaja yoginów. Wy wszyscy. Ostatnio zostało zawartych wiele małżeństw i nagle oni decydują się na rozwód. W Sahaja Yodze
rozwód jest dopuszczalny, ale nie chcę tego nonsensu w amerykańskim stylu. Kobiety mogą być bardzo dominujące. Jeden z
mężów uciekł do Rosji. Oni nie mają pojęcia o małżeństwie. Nie wiedzą jak to wypracować. Nie ma już słodyczy w małżeństwie.
Jeśli mąż jest dominujący, albo żona jest dominująca, wtedy to się staje, wtedy się rozwodzicie. Co przez to osiągacie?
A więc musimy wszystko to przepracować wewnątrz nas ponieważ jesteśmy uwarunkowani, jesteśmy w tej atmosferze. Chcę
was wszystkich poprosić żebyście spróbowali zrozumieć subtelności w osobowości Shri Krishny. Spróbujcie stać się takim jak
On - niesłychanie spokojnym, bardzo grzecznym, czułym, pomocnym. W swojej skromności On nie miał świadomości pieniędzy.
Żadnej. Jak wiecie, On był człowiekiem o ciemnej skórze, ale jego życie powinno być dla nas przykładem. Jestem pewna, że
kiedy teraz powrócicie do swoich krajów zobaczycie cały ten nonsens. Proszę zapiszcie to sobie. Proszę napiszcie o tym co ci
zwariowani ludzie wyczyniają i przyślijcie do Mnie. O to mi chodzi.
Tak więc dzisiaj jest puja do Shri Krishny. Nie muszę wam mówić ile On ma zalet, bo już wam o tym mówiłam, ale największą
Jego zaletą jest to, że jest lekarzem nad lekarzami. W imię Shri Krishny, dowiecie się ile On ma zalet i zrozumiecie. Spróbujcie
zrozumieć, że my sami także musimy posiąść te zalety. Jakiekolwiek zalety są opisane albo opowiedziane, spróbujcie zobaczyć
ile z nich posiadacie. W taki sposób rozpocznie się introspekcja. Kiedy rozpoczniecie tę introspekcję i zaczniecie rozumieć
siebie samych, wasza mądrość wzrośnie - nie przez obwinianie czy widzenie wad w innych ludziach, ale w was samych. Oto jak
rzeczy się wypracują. Shri Krishna nie musiał tego robić, bo on był Sampurna, On był doskonały. Ale my musimy to wszystko
robić żeby dostrzec, że my również stajemy się doskonali.
Dziękuję bardzo. Niech was wszystkich Bóg błogosławi. Niech was Bóg błogosławi.
Shri Mataji kontynuuje: Chcę jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy dotyczącej sahaja yoginów: że wprowadzamy dla was hinduską
muzykę klasyczną, ponieważ jak myślę wzmacnia ona wibracje. Ale w naturze ludzi z zachodu leży to, że muszą dochodzić we
wszystkim do ekstremów aż do momentu całkowitego zatracenia. Więc teraz zauważyłam, że wszyscy kupują taśmy. Niektóre z
nich...
Byłam zaskoczona, że niektórzy z nich kupują taśmy całkiem nieznanych ludzi, to wariactwo. Kiedyś w Ameryce podróżowałam
z panią, która była uczennicą Muktanandy. Powiedziała, "Mam bardzo fajną taśmę" i puściła wykład Muktanandy. Ludzie

Rajneesha będą puszczać taśmę Rajneesha. Teraz oni idą w jedną stronę, potem w drugą, a potem jeszcze w inną, słuchają
wszelkiego rodzaju muzyki. Jutro jak wam powiemy, że musicie rozumieć hinduski taniec, to wszystkie Moje taśmy będą
zastąpione tymi z hinduskimi tańcami, od A do Z. Jesteście sahaja yoginami. W porządku, ja też lubię muzykę, ale nie tędy droga.
Co jest najważniejsze w waszym życiu? I byłam zaskoczona jak ludzie zatracają się w muzyce. Mam na myśli, że do grania
muzyki powinna być jakaś okazja. A oni są już z tą muzyką w innym świecie. Nie róbcie tych rzeczy. Posuwacie się we
wszystkim do ekstremów. To nie jest właściwe, nawet w pujach, w czymkolwiek, dochodzicie do ekstremów.
Jak pójdziecie w ekstrema, to nie będziecie w centrum. Nie będziecie w miejscu Shri Krishny, czyli tam gdzie powinniście być.
Przeciwnie, będziecie tylko w jeszcze innym fikcyjnym świecie. Tak z przyzwyczajenia, tworzymy sobie jakiś świat; ktoś ma świat
muzyki, ktoś ma świat tańca, albo jeszcze inny świat. Widziałam sahaja yoginów, którzy myślą, że są nie wiadomo kim: "My
mamy specjalną relację ze Shri Mataji." To się często zdarza. Ale Ja nie mogę mieć żadnej specjalnej relacji. Przepraszam, nikt
nie ma ze Mną specjalnej relacji. Mówię wam to bardzo wyraźnie i nie powinniście się tego domagać i potem stać się tymi,
którzy myślą "jesteśmy bogami". To jest po prostu okropne. Będę teraz przez dwie minuty mówić w języku Marathi jeśli można....
Teraz chcę mówić do dziewcząt z Maharashtry. Wyszłyście za mąż za mężczyzn z zachodu i macie bogatych mężów. Ale jak
tylko przyjechałyście tutaj, to zaczęłyście wysyłać pieniądze do swoich rodziców. Czy tak się robi w Indiach? Czy możecie
wysyłać pieniądze rodzicom z domu swoich teściów? Po drugie biżuteria. Zaczęłyście zamawiać bardzo dużo biżuterii.
Zapytałam jednego z mężów - sahaja yogina dlaczego nie kupi sobie koszuli. Powiedział, że go na to nie stać, bo jego żona
wydaje wszystkie pieniądze na biżuterię.
Ta chciwość na biżuterię nie przystoi sahaja yogini. To bardzo poważna sprawa. Ostatnio dowiedziałam się, że wszystkie
hinduskie kobiety zamawiały biżuterię po ślubie. Przez to mężowie nie mają już pieniędzy. Ci mężowie którzy wspomagali
Sahaja Yogę przed ślubem nie mogą tego robić po ślubie. Mówią, że nie mają pieniędzy. Co się z wami stało? Pamiętajcie, że
przybyłyście tutaj z kraju świętych. Shivaji Maharaj miał głęboki szacunek dla Świętego Tukarama i ofiarował jego żonie trochę
biżuterii. Jego żona musiała być kimś takim jak wy, bo natychmiast przyjęła biżuterię. Dlaczego miałby ktoś tak bardzo lubić
biżuterię? Nawet będąc Boginią, nie zależy Mi na biżuterii, więc dlaczego wam miałoby zależeć? Akceptuje biżuterię, bo Mi ją
przymusowo ofiarowują. Więc nawet, kiedy przyjęła biżuterię, Święty Tukaram powiedział "Na co świętym, takim jak my
biżuteria?" I zwrócił całą biżuterię.
Wiedzcie, że przybyłyście tutaj z kraju świętych i takie wasze nastawienie jest oznaką ubóstwa. Wysyłacie pieniądze swoim
rodzicom i nie potrafię wyjaśnić jak daleko to zaszło. Nie przyjechałyście tutaj po to żeby tak się zachowywać. Przybyłyście po
to, żeby pomóc w Sahaja Yodze a nie żeby zamawiać biżuterię. Jeśli to robicie od czasu do czasu, to w porządku, ale jeśli
położycie całą uwagę na biżuterię, możecie stracić męża i on może odejść z Sahaja Yogi. To będzie dobra Karma, którą
będziecie robić.
Więc nikt nie może zamawiać żadnej biżuterii bez Mojego zezwolenia.
Teraz będziemy mieć Puję.
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Dzisiaj zamierzamy spełnić Puję Navaratri. Wczoraj widzieliście piękny opis Navaratri i to, w jaki sposób Matka Bogini stworzyła
wszelkiego rodzaju moce w was. To nie jest tak, że tylko Ona ma moce, ale wy wszyscy macie moce. I wszyscy możecie to
wypracować. Wszyscy możecie odkryć, czy są te moce czy ich nie ma.
Dla nas Realizacja jest bardzo ważna, ale to Kundalini dała wam tę Realizację. Oczywiście, Kundalini jest częścią, można
powiedzieć odbiciem Adi Shakti i także Jagadamba jest również częścią Adi Shakti.
Ona jest umieszczona pośrodku obu serc, gdzie jest bardzo ważny punkt. Wszystkie te moce są umieszczone w tej czakrze.
Możecie więc sobie wyobrazić, jak wiele tych mocy musi tam być. I Jej moce wyrażone są poprzez centralne serce we
wszystkich Ganas, które macie wokół waszego ciała.
Te Ganas dają wam ochronę, dają wam sen, dają wam energię, dają wam błogosławieństwa i wszystkie pracują cały czas. I te
ciała są niezwykle oddane i cały czas połączone z Matką Ambą, którą możemy nazwać Jagadambą. Ona jest Matką
Wszechświata. Możecie zatem wyobrazić sobie, jak bardzo Ona musi być zajęta troszczeniem się o cały Wszechświat.
Kiedy to centrum staje się słabe, to oznacza, że Jej połączenie z Ganas jest ograniczone. Ganas także są słabe i wszystkie
moce, z których można byłoby skorzystać, nie mogą być użyte z powodu tej słabości. Jest to bardzo subtelne centrum, bo jest to
centrum Matki. Nie jest możliwe, aby zrozumieć miłość matki. Jest to absolutnie niemożliwe. Kiedy dziewczęta wychodzą za
mąż i zostają matkami, to dopiero wtedy zaczynają rozumieć, ile ich matka musiała zrobić, aby je wychować.
W taki sam sposób, kiedy Sahaja yogini stają się dobrymi Sahaja yoginami, jak Ganas, to uświadamiają sobie, jak wiele
cierpliwości muszą mieć Ganas, jak wiele muszą mieć miłości i inteligencji, żeby walczyć z negatywnością. Tak więc wszystkie
moce Jagadamby działają w kierunku uderzenia w negatywność wszelkiego rodzaju. Pierwszą i najważniejszą istotą Jej natury
jest zniszczyć całą negatywność, która jest na tym świece, a która jest przeciwko Sahaj, przeciwko wam. Jej destrukcja ma
miejsce na bardzo wiele sposobów.
Przede wszystkim, musimy wiedzieć, że jeśli popełniacie grzech przeciwko Bogini, wtedy zaczynają się wszelkiego rodzaju
problemy fizyczne, takie jak choroby psychosomatyczne, wszelkiego rodzaju takie jak rak, AIDS, wszystkie z nich. Ale niektóre
choroby są także związane z Ganapati. Ganapati jest Panem wszystkich Ganas. Zatem Matka ma Ganapati i Ona kontroluje
wszystkie Ganas poprzez swojego syna Ganapati. Jest to tak połączone. Zatem, kiedy popełniamy grzech przeciwko Matce, tzn.
wtedy, kiedy stajemy się niemoralni. Niemoralni oznacza, że zaczynamy wchodzić w sprawy, które nie są dozwolone przez
Dharmę. Cokolwiek jest dozwolone przez Dharmę, jest legalne. Teraz wy ludzie rozumiecie Sahaj dharmę od wewnątrz, od
urodzenia, Ja nie musiałam wam tego mówić.
Teraz wiecie, to co jest złe, jest złe, a to co jest dobre, jest dobre. Więc, kiedy próbujecie czynić wszelkiego rodzaju rzeczy tego
typu, ponieważ jest Matką, Ona niewątpliwie ukaże was po jakimś czasie. Ale kiedy popełnicie grzech przeciwko Ojcu taki jak
samochwalstwo, gadatliwość, okrucieństwo, surowość i tym podobne zachowania, to wtedy natychmiast pojawia się kara. Ale
jeśli chodzi o Nią, o Tę, która jest Oceanem Miłosierdzia - to kara jest bardziej odwlekana.
Tak więc taka osoba dostaje pełną szansę, aby mogła się poprawić i lepiej się prowadzić. Ale kiedy kara zaczyna działać, to
chorujecie na choroby, które mają bardzo poważną naturę.
To pochodzi z tego, co nazywamy lękiem. Kiedy ktoś was straszy albo zachowuje się wobec was agresywnie, można powiedzieć
wtedy, kiedy staje się jak komar, to ten który jest gnębiony poprzez ludzi agresywnych albo grożą mu, zastraszają go, to taka

osoba zaczyna tracić wiarę w moce Matki. I w rezultacie taka osoba... Tak więc należy troszczyć się o to Centralne Serce. Jeśli
ktoś odczuwa strach, lęk to jest wyrzucony na lewą stronę, z dala od Matki, ponieważ Ona jest tą, która daje nam wiarę w siebie,
która daje nam odwagę i męstwo. Ale jeśli jesteście wystraszeni albo pod wpływem lęku, to także możecie zostać wyrzuceni na
lewą stronę. I możecie zachorować na wszelkiego rodzaju choroby, które są bardzo poważne i są nieuleczalne, jak oni to
nazywają.
Inną sprawą jest, kiedy jesteście prowadzeni poprzez własne zmysły w różne sprawy, które nie są dharmiczne, to także można
powiedzieć, że jesteście wyrzucani z tej centralnej ścieżki na lewą stronę, bo nie jesteście godni być u lotosowych stóp swojej
Matki. To centrum jest takie, że kiedy odczuwamy strach, to mostek zaczyna drgać i jak urządzenie zdalnie sterowane
informować wszystkie Ganas, że nadchodzi atak. Ale kiedy celowo kierujecie się na lewą stronę i pobłażacie sobie, to one nie
przejmują się tym. Mówią: "Dobrze, dalej, rób co chcesz, zachowuj się jak chcesz". Te wszelkiego rodzaju ruchy w kierunku lewej
strony oddalają was od waszej Matki.
Opowiem wam historię o kimś w Ameryce. On jest bardzo starym hinduskim Sahaja yoginem. Wyszedł ze swojego sklepu, w
którym pracował, wsiadł do samochodu i zastał w nim mężczyznę ze sztyletem i ten mężczyzna ugodził go w środkowe serce.
On zaczął krwawić. Powiedział: "Matko, nie wiem, co mi się stało. Taka siła we mnie wstąpiła, złapałem go i zacząłem z nim
walczyć, zabrałem mu sztylet. On miał rękojeść a sztylet został w moim ręku i tamten mężczyzna uciekł. Ale wciąż nie
martwiłem się moim krwawieniem. Co zrobiłem?
Zawołałem mojego kolegę, który właśnie wychodził z samochodu i pobiegłem za nim, on wziął mnie do samochodu i pół
godziny zajęło nam szukanie tego mężczyzny". Oni nie poszli na policję. Później oni przybyli na policję. Policjanci byli zaskoczeni
- koszula była cała we krwi. On powiedział: "Nikt nie uwierzyłby" nawet policja była zaszokowana. "Pół godziny szukałeś tego
mężczyzny, dlaczego nie poszedłeś na policję?" On powiedział: "Przyjście zajęłoby nam pół godziny, więc pomyśleliśmy, że lepiej
zrobić to samemu". Zauważcie, jaka odwaga. Potem oczywiście zabrano go do szpitala i był w porządku. Tylko go zszyli.
Teraz on jest zdrowy. To jest oznaka osoby, która nigdy nie zachoruje na jedną z tych strasznych chorób, ponieważ w jego
umyśle nie ma żadnego rodzaju lęku. On jest Hindusem. Powiedział: "Nigdy nawet nie uderzyłem swoich dzieci, nigdy z nikim nie
walczyłem, nie jestem zapaśnikiem w żadnym wypadku, nic z tych rzeczy. Ale to się wydarzyło". I on powiedział: "Nie wiem jak,
skąd wziąłem tę Shakti [siłę] i jak to zrobiłem, ja po prostu tego nie wiem".
Jest bardzo wiele historii tego typu, oni mogą wam opowiedzieć o Sahaja yoginach i o wielu świętych, jak oni nigdy nie bali się
zaatakować kogoś, kto ich atakował lub ochronili siebie przed wszystkimi strasznymi rzeczami, dzięki swojej odwadze. To jest
coś, w co można czasami i nie wierzyć, ale to dzieje się codziennie i otrzymuję listy od ludzi, jak oni byli odważni. Jeśli macie
wiarę w Boginię, to wiecie, że Ona jest niezwykle potężna, bardzo inteligentna i jeśli ma was ochraniać, to będzie ochraniać was
w taki sposób, że nawet nie będziecie wiedzieć, w jaki sposób byliście chronieni. Ale należy rozwinąć tę wiarę.
Tę wiarę należy rozwinąć także poprzez doświadczenie, w jaki sposób zawsze byliście chronieni, w jaki sposób zawsze
otrzymywaliście pomoc, jak wyszliście z tak wielu kryzysów. Ale jeśli pomimo to jesteście niezadowoleni, martwicie się, gdy
pojawiają się jakieś chmury na niebie waszego życia, to jeśli się martwicie, to znaczy, że wciąż jesteście słabi. Więc pierwszą
rzeczą jest to, że jeśli rzeczywiście czcicie Boginię, nie powinniście mieć w ogóle żadnych zmartwień, ani żadnego lęku, w ogóle.
Idźcie do przodu, bez obaw. Cokolwiek czynicie, róbcie to bez lęku.
Ale w tym samym czasie muszę powiedzieć wam o drugiej stronie, że nie możecie zachowywać się jak zombie; nie miałam tego
na myśli, żebyście mówili bezsensowne rzeczy wychodzące z prawej strony. Ale jeśli macie coś zrobić, róbcie to z jasnym
zamysłem a także bez żadnego lęku. Tak więc wszelkie Jej moce zaczynają się w was objawiać. Człowiek, który nie ma lęków,
nie musi się o nic martwić: o sen, o swój dobrobyt, o nic. Jest bez leków.
Znów powiem, że "bez lęków", nie oznacza, że uderzacie każdego i mówicie różne rzeczy, nie. Oznacza to, że jeśli nie macie
lęków, to kiedy ktokolwiek was zaatakuje, wy zawsze możecie siebie ochronić. Opowiedziałam wam tę historię, bo ta ochrona
nie pochodziła od wewnątrz, jak wtedy, kiedy to Bogini ochrania ich, ale on sam siebie ochronił. Tak więc przez niego zaczęła
pracować ta moc. Powinniście pozwolić swojemu umysłowi i swojemu ciału na projekcję tych mocy, bo jeśli nie, to możemy
powiedzieć, że Puje, to wszystko, jest w porządku, i moc jest tutaj; ale umysł mówi wam: "Nie, nie, nie, to tak nie jest".

Jest tak wiele historii i tak wiele cudów, ludzie to opisali. Więc przede wszystkim nie powinniście się niczego obawiać. Jeśli nie
zrobiliście nic złego i jesteście na właściwej ścieżce, zawsze będziecie mieli ochronę. Zapamiętajcie to, że zawsze będziecie
mieli ochronę. Pamiętajcie o tym i wierzcie w to, że "ja zawsze mam ochronę".
To jest coś bardzo trudnego, bo być może nasz umysł podpowiada nam takie pomysły: "O Boże, co się teraz zdarzy, co się
wydarzy? Taka sprawa, inna sprawa". Więc jak powiedziałam, pierwszą i najważniejszą sprawą jest to, żeby nie mieć lęków,
ażeby Bogini mogła sama siebie wyrazić. Załóżmy teraz, że wszystkie Ganas podążają za wami. Jeśli dowódca armii jest osobą
przestraszoną, to co inni zrobią? I dlatego stajecie się zależni tylko od samych siebie. Tę wiarę także należy rozwinąć. Widziałam
ludzi, którzy są chorzy, więc oni muszą przyjść i zobaczyć się ze Mną, bo oni nie polegają na sobie. Oni sami mogą siebie leczyć.
Nie ma potrzeby, aby przychodzili do Mnie i spotykali się ze Mną.
Jest bardzo wiele przypadków, kiedy ludzie wyleczyli sami siebie, wyleczyli innych tylko poprzez modlitwę. Ale jeśli wiara nie jest
dojrzała, wtedy oni myślą, że Ja powinnam ich leczyć, Ja powinnam ich dotykać, Ja powinnam zrobić to, Ja powinnam zrobić
tamto. Teraz zaprzestałam tego. Kiedyś to robiłam. Powód jest taki, że teraz wy polegacie na sobie. Nie tylko możecie pomóc
sobie, ale także możecie pomóc innym. Ale jeśli nie macie wiary w siebie, że możecie leczyć, możecie sami troszczyć się o
siebie, sami siebie ochraniać, to cała sprawa wygląda tak, jakby cały czas Matka musiała wykonywać całą pracę. Najpierw
musicie nakarmić małe dziecko, czyż nie? Możecie dać mu wsparcie, troszczyć się o nie, robić wszystko, ale kiedy ono dorasta,
to nie chce, aby matka je karmiła. W ten sam sposób dzieje się z Sahaja yoginami.
Jak wiele lat Ja pracuję, a teraz wy musicie godnie dorosnąć i musicie dojrzewać, a wtedy sami będziecie robić rzeczy
prawidłowo. Ta dojrzałość jest obecna, ponieważ Matka pobłogosławiła was, dała wam wszystkie swoje moce. Ale jedna z tych
mocy, cierpliwość - jest trudna. Musicie być cierpliwi jak wasza Matka. Możecie pomyśleć, że to jest bardzo trudne, ale
spróbujcie. Musicie mieć cierpliwość przede wszystkim wobec samych siebie. Znam wielu ludzi, którzy myślą, że pod względem
duchowym są nikim, i że niczego nie osiągnęli. To jest absolutnie pewien rodzaj eskapizmu, że chcecie uciec przed swoją
osobowością. Tylko zobaczcie, że gdy zrobicie introspekcję to odkryjecie, że teraz rozwinęliście się do rozmiaru wielkiego
duchowego człowieka. Nikt nie może was dotknąć, możecie robić wszystko, sami możecie troszczyć się o siebie, możecie
wspierać innych.
Jakiekolwiek są moce, tak jak wczoraj śpiewali, to wszystkie te moce przejawiają się w was. Ale wciąż, musicie dać im szansę.
Powinnam powiedzieć, że powinniście przekazać je innym, a nie trzymać dla siebie. Sprawa polega na tym, że nikt do tej pory nie
wykonał tego rodzaju pracy jak połączenie wszystkich uczniów z Boską Mocą. Ponieważ jest to Boska Siła Miłości, musicie
wiedzieć, jak kochać innych. To jest bardzo ważne. Ale jeśli chodzi o miłość to znów, oni będą kochać swoje dziecko, swoją
żonę. Myślę, że jest to bardzo powszechne w Sahaja Yodze; ludzie są zbyt przywiązani do swoich dzieci. A przedtem oni znani
byli z tego, że byli całkowicie egoistyczni, w ogóle nie byli przywiązani ani do dzieci, ani do żony, do niczego. A teraz są oni jak
sklejeni ze sobą.
Dzieci są sklejone z nimi, żona jest sklejona z nimi i teraz rodzina jest bardzo ważna. To jest inny rodzaj skłonności, od której
musicie się uwolnić. Ja nie mówię, że macie porzucić swoją rodzinę czy swoje dziecko, ale znów mówię o odwiązaniu.
Odwiązanie jest waszą mocą. Obserwujcie wszystko z odwiązaniem. Nie myślcie o tym, że: "Och, przyszedłem zaledwie kilka dni
temu do Sahaja Yogi", nie. Nie myślcie: "Ktoś stoi wyżej niż ja, ja nie jestem dobry", nie. Po prostu, róbcie introspekcję siebie
samych i sami przekonajcie się, jak wiele mocy do tej pory zdobyliście. A im więcej będziecie wiedzieć, tym bardziej staniecie się
pokorni. To jest bardzo zaskakujące.
Staniecie się pokorni. Nie będzie żadnego rodzaju lęku. Możecie bać się, kiedy macie powiedzmy, dużo pieniędzy ze sobą. Jeżeli
jesteście bardzo dobrze wykształceni, to możecie obawiać się zazdrości. Jeżeli macie inne drogocenne rzeczy jak ozdoby i takie
rzeczy, to możecie się bać, że przyjdą do was wielcy złodzieje. Jeśli jesteście politykami to możecie się obawiać, że ktoś może
zająć wasze miejsce podczas waszej nieobecności. Ale jeśli naprawdę chodzi o Sahaja Yogę, to jest odwrotnie. Kto może wam
ukraść waszą Samorealizację? Powiedzcie Mi! Kto może wam ukraść wasze moce?

Kto może wam ukraść wasze wibracje, pomyślcie o tym! I kto może ukraść waszą miłość? Bo to pochodzi od Ducha, który jest
wieczny i cały czas przepływa. Jedynie wtedy, kiedy jesteście z dala od Ducha, tylko wtedy czujecie te wszystkie rzeczy, które
można poczuć w ciemnościach. Następnie, innym rodzajem mocy Matki jest to, że Ona daje wam stan, w którym jesteście
‘sakshi’ – jesteście świadkiem, obserwującym wszystko. Wtedy macie niesamowitą cierpliwość, niesamowitą cierpliwość.
Cokolwiek się wydarza, to w porządku, niech tak będzie. To będzie dobrze, tamto będzie dobrze. Więc pozbywacie się tej
strasznej rzeczy, nazywanej złością. I to daje wam tak spokojny stan świadka, że zaczynacie stawać się coraz młodsi i młodsi.
Powiem wam, że są niektórzy yogini, którym dałam Realizację, powiedzmy rok temu, teraz spotkałam ich i nie mogłam ich
rozpoznać. Nagle stali się o 10 lat młodsi. To bardzo zaskakujące i sama musiałam przyznać, że naprawdę nie mogłam was
rozpoznać. Czy jesteście tymi samymi ludźmi, czy jesteście synem tego człowieka? Zatem, dzieje się z wami to, że stajecie się
spokojną osobowością. Dlaczego? Bo wasza Matka jest zawsze obecna. Ta wiara, że Ona jest zawsze obecna, zawsze jest z
nami, zawsze nas ochrania a teraz jesteśmy dorośli, więc Ona dała nam wszystkie moce. Dała nam wszelkie dobra materialne,
no więc co? Czego mamy się bać?
Ale ta wiara nie może być jedynie ślepą wiarą, ale musi być wiarą oświeconą. Różnica polega na tym, że jak macie ślepą wiarę, to
macie wiarę, ale nie macie mocy. A jak macie oświeconą wiarę, to macie wiarę i wszelkie moce. Kiedy tak się z wami stanie, to
zaczniecie rosnąć znacznie szybciej, najpierw w waszej Dharmie, i nie obawiacie się o swoje cnoty. Rozmawiacie z ludźmi,
wszędzie mówicie o Sahaja Yodze. I to pracuje, to działa. Kiedy nie będziecie mieć żadnego lęku, cały obraz będzie dla was
jasny, ponieważ stajecie się wizjonerem, w sanskrycie nazywamy to drishtas.
Tak jak C. S. Lewis mógł zobaczyć nasz pochód. W jaki sposób William Blake mógł przepowiedzieć naszą przyszłość? Jak
Gyaneshwara mógł napisać "Pasayadan", który jest opisem wszystkich Sahaja yoginów?
Ale on cały czas mówi: "Teraz wstańcie i idźcie, i róbcie to, wy jesteście tym, otrzymaliście to". Cały czas stara się utwierdzić w
tym ludzi. Jak Rabindranath Tagore mógł zobaczyć, że będziemy w Ganapatipule? Jak to się mogło stać? To dzieje się jedynie
wtedy, kiedy ludzie mają oświeconą wiarę. Gdy macie oświeconą wiarę, to Matka daje wam kolejną bardzo dużą moc
rozróżnienia, rozpoznania.
Przyszedł do Mnie ktoś: "Matko, ten pan jest bardzo dobry, to, tamto, Ty wiesz, nikt się nim nie zajmował, to, tamto, on jest
bardzo dobrze wykształcony, bardzo zamożny to i tamto". Powiedziałam: "No dobrze, pokaż Mi jego zdjęcie". Zobaczyłam
zdjęcie i powiedziałam: "Nie! Lepiej trzymajcie go z dala. Absolutnie. Trzymajcie go z dala!" On był zdumiony: "Dlaczego
powiedziałaś, żeby go całkowicie trzymać z daleka?" Zobaczyłam zdjęcie i jedynie na podstawie zdjęcia, jak Matka mogła tak
powiedzieć? Ja mogłam czuć wibracje i natychmiast powiedziałam: "Są niedobre".
Pewien pan przyszedł tutaj i powiedział Mi, że pewni Nigeryjczycy napisali do niego list: "Wpłać do banku 35 tys. funtów", czy coś
takiego, "i my wpłacimy całkiem sporo, w milionach, a potem możecie mieć jedną trzecią z tego". On przyszedł do Mnie i
opowiedział tę historię. Powiedziałam: "Naprawdę? Trzymaj się od tego z daleka". On zapytał: "Dlaczego?". "To jest oszustwo".
Kiedy wrócił do Ameryki, oni odkryli, że to było oszustwo. On zapytał: "Matko, skąd wiedziałaś?" Powiedziałam: "Możesz czuć
wibracje - tak gorące! Więc to jest oszustwo".
Wy dostaliście wibracje. Możecie czuć swoje wibracje. Jeżeli nie chcecie używać tej nowej świadomości, to jaki jest sens
przyjścia do Sahaja Yogi? Był bardzo niezadowolony, kiedy mu powiedziałam: "Zapomnij o tym".
Pomyślał: "Dlaczego Matka tak mówi?" Zapytałam: "Na co potrzebne ci są pieniądze? Potrzebujesz pieniędzy? Dobrze. My
mamy. Nie wchodź w tego typu rzeczy". Kiedy powiedziałam mu, że to jest oszustwo – był zaszokowany. Kiedy wrócił, odkrył, że
to było oszustwo, więc już na lotnisku padł Mi do Stóp, a Ja zapytałam: "Co się stało?" "Matko, miałaś rację. Tak jak
powiedziałaś, tak się stało". Odrzekłam: "Ale to były wibracje, które powiedziały Mi, że to jest oszustwo. Jeśli on mówi tak, że
zamierza ci dać tak dużo pieniędzy, to nieprawda, bo jego wibracje były tak bardzo złe".
W ten sposób możecie stopniowo doświadczać. Doświadczając tego, starajcie się umieścić to doświadczenie w swoim sercu i

uwierzcie w to doświadczenie. Czym byliście? Czym staliście się teraz? Jak wiele doświadczeń Sahaja Yogi mieliście, kiedy
uwaga Matki była na was. A jeśli macie tę oświeconą wiarę, oświeconą wiarę w siebie, to stajecie się pełni mocy. Nie macie
mocy, bo wiara wasza jest taka. Ale jeśli naprawdę staniecie się dojrzałą rozwiniętą Zrealizowaną Duszą , to wszystkie wasze
moce będą działały.
Jest pewien rybak w Indiach, który jest wykształcony, chociaż jest rybakiem. Pewnego dnia miał zamiar udać się łódką na drugą
wyspę, żeby rozprzestrzeniać Sahaja Yogę. Gdy wyszedł ze swojej chaty to zobaczył wielkie, ogromne, czarne chmury wiszące
na niebie i grę Vishnumayi. Stanął tylko na brzegu i powiedział do Vishnumayi: "Proszę, powiedz tym chmurom, żeby
zachowywały się porządnie. Mam zamiar wykonać pracę dla Matki. Niech nie stają mi na drodze". Tylko tak powiedział. Ludzie,
którzy byli z nim powiedzieli Mi, że ten Harishchandra tak mówił. Wsiedli do łódki, zrobili program i wrócili do domu. Kiedy
wysiadł z łódki, zaczęło padać.
Tak więc dzięki waszej oświeconej wierze kontrolujecie wszystkie 5 elementów i nawet nic nie musicie mówić. Moce są tak
wielkie, że działają. Zobaczcie, dzisiaj, kiedy Puja miała być spełniona, nagle zrobiło się przyjemnie. Ja nie prosiłam, po prostu
zrobiło się przyjemnie, znacznie lepiej niż wczoraj, choć mogłoby być bardzo zimno. Ale znów, to powinno stać się wiarą, która
jest rzeczywistością. Jeśli pamiętacie ostatni raz, mieliśmy straszny deszcz i wszystko podskakiwało i ludzie musieli złożyć
wszystkie maszty namiotów. Jak tylko zaczęli wypowiadać Moje "Jay!" wszystko ustało. To doświadczenie powinno uczynić
was… Nie było żadnej potrzeby składania masztów, lecz jedynie powinniście zaśpiewać "Jay" dla Mnie i to wszystko. Zamiast
tego wszyscy byliście zajęci składaniem tych rzeczy, a Ja tylko patrzyłam na was i nie wiedziałam, co powiedzieć, po prostu
powiedziałam: "Niech próbują".

Te ciężkie próby pojawiają się także i po to, żebyście mogli dojrzewać. Jeżeli nie byłoby tych prób, gdyby nie pojawiły się ciężkie
próby, to wy nie moglibyście ich pokonywać a gdybyście ich nie pokonali, to nie wiedzielibyście, czym jest wasza wiara. Osoba,
która stoi nad brzegiem, powie: "Ja nie umiem pływać". Ale przypuśćmy, że sprawicie, iż skoczy do wody i popłynie, to wtedy
będzie wiedział, że umie pływać. Bo wy nie wiecie kim się staliście, nie wiecie, że potraficie pływać. Nie wiecie także, że możecie
uratować innych. Wciąż jesteście zajęci tymi małymi, małymi rzeczami tu i tam. Ale jeśli będziecie wiedzieć kim się staliście,
wtedy całkowicie się zmienicie. Wasza niepozorność, która wygląda jak mała drobinka, pokryje całe niebo. Ale ta moc, którą
macie w środku nie wywoła w was ego.
Jedna sprawa, to jest test, który sprawi, że będziecie pokorni. Jest to jedna z rzeczy, która sprawia, że stajecie się pokorni,
niezwykle kochający i miłosierni, nie będziecie ranić innych ludzi tymi mocami. I to jest oznaką, że jest to Miłość Matki, Moc
Miłości Matki. Osoba, która ma bardzo kochającą i miłą matkę - jest to fakt psychologiczny - staje się bardzo miłą osobą. Jest to
fakt psychologiczny. Tak więc teraz uświadamiacie sobie kim jesteście, kim staliście się.
Z tego powodu Navaratri Puja jest bardzo, bardzo mocną Pują, ponieważ ona objawia się poprzez otwarcie kanałów waszej
mocy. I dlatego jest Ona bardzo, bardzo ważna. I Ja właśnie od samego rana opływałam wibracjami, niesamowitymi wibracjami,
to było jak wodospad wibracji. I cały czas widzę światło, światło, światło, światło. Myślałam: "Teraz nie wiem, o czym będę
mówić, czy coś takiego". To dlatego zamknęłam oczy, bo cały czas będę widziała coś jeszcze, a nie was, ludzi. Więc
pomyślałam, że lepiej zamknę oczy. A teraz wy jesteście światłem. Wy jesteście światłem. Światło nie boi się ciemności, czyż
nie? Ponieważ ono może usunąć tę ciemność. Tym właśnie jesteście, choć o tym nie wiecie, czym jesteście. I żyjecie z bardzo,
bardzo małym wyobrażeniem o samych sobie.
Nie mówię, żebyście stali się jak guru, którzy chodzą wszędzie i wygłaszają wielkie mowy, z dwoma rogami na głowie, nie! To, co
stanowi waszą ozdobę, to jest wasza pokora, to jest wasza uprzejmość, to jest wasza słodycz i sposób, w jaki obchodzicie się z
ludźmi. To was zdziwi, ale Ja także mówię ludziom, kiedy odkryję, że coś z nimi nie jest w porządku, bez wątpienia, ale robię to w
sposób, że ta osoba rozumie, że to jest dla jej dobra. Cała osobowość, cały charakter, wszystko się zmienia. Cała twarz się
zmienia, cały styl poruszania się zmienia. Styl mówienia zmienia się automatycznie tak jakbyście wiedzieli, że maszyna się
zmieniła. Więc rozwijacie w sobie cechy prawdziwego Mahayogina. Przedtem także wielu ludzi osiągnęło ten poziom
Mahayogina, ale musieli przejść przez bardzo zawiłe życie. Musieli wszystko porzucać, nie na pokaz, ale naprawdę, z serca

musieli się odwiązać. Musieli się z tego wydostać, odejść w oddalone miejsca, żyć spożywając zwykłe jedzenie, wszelkiego
rodzaju… Nawet Buddha cierpiał tak bardzo.
Chrystus cierpiał tak bardzo. Oni byli inkarnacjami, ale pomimo to musieli cierpieć. Rama tak bardzo cierpiał, Shri Krishna
cierpiał także, wyobraźcie sobie. Teraz wy ludzie nie musieliście cierpieć. Wręcz przeciwnie, wy wyszliście z tych cierpień:
radość, muzyka, wszystko to, aby cieszyć się Sahaja Yogą, w Niranand - całkowicie bez niczego oprócz radości - należy wiedzieć,
że powinno się porzucić wszelkie mity, z którymi żyjemy, wszelkiego rodzaju mity. Niektórzy ludzie mają mity: "Jesteśmy bardzo
biedni". Niektórzy mają mity: "Jesteśmy bardzo bogaci". Niektórzy myślą: "Jesteśmy bardzo nieszczęśliwi", a inni "Jesteśmy
bardzo szczęśliwi". To są wszelkiego rodzaju mity, to wszystko są mity.
Sprawa polega na całkowitej pustce, całkowitej pustce, która jest radością. Ta pustka wypełniona jest radością. Całkowita
pustka. Wtedy nie oczekujecie niczego od nikogo. I ta pustka, która jest wewnątrz was, w rzeczywistości daje ona szansę,
abyśmy mogli zapełnić ją miłosierdziem i miłością. Np. coś jest już w garnku, to co możemy tam wlać? Co możemy tam dodać?
Kiedy jesteście całkowicie puści w środku, nie ma nic z tego nonsensu z przeszłości ani z przyszłości, żadnych aspiracji, ambicji,
nie ma nic z tych rzeczy, ani żadnego fałszu.
Jeśli po prostu stajecie się puści, to jest ona wypełniona niczym innym jak radością. A ta radość ma wieczną naturę.
Nigdy o nią nie prosiliście, nie oczekiwaliście na nią, ona tam jest cały czas. I to jest to, czego życzę wam, ludzie, abyście dzisiaj
mogli to poczuć. Jak wiecie, sprawy związane z Devi są tak bardzo głębokie i subtelne, to, jak Ona przybrała formę Matki i jak
Ona troszczyła się o swoich bhaktas z miłością, jak Ona walczyła z demonami i także z negatywnością.
Ale teraz demony wkroczyły do waszych serc, ci fałszywi guru weszli do waszych mózgów. Tak wiele rzeczy przychodzi do was
przez te straszne książki i cały czas was atakują. Nawet jeśli zabijecie te demony, to wciąż będą utrzymywać się w waszych
głowach. W rzeczywistości one powinny zostać zabite, kiedy one po odbiciu w waszym umyśle, odeszły. Tylko wtedy istnieje
możliwość wyeliminowania ich. W przeciwnym razie one odejdą, ale zostawią swoje buce w waszych głowach, czyli te
negatywności, które pochodzą ze złych rzeczy, które robiliście, ze złych książek, które czytaliście.

Również jest możliwe, że kiedy przyjdziecie do Sahaja Yogi, to możecie być wprowadzeni w błąd przez niektórych ludzi. W tym
tym przypadku przebaczcie tej osobie. Ta osoba może się poprawić, ale wy możecie w dalszym ciągu tkwić w tych samych
ideach i dziwnych rzeczach, i nagle może się to pojawić. Tak więc jakość polega na miłosierdziu i miłości, na stanie bez lęku i
odwadze, i całkowitej pustce. W tej pustce nie martwicie się tym, co macie osiągnąć, jak wielu ludzi musicie zgromadzić wokół,
ilu ludzi musi przyjść do Sahaja Yogi, nie przejmujcie się tym. To będzie działało automatycznie, ale nie będziecie tego pragnąć.
Nie będziecie tęsknić: "O mój Boże, jest tak niewielu ludzi, co robić?" To i tamto. Tak jest w pewien sposób dla nas lepiej, bo
gdzie jest miejsce w niebie dla tak wielu głupich ludzi?
Więc nie powinniśmy się uganiać za tymi, którzy są negatywni i bezużyteczni.
Ale zdecydowanie musimy zaopiekować się tymi, którzy są naprawdę dobrzy. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałam wam
powiedzieć, że automatycznie tacy ludzie odpadną z Sahaja Yogi, odejdą za jednym zamachem. Oni nie zostaną, ponieważ nie
zasługują, żeby być tutaj. Nie zasługują, aby mieć moce Matki. I to dzieje się w bardzo piękny, subtelny sposób. Ja zawsze
przychodzę spóźniona na programy i widzę, że ci, którzy są bezużyteczni po prostu znikają. Niektórzy znikają w połowie drogi,
ponieważ nic im nie wchodzi do głowy, niczego nie rozumieją, więc odchodzą. A ci, którzy zostają to prawdziwi poszukiwacze
prawdy i wszyscy oni dostają Realizację. W sanskrycie nazywa się to "cheyen", co oznacza selekcję. Ma tutaj miejsce naturalna
selekcja.
Jest bardzo interesujące, w jaki sposób ludzie odchodzą i w jaki sposób wracają do Sahaja Yogi. Wy wiecie, że to jest bardzo
powszechne zjawisko w Sahaja Yodze. Nie powinniście się tym przejmować. Jest możliwe, że myślicie w ten sposób, że jeśli
będziecie mieć zbyt wielu ludzi, powiedzmy, z Rosji, a nie tak wielu ze Szwajcarii – ale teraz nie jest aż tak źle. Zatem nie
powinniśmy się martwić, bo nie jesteśmy już ani Rosjanami, ani Szwajcarami. My jesteśmy nadzwyczajnymi ludźmi, my jesteśmy

Sahaja yoginami. Czy oni są Rosjanami, czy Hindusami, czy pochodzą z jakiegoś afrykańskiego państwa, wszystko w porządku.
Dopóki są Sahaja yoginami, dopóty powinniśmy być szczęśliwi. Jeżeli Szwajcarzy przychodzą do Sahaja Yogi, to powinniśmy
czuć się szczęśliwi. To przywiązanie, że musimy mieć więcej Szwajcarów, na początku jest może i dobre, bo chcecie mieć
towarzystwo.
Nie możecie żyć tylko z jedną osobą w dżungli, z innymi nie-Sahaja yoginami. To jest trudne, więc chcecie mieć towarzystwo,
więc chcecie mieć więcej, więcej i więcej. Ale nie szkodzi, tak wiele osób ile jest, to wystarczy, i nie powinniśmy martwić się o te
rzeczy, o ilość osób. Ale kiedy chcemy dzielić się swoją miłością, to wtedy odczuwamy niedostatek. Nie z tego powodu, że
jesteśmy Szwajcarami, ale dlatego, że nie możemy się dzielić z innymi. I wtedy rodzi się nowa osobowość i ta nowa osobowość
jest tego rodzaju, że ona działa. Mam na myśli to, że nie dajemy wam żadnych pieniędzy, nie ma żadnych nagród dla was, nie ma
żadnego rodzaju dopingowania was do pracy, w taki sposób, że nie mamy żadnych waszych zdjęć, które tu wiszą, nic z tych
rzeczy. Wyobraźcie sobie, czy w jakiejkolwiek innej organizacji ktokolwiek pracowałby tak, jak wy pracujecie? Nikt nie
pracowałby. Dają wam nagrody, dają wam premie, dają wam także awanse, robią wszelkiego rodzaju rzeczy, aby sprawić, byście
szli dalej.
My niczego takiego nie robimy w Sahaja Yodze. A więc, co sprawia, że pracujecie tak ciężko w Sahaja Yodze, co sprawia, że
rozprzestrzeniacie Sahaja Yogę? Jedyną rzeczą, która to powoduje jest to, że chcecie się dzielić z innymi. I nie można tego
zmienić. To jest tak jak z pijakiem, że jeśli ma butelkę, to musi podzielić się nią przynajmniej z jedną osobą. Bo on myśli, że to
jest grzeszne: "Ja grzeszę, więc dlaczego nie miałbym podzielić się z kimś innym?" Wtedy grzech będzie podzielony pół na pół.
Ale w Sahaja Yodze dzielicie się, chcecie to rozprzestrzeniać, bo jesteście kolektywni. Ponieważ wy staliście się kolektywni.
Chcecie, żeby więcej ludzi przyszło, dołączyło się i radowało.
Widzicie, staliście się bardzo szlachetni. Oczywiście, pijacy tak robią, ale załóżmy, że np. ktoś ma loterię, albo ktoś prowadzi
duży biznes, to nie będzie chciał się dzielić. A wy myślicie: "Dlaczego nie? Jeśli ja jestem taki radosny, dlaczego inni nie mogą
być? Dlaczego ludzie nie mieliby mieć takiego błogosławieństwa, jak ja mam?" Bo wy stajecie się niezwykle szlachetni, tak
szlachetni, pracujecie tak ciężko, tak bardzo ciężko, żeby to osiągnąć. Żadne słowa nie opiszą Mojej radości, kiedy widzę, jak wy,
ludzie, wypracowujecie to tak spontanicznie. Wczoraj widziałam film, całą sztukę i byłam naprawdę bardzo zdumiona i
poruszona, że muzyka marathi przybyła do Cabelli. Czy możecie sobie wyobrazić, żeby jakiś Włoch pomyślał o tym?
Nawet po 100 latach nie przyszłoby mu to do głowy. Ale jak to pojawiło się tak spontanicznie i to działa. Ponieważ jest w tym
poczucie kolektywności. Ludzie mówią o tym, że jest tutaj ‘Nowa Era’, bez wątpienia, jest to Nowa Era i także nowa świadomość.
A to, co teraz jest nowe, to nowa kolektywność i ta kolektywność działa w ten sposób, że chcecie rozprzestrzeniać. To działa jak
głód w was, to jest inny rodzaj głodu, że chcecie wykreować więcej Sahaja yoginów, chcecie mieć więcej braci i sióstr i chcecie
im pomóc, żeby mogli przyjechać na puje, żeby mogli stać się dobrymi Sahaja yoginami. Ten rodzaj ambicji czy radości,
jakkolwiek to nazwiecie, jest to cały plan, który pokazuje, że w waszym sercu rozkwita kolektywność. To dlatego nie możecie
mieć radości z Sahaja Yogi w samotności, siedząc w Himalajach, nie. Chcecie mieć innych ludzi. To jest oznaka tego, w jaki
sposób miłość Matki zakorzeniła się w waszych sercach, i w jaki sposób wy wszyscy będziecie rozprzestrzeniać Sahaja Yogę.
Oczywiście, powiedziano Mi, że ktoś w Australii robi pieniądze. Australia zawsze stanowiła problem. Oni robią na tym pieniądze,
Ja po prostu nie wiem, co powiedzieć, bo Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Jak oni mogą myśleć, że można robić
pieniądze i robić tego typu rzeczy, wszelkiego rodzaju rzeczy nie-Sahaj? W jakiś sposób powoduje to ból głowy. Nie szkodzi,
zostawcie to Mi, Ja się tym zajmę, cokolwiek to jest. A wy stańcie się po prostu wielkimi światłami swojej Matki. I o to was
proszę tej nocy. Macie wszystkie moce, które płyną przez was, macie światło, które jest oświecone, ale musicie rozwijać się,
coraz bardziej, bardziej i bardziej. I będziecie zdumieni tym, co powiedział Tukarama, że "Ja jestem jak drobinka kurzu, a także
jestem całym niebem". Taka jest właśnie wasza osobowość.
Niech was wszystkich Bóg błogosławi.

1996-0303, Mahashivaratri Puja, Motywujcie swoją uwagę
View online.
Mahashivaratri Puja, Motywujcie swoją uwagę, 03.03.1996, Bundilla Scout Camp, Sydney (Australia) Dzisiaj zrobimy Puję do Shri
Shivy. Jak wiecie Shri Shiva jest odbiciem Sadashivy w nas. Mówiłam już o tym odbiciu. Sadashiva jest Bogiem
Wszechmogącym, tym, który widzi grę Adi Shakti. Ale On jest Ojcem, który obserwuje każde ze Swojego Stworzenia lub Jej
Stworzenia. Jego wsparcie dla Adi Shakti jest całkowicie, w pełni wzmacniające. W Jego umyśle nie ma wątpliwości co do
zdolności Adi Shakti. Ale kiedy On odkryje, że w grze Adi Shakti ludzie ze świata jako takiego, próbują przeszkadzać Jej, albo
niszczyć Jej pracę, wtedy On wpada w swój gniewny nastrój i niszczy wszystkich takich ludzi, i On może zniszczyć cały świat. Z
jednej strony On jest gniewny, bez wątpienia, z drugiej strony jest oceanem współczucia i radości. Właśnie dlatego, kiedy On
odzwierciedla się w nas, otrzymujemy naszą Samorealizację. Dostajemy światło naszego Ducha i wchodzimy do oceanu
radości. On jest także oceanem wiedzy. Zatem ci, którzy otrzymują Samorealizację, zdobywają wiedzę Boskości, która jest
bardzo subtelna, przenikająca do każdego atomu i cząsteczki, potęga tej wiedzy istnieje w nich. Jego styl jest taki, że w Swoim
współczuciu On wybacza nawet bardzo okrutnym rakshasom [demonom], jeśli poświęcą się Jemu, ponieważ Jego współczucie
nie ma granic. A czasami ci sami ludzie, którzy są błogosławieni przez Niego, próbują niepokoić tych, którzy są oddani Adi
Shakti. Ale to dzieje się tylko po to, aby stworzyć dramat, jakieś wydarzenie. Dopóki nie pojawi się dramat ludzie nie zrozumieją.
Musieliśmy mieć Ramayanę, musieliśmy mieć Mahabharatę, musieliśmy mieć Chrystusa ukrzyżowanego, musieliśmy mieć
Mahometa torturowanego. Cały ten dramat miał miejsce, ponieważ bez wydarzeń ludzie nie pamiętają [tego]. Podobnie w życiu
duchowym ludzi, oni widzieli wiele dramatów między błogosławieństwami Shivy i mocami Adi Shakti. Wraz z upływem czasu, w
historii duchowości dokonano wielkiego odkrycia, że ludzie mogą uzyskać swoją Realizację zbiorowo, masowo. Tysiące mogą
uzyskać swoją Realizację. Teraz powinniśmy wiedzieć, czym jest ta Realizacja, którą otrzymaliśmy. Co ona oznacza i czym jest
punkt kulminacyjny. Przede wszystkim muszę wam powiedzieć, że umysł, o którym mówimy i na nim polegamy - jest mitem. Nie
ma nic takiego jak umysł. Mózg jest rzeczywistością, nie umysł. Umysł jest tworzony przez nas na skutek reagowania na
zewnątrz, albo reagujemy na uwarunkowania albo na nasze ego. W ten sposób umysł powstaje jak bąbelki na oceanie
rzeczywistości, ale to nie jest rzeczywistość. Z takim umysłem wiemy, że cokolwiek zdecydujemy, jest to bardzo ograniczone,
iluzoryczne a czasami szokujące. Umysł zawsze porusza się liniowo, a ponieważ nie ma w nim rzeczywistości, odbija się i wraca
jak bumerang. Tak więc wszystkie przedsięwzięcia, wszystkie dotychczasowe projekcje, jakie mieliśmy wydają się wracać do
nas. Czegokolwiek byśmy nie odkryli wraca do nas jako wielka niszczycielska siła lub bardzo wielki szok. Więc trzeba
zdecydować co robić, jak skończyć z pułapką naszego umysłu. Rozwiązaniem jest Kundalini. Kiedy Ona jest obudzona, zabiera
was - wraz z tym przebudzeniem - Ona prowadzi was poza umysł. Pierwszą rzeczą jest wyjście poza umysł. Umysłem będziecie
robić wiele rzeczy, ale to nie będzie satysfakcjonujące, to nie będzie rozwiązaniem, to wam nie pomoże. A kiedy zaczniemy
zbytnio polegać na naszych umysłach, rozwiniemy wszelkiego rodzaju fizyczne, psychiczne i emocjonalne problemy. Teraz
najnowszy jest stres. Stres, i mówi się, że nie ma wyjścia z tego stresu, ale w Sahaja Yodze znajdujemy rozwiązanie
przekraczając ten umysł. On jest jak bariera dla naszego rozwoju. Kiedy więc uzyskacie swoją Realizację, musicie zrozumieć, że
wasza Kundalini zabrała waszą uwagę poza umysł. Teraz ta reakcja na zewnątrz przychodzi, ponieważ my ludzie mamy mózg
podobny do pryzmatu, albo można powiedzieć czaszkę podobną do pryzmatu, a kiedy energia w nią wchodzi - wyjaśniłam to w
moich książkach - rozwidla się lub można powiedzieć załamuje się, przez co nasza uwaga wychodzi na zewnątrz i reagujemy.
Jeśli zbyt mocno reagujemy, te bąbelki tworzą straszliwy umysł, co może prowadzić do czegokolwiek. On usprawiedliwia sam
siebie, dogadza waszemu ego. Ego i uwarunkowanie, które tworzą ten umysł zaczynają używać tego umysłu w celu spełnienia
wszystkich ich nagromadzonych pomysłów i myśli, które nie mają uzasadnienia, w których nie ma rzeczywistości. To jest tak,
jakbyśmy zbudowali komputer, a w rezultacie stajemy się niewolnikami tego komputera. Zegarki robimy sami, a potem stajemy
się niewolnikami zegarków. W ten sposób człowiek zostaje zdominowany i kiedy osoba, która ma bardzo silny umysł, decyduje
się na niszczenie, tak jak zrobił to Hitler, używając idei, ona może kontynuować niszczenie, co ma bardzo dalekosiężny wpływ na
naszą kulturę, na naszą duchowość. Teraz pierwszym krokiem jest stanie się świadomym bez myśli, kiedy przekraczacie swój
umysł, wychodzicie poza swój umysł. Umysł nie może na was wpływać. To jest pierwszy etap, który nazywamy "świadomością
bez myśli". Drugi jest wtedy, kiedy zaczynacie widzieć działanie Paramachaitanyi, tej Wszechprzenikającej Mocy i zaczynacie
stawać się świadomi tego, że jest dużo prawdy w tym, co mówi Shri Mataji. Że istnieje ta moc, która wypracowuje wiele spraw.
Ona wypracowuje dla was w cudowny sposób wiele spraw. Ona daje wam błogosławieństwa, prowadzi was, pomaga wam na
tak wiele sposobów. Daje wam dobre zdrowie, bogactwo a także bardzo dobrą społeczność, bardzo pięknych ludzi w kolektywie.

Wszystko to, możecie wyraźnie zobaczyć, dzieje się tutaj. Teraz to wydarzenie osiągnięcia świadomości bez myśli jest bardzo
proste i łatwe, ale utrzymanie jej potem jest trudne. My nadal reagujemy i myślimy. Cokolwiek widzicie, reagujecie. Aby osiągnąć
ten punkt bycia w świadomości bez myśli po pierwsze, trzeba zmienić swoją uwagę. I tak na przykład, kiedyś wspinaliśmy się na
bardzo wysoką górę, aby zobaczyć pewną świątynię zwaną Palitana, Ja, mój zięć i moja córka, I byliśmy bardzo zmęczeni,
ponieważ musieliśmy wspinać się - nie wiem na ile schodów, a kiedy doszliśmy na górę, byliśmy zmęczeni, i było tam małe
sklepienie z pięknymi płaskorzeźbami z marmuru, więc po prostu się położyliśmy. Byli bardzo zmęczeni i powiedzieli: "Cóż to
jest za rodzaj świątyni" - żalili się. Kiedy spojrzałam do góry, zobaczyłam mnóstwo wyrzeźbionych pięknych słoni. Powiedziałam
więc do mojego zięcia: "Spójrz na te słonie, każdy z nich ma inny ogon". Odrzekł: "Mamo, wszyscy padamy z nóg, jak to możliwe,
że Ty możesz dostrzegać ogony słoni?" Powiedziałam im to tylko dlatego, by odwrócić ich uwagę od zmęczenia, czemu nie
przyjrzeć się ogonom tych słoni, które są tak różne. Więc co się dzieje, kiedy tak bardzo kierujecie swoją uwagę na zewnątrz
przez cały czas, wtedy przede wszystkim trzeba przekierować swoją uwagę. Na przykład, widzicie tutaj te pięknie wykonane
przedmioty. Wasza uwaga jest gdzie indziej, spróbujcie tylko cieszyć się ich pięknem. Zobaczcie, tutaj są piękne dywany, tylko
patrzcie na nie, nie myśląc, ponieważ nie należą do was, nie są waszym zmartwieniem, należą do kogoś innego i bardzo dobrze.
W przeciwnym razie, jeśli należałyby do was, zaczęlibyście myśleć: "O mój Boże, rozłożyłem je tutaj, co się z nimi stanie, trzeba je
ubezpieczyć" lub coś w tym stylu. Jest to powszechna reakcja człowieka, ale jeśli one nie należą do was, możecie patrzeć na nie
z przyjemnością. Teraz patrzycie na nie i nie myślicie, będziecie zdumieni, kiedy ujrzycie piękno, które jest w nich. Dostrzeżecie
artystę, który włożył w nie swoją radość, swój entuzjazm i będziecie zdumieni, że po Realizacji ten entuzjazm wypełni was i
pojawi się w was rodzaj chłodnego relaksu, i ta Kundalini uniesie się, a wy ustabilizujecie się w stanie świadomości bez myśli.
Więc ilekroć na coś spojrzycie, patrzcie na każdą piękną rzecz, nawet na dzisiejszych wyborach, tylko patrzcie na człowieka,
który jest wybierany [John Howard]. Samo patrzenie na niego, daje mu błogosławieństwa, daje mu lepsze pomysły. Dostajecie
także pomysły, które nadchodzą z rzeczywistości, która tam jest, jak sprawić, by ten człowiek odniósł sukces, lub ten kraj odniósł
sukces w demokracji. Wszystko to dzieje się, gdy wasza uwaga jest przekierowana od krytykowania, od reagowania, tylko na
patrzenie, stańcie się świadkiem, próbujcie być świadkiem wszystkiego. To nie jest jeszcze tak bardzo praktykowane, do tej pory
widziałam, że gdy tylko uzyskamy swoją Realizację, nie zdajemy sobie sprawy, że musimy być świadkiem wszystkiego. Kiedy
zaczniecie być świadkiem poprzez swojego ducha, wtedy nie widzicie wad innych, lecz widzicie zalety. Po prostu wybieramy
osobę z bardzo dobrym charakterem. Więc kiedy widzicie, że stan świadka powiększa się i zaczynacie cieszyć się inną osobą,
zaczynacie cieszyć się wszystkim, co jest. Jeśli macie taką zdolność możecie się cieszyć nawet małym źdźbłem trawy. W
Japonii system Zen rozpoczął się na tych zasadach. I on stworzył - Viditama był osobą, która to rozpoczęła. Zrobił ogród z
mchów, różnych mchów, bardzo malutki. Były tam też malutkie kwiatki, i zaledwie pięć stóp ogrodu, który był w kształcie znaku
zapytania. Trzeba było jechać windą i dostać się na tę platformę na szczycie wzgórza lub góry, gdzie można było to zobaczyć.
Są tam wszystkie malutkie mchy, i widać piękny ogród zaaranżowany w odmienny sposób. Kiedy zaczynacie na to patrzeć,
wasze myśli zatrzymują się. Ponieważ kiedy skierujecie uwagę na coś tak pięknego, na to dzieło, wasze myśli się zatrzymują.
Zatem musicie ćwiczyć, aby odkryć, co powstrzymuje wasze myśli. Co czyni was świadkiem? Kiedy rozwiniecie ten nawyk, miło
zakotwiczycie się w świadomości bez myśli. Wtedy zaczniecie widzieć jak Sahaja Yoga wam pomogła. Jakie to było błogie, i co
osiągnęliście dzięki Sahaja Yodze. Będziecie zaskoczeni, jeśli zaczniecie tylko obserwować wszystko, będziecie zaskoczeni, jak
działa Paramachaitanya. Obecnie ta Paramachaitanya stała się aktywna z powodu Krita Yugi. Możecie zobaczyć to ze sposobu,
w jaki prowadzi grę z wibracjami wokół Mnie, widzieliście tak wiele moich zdjęć, gdzie są te wibracje. Widzieliście też zdjęcia
wielu Sahaja yoginów siedzących przede Mną, na ich głowach jest napisane Moje imię w języku arabskim. Widzieliście tak wiele
sposobów, dzięki którym możecie dowiedzieć się, że trwa gra Boskości. Teraz umysł nadal będzie próbował coś powiedzieć, nie
słuchajcie, tylko patrzcie. Efekt Sahaja Yogi powinniście obserwować na sobie, na swoim ciele. Nie myślcie o nim, ale je
obserwujcie i będziecie zaskoczeni, jak się zmieniliście. Szczerze mówiąc, kiedy każdego roku przyjeżdżam do Australii, czasami
nawet was nie poznaję. Wyglądacie znacznie młodziej, o wiele lepiej, dużo szczęśliwsi, a ja nie rozpoznaję, kim są ci ludzie. To
ten stan świadka przenosi was do innego królestwa, które nazywamy świadomością bez myśli. W tym stanie możecie stać się
tak upoważnieni, że możecie dawać Realizację innym. Możecie dawać Realizację innym. Możecie przekazywać pełną wiedzę o
Sahaja Yodze, możecie z nimi rozmawiać. Również emitujecie - [Shri Mataji mówi na stronie w hindi] Jestem taka, że kiedy
patrzę, pochłaniam ciepło, to jest Mój kłopot. Zatem cały wasz stan, stan duchowy, staje się tak błogi. Stajecie się tak potężni.
Stajecie się tacy współczujący i kochający, tak zrównoważeni, całkowicie oczyszczeni ze wszystkich destrukcyjnych pomysłów
jakie macie, wszystkich depresyjnych pomysłów, które macie, a wtedy naprawdę powstajecie jako wielcy Sahaji, którzy mogą
wykonywać ogromną pracę. Jak niedawno słyszałam, że Niemcy i Austriacy jadą teraz do Izraela, ponieważ uważają, że Żydzi
zostali zabici przez ich przodków. A w Izraelu rozpoczęło działalność duże centrum. Wyobraźcie sobie, kiedy ci ludzie osiągną

ten stan, pojadą do krajów na własną rękę, oni tak dużo zrobili. Tak samo w Turcji, to samo w miejscach, które są bardzo odległe
w Afryce Południowej. Ponieważ wewnątrz siebie, oni stają się całkowicie pewni w świadomości bez myśli, jak również w
świadomości bez wątpliwości. Ale teraz, kiedy zaczynacie wzrastać dzięki uwadze medytacyjnej, stanie się to, że wasza uwaga
zostanie oświecona. Obecnie, zadaniem jest zmotywowanie waszej uwagi. Nie chodzi tylko o czerpanie radości, ale
motywowanie jej, skierowanie jej na problemy. Załóżmy, że macie jakiś problem na poziomie krajowym, wszyscy możecie
skierować na to uwagę, a wszystko się ułoży. Ponieważ jesteście kanałem tej Wszechprzenikającej Mocy, która próbuje
stworzyć nowy świat dla was, nowych ludzi. I ta ewolucja może nastąpić bardzo szybko, jeśli wszyscy zdecydujecie, że
cokolwiek mamy teraz w sobie, powinniśmy ją [uwagę] motywować, powinniśmy nią pokierować i tę uwagę wykorzystać. Nie
należy jej marnować. Każde bogactwo, które mamy nie powinno być marnowane. Teraz główną kwestią, o której wam opowiem
jest to, czym jest Boska Realizacja. Po pierwsze jest Samorealizacja, i jest wielu ambitnych ludzi, którzy chcą stać się
zrealizowanymi przez Boga. Przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, że ludzie nie mogą stać się Bogiem. Nie chodzi o stawanie
się. Nie staliście się także w pewien sposób duchem, ponieważ ten duch emituje przez was, wykorzystując was, obdarowując
was, troszcząc się o was. Jeśli staniecie się duchem, nie pozostanie żadne ciało, nie pozostanie nic. Więc przy nienaruszonym
ciele, wasz duch działa przez to ciało dając wam całe światło. Ale nie można stać się Bogiem Wszechmogącym - to trzeba
bardzo jasno zrozumieć. Ale to, co jest Boską Realizacją, to wiedzieć o Bogu. Widzicie, wiedza o Bogu oznacza wiedzę o tym, jak
działa Jego moc. Jak On kontroluje stawanie się nieodłączną częścią Boga Wszechmogącego. Tak jak mój palec nie wie o
moim mózgu, ale działa zgodnie z moim mózgiem. Palec nie może stać się mózgiem, ale musi działać całkowicie według
wskazówek mojego mózgu, ponieważ są tak połączone, są więc jednością. Tutaj, kiedy macie Boską Realizację, wtedy wiecie o
mózgu, wiecie o Bogu, wiecie o Jego mocach, wiecie o Nim wszystko. Moim zdaniem, jest to dla was trudne zadanie, bo jestem
Mahamayą. Całkowita wiedza o Mnie jest dla was bardzo trudna. Jestem dość nieuchwytną osobą, dobrze o tym wiecie, i
cokolwiek robię lub czegokolwiek dokonuję, jest dla was tylko po to, abyście zobaczyli i zrozumieli, że w końcu Ona jest Adi
Shakti i może zrobić wszystko. Wy także możecie robić wszystkie te rzeczy, ale nie możecie stać się Mną. Ale powinniście
wiedzieć, wiedzieć poprzez miłość, oddanie, przez modlitwy wiedzieć, że Boskie Moce są sposobem, dzięki któremu macie
Boską Realizację Wtedy możecie kontrolować przyrodę, możecie kontrolować wszystko, jeśli macie w sobie tę wiedzę o Bogu.
Do tego potrzebna jest całkowita pokora, że nie możecie stać się Bogiem, nie możecie stać się Bogiem Wszechmogącym. Nie
możecie stać się Bóstwami, ale zdecydowanie możecie stać się zrealizowanymi przez Boga. Oznacza to, że Bóg działa przez
was, używa was jako swoich mocy, jako swojego kanału i że wy wiecie, co On dla was robi, co On mówi, jaka jest Jego wizja i
jaka jest informacja. To połączenie jest tego rodzaju. Wielu ludzi odniosło korzyści w Sahaja Yodze, wiem o tym. Ale oni nie
wiedzą, w jaki sposób odnieśli korzyści. Co się wypracowało? Jak to się wypracowało? Jakie ich połączenie im pomogło? Gdy to
zrobicie, jasno się o tym dowiecie, jak sprawy się wypracowują, dzięki jakiej mocy to osiągnęliście, wtedy jest to Boska
Realizacja. Tacy ludzie stają się niezwykle potężni, w tym sensie, że mogą kontrolować tak wiele rzeczy. Było wielu takich
świętych, ale czasami nawet upadali i rozwijali swoje ego. Nie mieli własnej pokory, którą powinni mieć, tego poświęcenia, tego
oddania, tego poddania się. Oni upadli i wy ich widzicie, widziałam niektórych z nich, jak stają się dość dumni ze swoich
osiągnięć i oni nie chcą dawać tego nikomu. Myślą, że osiągnęli to z wielkimi trudnościami i dlaczego mieliby to dać innym. Tacy
ludzie nie wzrosną bardzo wysoko. Ale wy ludzie, którzy osiągnęliście swoją Realizację i którzy jesteście pokorni, którzy wiecie,
że tylko poprzez pokorę osiągniecie swoje poddanie. Islam oznacza poddanie się. Mahomet mówił o islamie, co znaczy
"poddajesz się". Jeśli nie możecie się poddać, nigdy nie możecie poznać Boga. Jest wyraźnie powiedziane: "Dopóki nie poznacie
siebie nie poznacie Boga". Jako Sahajis powinniście znać wszystkie najmniejsze szczegóły, wszystko co wielkie i wszystkie
wspaniałe wizje, że możecie to robić dzięki łasce Boga, dzięki Jego błogosławieństwom, dzięki Jego miłości do was, weszliście
do Królestwa Bożego. Mogę powiedzieć, że weszliście, mogę powiedzieć, że osiągnęliście ten stan, mogę to powiedzieć. Ale
nadal tam nie jesteście. To tak, jakbym komuś powiedziała: "Teraz jesteś w Australii". On nie jest w Australii, ale mogę
powiedzieć, że wy jesteście w Australii. Więc on wierzy: "Jestem w Australii" - nie tędy droga. Musicie być w Australii, musicie
wiedzieć o Australii. Musicie wiedzieć, jaki rodzaj klimatu tam jest, jaki to jest rodzaj spraw. Uważam też, że także rodzice muszą
tutaj rozmawiać z dziećmi. Nie ma bardzo dobrych relacji rodziców z dziećmi. Opiekują się nimi odpowiednio w szkole i chcą
dużo zrobić, ale rodzice również muszą się zaangażować, kiedy dzieci przybędą tutaj, [oni powinni] widzieć, czy rozwijają
odpowiednią dyscyplinę, właściwy rozsądek. Nie przywiązywać się do nich, aby je zrujnować. Jeśli przywiążecie się do nich,
zniszczycie je. Jedną z cech Shivy jest całkowite odwiązanie i właśnie to musicie rozwinąć, stać się całkowicie odwiązanym.
Odwiązanie się nie oznacza, że coś zaniedbujecie. Wyjaśniłam wam to wiele razy, że tak jak soki w drzewie wznoszą się,
dochodzą w różne, rozliczne miejsca, a potem odparowują, albo wracają do Matki Ziemi. W taki sam sposób wy powinniście być
odwiązani. Jeśli przywiążecie się, bo to jest wasz syn lub przywiążecie się, ponieważ on jest Australijczykiem, lub może należy

do pewnej rodziny lub pewnej klasy, to nadal jesteście ograniczeni. Wszystkie te ograniczenia muszą zostać usunięte, jeśli
macie je przekroczyć. A te ograniczenia tworzą tak duży ładunek, że cokolwiek spróbuję, cokolwiek spróbujecie, nie możecie
trwać w świadomości bez myśli. To jest bardzo piękny stan, w którym wy wszyscy powinniście być. W tym [stanie] nie
dominujecie ani nie idziecie na kompromis. Stoicie na własnych nogach i wiecie na pewno, że nie wywiera na was wpływu żadna
myśl, ani jakakolwiek dominacja, ani żadne podporządkowanie was komukolwiek. Więc stajecie się całkowicie wolnym ptakiem,
absolutnie wolnym ptakiem, a potem to staje się waszym zadaniem, aby osiągnąć swój wzlot. Po pierwsze, wzlot zależy od
świadomości bez myśli. Po drugie, zależy od świadomości bez wątpliwości, a po trzecie, zależy od Boskiej Realizacji. Widziałam,
że ludzie, którzy są bardzo blisko Mnie, również nie rozumieją. Zachowują się tak, jakby stali się teraz bogami. Są tak
egoistyczni, że jestem nimi zdumiona. Potem muszą opuścić Sahaja Yogę. Więc widzicie, że nawet jeśli pochwalę was za
bardzo, jeśli powiem za dużo, nie powinniście się puszyć. To jest poligon doświadczalny. Albo inaczej, jeśli wam powiem: "To nie
jest dobre, powinniście to poprawić", to nie powinniście mieć nic przeciwko temu, ponieważ muszę to zrobić, to jest moja praca.
A waszym zadaniem jest Mnie słuchać. Ponieważ nie mam nic do zyskania od was. O nic nie proszę. Chcę, żebyście wszyscy
otrzymali wszystkie Moje moce. Wy nie możecie stać się tym, czym jestem Ja, zgoda, ale proszę spróbujcie uzyskać wszystkie
moce, które mam. Co nie jest trudne. Oto czym jest Boska Realizacja. To jest to, co trzeba wiedzieć o Shivie i Sadashivie. Przez
Shivę poznacie Sadashivę. Widzicie odbicie, a po odbiciu wiecie, kto jest oryginalny. Z odbicia uczycie się. W ten sposób
osiągacie stan, w którym myślicie, że jesteście teraz zdecydowanie osadzeni w Królestwie Bożym i że możecie zobaczyć Boga,
możecie poczuć Boga, możecie rozumieć Boga. I możecie kochać Boga. Niech więc Bóg was błogosławi.

1996-1221, Shri Kartikeya Puja, Shri Gyaneshwara
View online.
Shri Kartikeya Puja, (Transkrypt angielskiej części od 45 min), 21.12.1996 Bombay, Indie
Przepraszam, musiałam mówić w języku Marathi, ponieważ musiałam powiedzieć im coś, o czym nie chciałam, żebyście
wiedzieli.
Dzisiaj jest wielki dzień, powinnam powiedzieć w pewien sposób, bo mam zamiar powiedzieć wam coś wspaniałego. To jest Shri
Gyaneshwara - w Marathi nazywają go Dnyaneshwara - On był inkarnacją Kartikeyi. A Saraswati, która była dziewicą, troszczyła
się o niego jak o własnego syna. On był bratem Shri Ganapati, ale Ona troszczyła się o niego. A potem też jest opis jak się urodził
i wszystko to jest bardzo interesujące. Ale tu, w tym miejscu, tu w Maharashtrze, On się inkarnował.
A także było wielu wspaniałych, wspaniałych, bardzo wielkich świętych wielka ich liczba, narodziła się tu w Maharashtrze. Ale
tacy straszni ludzie, torturowali ich. Gorzej niż chrześcijańska inkwizycja, mówię wam; gorzej niż jakakolwiek inkwizycja
gdziekolwiek. Indywidualnie zaatakowali.
I ci sami ludzie rodzą się ponownie w tym wielkim kraju, w Maharashtrze. To są bardzo utalentowani ludzie, piszą bardzo dobrze.
Ich język jest tak bogaty. Możecie to zobaczyć, jaki piękny jest opis Zrealizowanej Duszy, dany przez Gyaneshwarę. On mówi, że
"Księżyc nie goni za światłem księżyca, słońce nie goni za światłem słonecznym. Na tej samej zasadzie, Zrealizowana Dusza nie
troszczy się o własną chwałę. Słońce świeci, dokąd świeci, a potem wycofuje wszystkie swoje promienie. Jakąkolwiek pracę
mają promienie do zrobienia, one to robią. A słońce tylko patrzy, obserwując całą pracę, a potem zabiera je z powrotem. I staje
się całkowicie zawarty wewnątrz siebie".
Samavun ghene – całkowicie zawarty wewnątrz siebie. Opis Zrealizowanych Dusz, jaki On dał, jest tak piękny, jeśli tylko
moglibyście tego doświadczyć. Namadeva, który urodził się znacznie później, powiedział, że gdybyście mogli doświadczyć
nawet jednej linijki Gyaneshy [Gyaneshwary], to byście to otrzymali. Chcę byście wszyscy mogli przeczytać Amrutanubhava po
angielsku, rozumiejąc, jak On opisuje Zrealizowaną Duszę, i przekonacie się, że wewnątrz was to zaistniało. Bardzo różnicie się
od innych. Będziecie zaskoczeni, jaki piękny opis siebie otrzymaliście.
Mówiłam o ludziach z Maharashtry, oni są niezwykle utalentowanymi ludźmi. Spójrzcie na ich muzykę. W muzyce nikt nie może
ich przebić. Zobaczcie ich przedstawienia. W dramaturgii nikt ich nie przebije. Widać to w filmach. Tylko w Maharashtrze
powstały wspaniałe filmy. Następny jest Bengal, który jest, powiedziałbym inny, ale na tym samym poziomie. To są tacy
utalentowani ludzie tutaj, to pokazuje, że Bóg ma szczególne błogosławieństwo dla obu z nich i powinno tak być, że ludzie z
Maharashtry powinni wzrosnąć bardzo wysoko. Ale cały czas narzekają na innych, mówią źle o innych, i robią coś bardzo
niskiego.
Jestem zaskoczona, mam nadzieję, że nie przejmiecie niczego od nich. A także ten nadmiar ozdób, który jest z Północy Indii;
również nie jest zbyt dobrą rzeczą. To zaskakujące, jak ci ludzie dostosowali siebie do tego kraju, który posiada wszystkie
rodzaje pasożytów. Ponieważ żyjecie z wibracjami, czujecie wibracje.
Jest to coś tak wielkiego zobaczyć was wszystkich tutaj i mówię im, że powinni spróbować zrozumieć was ludzi. Naprawdę
jestem bardzo dumna z was wszystkich, którzy przebyli całą drogę tutaj. Na tej pujy, myślę o tak wielu wspaniałych świętych,
którzy urodzili się, którzy byli wielkimi guru, Maha-guru. Oczywiście Gyanesha, muszę powiedzieć, że jest królem wszystkich
tych, wysoko, wysoko rozwiniętych dusz, bez wątpienia. Zatem mamy teraz puję 24-go grudnia, bo to jest Datta Jayanti,
narodziny Dattatreyi. Zatem będziemy mieli noc na 24-go. W każdym razie jest to Wigilia. Moglibyśmy wszystko zacząć od tego.
A także Dattatreya, który przyjął swoją formę w Maharashtrze. Ludzie z Maharashtry zrozumieją Dattatreyę.
Oni rozumieją Nath Panthis. Te Nathas rozprzestrzeniły się. Udali się do Kijowa. Będziecie zdumieni, że pojechali nawet do

Boliwii, ci, którzy są z Maharashtry, z Rahuri. Możecie sobie to wyobrazić? Oni byli takimi wielkimi ludźmi, i tego oczekuję, że
zdarzy się tu w Maharashtrze.
I jestem pewna, że pewnego dnia będę bardzo zadowolona z nich wszystkich, a nie z kilku. Istnieje paru bardzo wielkich ludzi w
Maharashtrze, bez wątpienia, ale oni wszyscy muszą połączyć siły, ponieważ mówię o syntezie, a nie o metodzie stwarzającej
podziały. Mam nadzieję, że oni rozumieją wewnętrzne uczucie, które mam, w przeciwnym razie wszystkie dobre diamenty
zostaną wyselekcjonowane i te, które mają defekty zostaną wyrzucone. Jaki jest pożytek?
Ale wszyscy oni są w stanie osiągnąć każdą wysokość. Oni mogą należeć do każdej kasty, społeczności, nie ma to znaczenia;
ale rodzą się w Maharashtrze, która jest takim wspaniałym krajem. Zatem dzisiaj oni chcieli zrobić Mahalakshmi, mamy już
świątynię Mahalakshmi. I oni mają wielkie błogosławieństwo Mahalakshmi również poprzez to, ale brakuje im: po pierwsze
mądrości, a po drugie ducha Kartikeyi. Ducha Kartikeyi – tego czystego, absolutnego dynamizmu, który nie angażuje się w
nonsensowne i bezużyteczne rzeczy; czego widać rezultaty.
Niech Bóg błogosławi was wszystkich!
(wersja 1 do dalszych korekt, listopad 2017)

1997-0316, Mahashivaratri Puja (część EN przed weryfikacją)
View online.
Shivaratri Puja, Delhi, Indie, 16 marca 1997
Najpierw będę mówić w języku hindi, a potem po angielsku.
Jest tu tyle narodowości, że nie wiem, od jakiego języka zacząć…
[Shri Mataji mówi w Hindi]
Mówię im o tym, co powinno nastąpić, kiedy czcicie Shivę. Dzisiaj powiem wam o tym, co się dzieje wewnątrz was po
otrzymaniu Realizacji. Istnieje jedenaście rudr umieszczonych tutaj - jedenaście rudr. Można powiedzieć, że są one cząstkami,
anshami [ansh - hindi: część) jak je nazywają, mocy Shivy. Wszystkie one próbują wyjmować, usuwać z naszych głów fałszywe
idee, jakie mamy o życiu. Kiedy Kundalini się podnosi, one wszystkie stają się oświecone - wszystkie jedenaście. Na przykład,
Budda miał jedną część, Mahavira miał drugą część. Otóż to co one wszystkie czynią, jest kontrolowanie nas przed padnięciem
ofiarą różnych rzeczy, Na przykład, weźmy ego. Zatem Budda będzie się opiekował częścią ego. On zadba o to, żeby to ego was
samych szokowało. Będziecie całkiem zdumieni, jak mogliście być tak egoistyczni, tak obelżywi i tak poniżający. Ale gdy ta rudra
nie jest obudzona, kiedy nie ma w niej światła, co się wtedy dzieje? Zaczynasz się usprawiedliwiać. Myślisz, że cokolwiek robisz
jest właściwe, cokolwiek zrobiłeś, cokolwiek powiedziałeś, cokolwiek osiągnąłeś, myślisz, że masz do tego prawo. Że nie
zrobiłeś niczego złego. Właśnie w tym celu rudra Buddy musi zostać obudzona.
W przeciwnym razie, jeśli nadal będziecie folgować swojemu ego, jeśli nadal będziecie egoistyczni, staniecie się całkowicie
prawostronną osobą. Kiedy staniecie się prawostronną osobą, poznacie jakie są wszystkie objawy takiej osoby. Toteż jeśli tylko
przyglądacie się i robicie introspekcję, sami widzicie, co ego zrobiło z wami, jakie mylne pomysły wam podsunęło. To dlatego
Mahomet powiedział: “Bij siebie [swoje imię] butem”. On nie wiedział, co jeszcze powiedzieć. Ponieważ ten problem z ego może
cię zupełnie zrujnować i kompletnie zawrócić ci w głowie tak, że możesz wylądować w tak wielu kłopotach. Albo nawet, jak
widziałam, ludzie zapadają na zespół chronicznego zmęczenia, zwany chorobą japiszonów, [od angielskiego akronimu: yuppie młody pnący się górę profesjonalista] w którym świadomy umysł staje się zupełnie bezużyteczny, a ludzie nie mogą się
poruszać. Świadomie ludzie nie mogą się ruszać. Nieświadomie będą, ale nie w sposób świadomy. Ta choroba jest potworna.
Człowiek staje się jak gad. Trzeba ich dźwigać na plecach. Nie mogą sami chodzić. Nie mogą siedzieć samodzielnie. To może
się przytrafić w bardzo młodym wieku. Tak się też dzieje w Ameryce. Widziałam dwa, trzy przypadki tutaj, w Indiach, też to się
dzieje.
Tak to jest, gdy nie usiłujesz zobaczyć swojego ego i kontrolować go, ale odczuwasz skruchę. W Sahaja Yodze nie ma nic
takiego, jak skrucha, my nie wierzymy w skruchę. Bo wierzymy, że my wszyscy dostaliśmy Realizację i nie popełniamy żadnych
błędów. To nieprawda. Musimy żałować. W angielskim jest słowo – sorry [przepraszam]. Na wszystko mówią przepraszam.
Nawet gdy odbierasz telefon, mówią “sorry.” Pytam: “Sorry, za co?” Ale to przepraszam samo w sobie jest puste. Nie ma
żadnego znaczenia. Nie ma głębi. Kiedy mówisz “przepraszam”, musisz wiedzieć, dlaczego mówisz “przepraszam” i co ma być
poprawione.
To jest bardzo duży problem dzisiejszego pokolenia, gdzie ludzie rozwinęli tak olbrzymie ego, ponieważ cały nasz wzrost
ekonomiczny, cały nasz rozwój przemysłowy, wszystkie nasze wielkie organizacje, to wszystko poddało nam pomysły, że
wszyscy powinniśmy rozwijać ego. Jeśli nie rozwiniemy ego, będziemy zagubieni, dojdziemy donikąd. I właśnie tak zaczynamy
je rozpieszczać, a wtedy ten prawostronny problem się zaczyna.
A potem, jako reakcja, to przechodzi na lewą stronę. Właściwie, na głowie to jest po stronie prawej. Tutaj sięga prawostronne
ego, [po lewej] więc tu jest lewa rudra Mahaviry. [po prawej] Rzeczywiście ludzie robią rzeczy, które są grzeszne, które są złe,
które są przeciwko Shri Ganeshy.

Wówczas są tam moce kontrolne Mahaviry, który kieruje. On mówi: “Pójdziesz do piekła. To się stanie”. On opisuje całe piekło,
różne rodzaje piekła, że pójdziesz do piekła i będziesz się palić żywcem - nie znam wszystkich tych rzeczy, które On opisuje, by
was wystraszyć. Ale to nie pomaga. Więc ludzie zaczynają iść coraz bardziej na lewą stronę i powinnam powiedzieć, że przez tę
rudrę, gdy ta rudra staje się bezsilna, wtedy nadchodzi ogromna depresja. Człowiek jest bardzo przygnębiony.
“O Boże! Jestem w takiej depresji. Jestem taki chory. Mam to czy tamto”. I wtedy próbujecie straszyć innych swoimi depresjami.
Okazujecie rodzaj, jak wy to nazywacie, szantażu emocjonalnego. Będziecie próbować wszelkiego rodzaju rzeczy, walić się po
głowie i tym podobne. Tak może się stać przez ego, może być przez ten lewostronny problem z lewej rudry.
Te dwie rudry są bardzo ważne, bo one są bezpośrednio połączone z naszym lewym i prawym współczulnym układem
nerwowym. A więc, to bardzo ważne, żeby uważać by nie paść ofiarą tych rudr. Te rudry muszą być zadowolone. Aby być
normalnym, trzeba przynajmniej dbać o te dwie rudry, z których pierwsza kontroluje ego, a druga użalanie się nad sobą. “Nie
mogę tego zrobić, jestem taki, owaki” i różnego rodzaju depresje.
To wszystko doprowadza, także fizycznie, do bardzo poważnych problemów takich jak rak. Jeśli rudry są zablokowane, rozwija
się rak. Ta cała część staje się opuchnięta. To się nazywa medha. [sanskryt, hindi: psychiczny wigor lub energia, intelekt] Ta cała
część jest spuchnięta i możecie zobaczyć, że pacjent z rakiem ma obrzęk wszędzie tutaj. Co najmniej może być tutaj, lub może
być tam. Istnieje taka huśtawka w usposobieniu takiej osoby, że nie wiadomo, z której rudry pochodzą te psychosomatyczne
problemy.
Wszystkie problemy psychosomatyczne pojawiają się, ponieważ rudry przestały być efektywne. Mogą też być spowodowane
depresyjnym charakterem, albo opresyjnym charakterem. Wiele innych przyczyn też może odgrywać rolę. Ale wszystkie te
czynniki są niczym innym jak nieodłączną częścią Shri Shivy, lub mocami Sadashivy. On jest tym, który jest pełen karuna
[sanskryt: współczucie, litość] – pełen współczucia. On jest oceanem współczucia. Jeśli poprosisz go o wybaczenie, On
wybaczy. Cokolwiek zrobiłeś, jeśli zamiast czuć się winnym, poprosisz o wybaczenie, On wybacza. Ale jeśli myślisz, że cokolwiek
zrobiłeś jest dobre, że nigdy nikogo nie męczyłeś, nie zadałeś nikomu cierpienia… Wówczas, On to wie. Shiva wie wszystko,
nieprawdaż? I dlatego, że wie, przestaje Mu na tobie zależeć. Zatem istnieje ważny związek z twoją siłą woli do bycia tam i
związek z błogosławieństwami Shivy. Kiedy Shiva cię błogosławi, podnosi się także siła twojej woli. Ale trzeba mieć w pełni silną
wolę, żeby wiedzieć, że musisz być osobą na wyższym poziomie. On w ogóle nie był ziemskim typem. To znaczy On był…
przypuśćmy, że zaprosiłbyś Shivę na jakieś przyjęcie czy coś takiego, Jak On by tam wyglądał? Ludzie by się z Niego śmiali.
Kiedy spotkałam hipisów, spytałam: “Dlaczego macie takie włosy?” Odrzekli: “Chcemy…” Oni wszyscy są prymitywni. Więc rzekł:
“Chcę być prymitywny”. Ja na to: “Ale umysł jest nowoczesny. Po co mieć prymitywne włosy?”
Tak, to bałamuctwo. Okłamywanie samego siebie wam nie pomoże. Najlepiej stawić sobie czoła i zrozumieć, co złego robiliśmy.
Jeśli to się wypracuje, mówię wam, tylu was tutaj siedzi Sahaja yoginów. Jeśli poprawicie samych siebie i staniecie się tym,
jestem pewna, że wszystkie problemy - polityczne, ekonomiczne i wszystkie głupie problemy, które mamy – skończą się. Ale
dzisiaj to jest taka mieszanina, z powodu Kalijugi, że nawet najgorsi ludzie mogą działać bez przeszkód.
Jesteśmy teraz odpowiedzialni za uratowanie świata. To nasza odpowiedzialność, aby stworzyć wspaniałe, honorowe życie,
które nie jest powierzchowne, które nie jest tylko na pokaz. Ale wewnątrz powinno się to rozwinąć tak, że to światło waszego
ducha się rozprzestrzeni i oświeci cały świat.
To bardzo ważne, żeby rozumieć, że te problemy, oraz że te, można rzec, choroby, psychosomatyczne choroby i wszystkie inne
problemy pochodzące, generalnie mówiąc, z Kalijugi, polityczne, ekonomiczne, te wszystkie problemy - są stworzone wyłącznie
przez istoty ludzkie.
One nie są stworzone przez Siłę Boską. Ale Siła Boska stara się je zneutralizować, jeżeli istnieje wielu Sahaja Yoginów, którzy

praktykują Sahaja Yogę w prawdziwym znaczeniu tego słowa. Jeśli to mogłoby być zrobione, jeśli to mogłoby być osiągnięte,
wtedy myślę, że możemy zrobić dużo - dużo dla polepszenia stanu ludzkości i dlatego mamy Realizację. Ona istnieje nie tylko dla
ciebie samego, nie tylko dla twej rodziny, nie tylko dla twego miasta czy kraju, lecz dla całego świata. Sahaja Yoga ma to
wypracować.
Teraz, jeśli chcecie się ścigać, ścigajcie się tylko w waszym wzroście i w niczym innym. Ale ludzie są tak powierzchowni i myślą,
że przez popisywanie się, lub stawanie się kimś - wielkim gościem - osiągną coś na wysokim poziomie: tak nie jest. Musicie też
mieć bardzo pokorne nastawienie wobec samego siebie, żebyście rozumieli, że cokolwiek robicie jest dla poprawy
ogólnoświatowych problemów. Całkowicie możecie je rozwiązać, bo jesteście kanałami, przez które działa Bóg. Jeśli mogłabym
to zrobić sama, zrobiłabym. Ale nie mogę, dlatego musiałam zebrać was wszystkich i oznajmić wam, że wszyscy stajecie się
kanałami. Ale w międzyczasie cieszycie się, cieszycie się życiem, każda sekunda staje się radością, co również jest darem Shivy.
Shiva jest tym, który tworzy ten wspaniały zachwyt i wielkie zrozumienie wartości każdego momentu, wszystko, co jest w nim
zawarte.
I to jest stan, który musimy osiągnąć, nie przez potępianie siebie, albo przez rozpieszczanie swojego ego, tylko przez
zobaczenie, czym jesteśmy. To jest główna rzecz, którą każdy musi zobaczyć – że problem jaki masz i to co przysparza ci
kłopotów, to wyłącznie ty sam. Jeśli dojdziesz do tego miejsca w swoim rozumieniu, jestem pewna, jestem bardzo, bardzo
pewna, że staniesz się tak wartościowym by pomóc w tym, aby cały świat spojrzał na siebie i zmienił się. bo powierzchownie nie
można zmienić tak głęboko zakorzenionych problemów. Dostajesz takie błogosławieństwa od Kundalini, że naprawdę możesz
stać się wspaniałą pochodnią, powinnam powiedzieć, pochodnią na drodze prawdy, miłości i radości.
Niech Bóg was błogosławi!
Dzisiaj najpierw będziemy mieli krótką puję do Shri Ganeshy, a potem do Shivy i na koniec do Bogini. Mamy trochę zmienioną
kolejność.

1997-0703, Program Publiczny: Mowa Klausa Nobla w Hołdzie dla Shri Mataji
View online.
03.07.1997 Program Publiczny, Royal Albert Hall, Londyn Mowa Klausa Nobla w Hołdzie dla Shri Mataji Mam przywilej i zaszczyt
przedstawić państwu pierwszego z naszych znakomitych mówców. Jego nazwisko jest sławne, więc przedstawię go w kilku
słowach. Alfred Nobel, szwedzki chemik i przemysłowiec, był człowiekiem, który wynalazł dynamit i pozostawił swoją fortunę na
użytek Nagrody Nobla. On sam był kawalerem a pan Claus Nobel jest synem jego bratanka. Zainspirowany pracą swojego
wybitnego przodka i osobiście miał pomysł założenia organizacji zwanej United Earth "Zjednoczona Ziemia", której jest
przewodniczącym. Ta organizacja ustanowiła nagrodę z dziedziny ekologii, ale nie jest to jedna z Nagród Nobla, ponieważ nie
przyznaje się Nagrody Nobla w dziedzinie ekologii. I tę nagrodę nazwał "Etyką Ziemi". Poznał Shri Mataji rok temu w Indiach,
kiedy przewodniczył Światowej Konferencji Filozoficznej. Żeby nie przedłużać, chciałbym teraz zaprosić pana Clausa Nobla na
scenę. Mowa Klausa Nobla Życie doprawdy pełne jest niespodzianek, w końcu spotykamy się tutaj wszyscy zainspirowani
przesłaniem i pracą Świętej Matki Shri Mataji Nirmala Devi. Nie ma Jej tutaj osobiście, ale jest obecna Duchem. Przepiękny list
od ayatollaha Rohaniego, którego treść przed chwilą wysłuchaliśmy, wyraża się również bardzo wzniośle o pracy i misji Świętej
Matki, tam podkreśla on rolę kobiet tak potrzebną w dzisiejszym świecie. A prawdę mówiąc, jeszcze 36 godzin temu, Ja również
nie wiedziałem, że będę dzisiejszego wieczoru w Royal Albert Hall przemawiał do widowni. Dodam jeszcze, Droga Święta Matko,
widzę tu jeszcze Jej małżonka, pana C.P. Shrivastavę siedzącego na widowni i co najważniejsze, drodzy przyjaciele,
poszukiwacze prawdy, czy jesteście tam? Ponieważ przy tym całym oświetleniu widzę tylko ok. 20 osób przed sobą. Więc
powiedzcie "tak", jeśli tam jesteście, wtedy będę wiedział. Ach... Teraz widzę i słyszę was, tak jak wy słyszycie i widzicie mnie.
Chcę powiedzieć, że mam wizję, wizję lepszego świata, świata bezpieczniejszego i rozsądniejszego niż ten, w którym teraz
żyjemy. To świat, w którym ludzie żyją w harmonii i pokoju ze sobą oraz w harmonii i pokoju z naturą. To są wzniosłe słowa, to
śmiała wizja. Czy posiadam jakiś praktyczny sposób przejścia od wizji do rzeczywistości? Tak, podzielę się tym z wami i
podkreślę wydźwięk tego spotkania dziesięcioma krótkimi słowami, które wskazują, w jaki sposób powinna być
przeprowadzona ta globalna transformacja. To są: Właściwe Myśli, Właściwe Słowa, Właściwe Czyny, Właśnie Tutaj i Właśnie
Teraz! Kluczowym słowem jest oczywiście słowo "właściwe". Cały ten świat spiera się o to, co jest "właściwe". Coś, co jest
właściwe dla ciebie, może być niewłaściwe dla mnie i vice versa. To jest obszar sporny. Potrzebujemy zatem punktu odniesienia,
żebyśmy mogli rozróżnić pomiędzy dobrem a złem, i pomiędzy prawdą a kłamstwem. Dzisiaj Shri Mataji wskaże nam to, co jest
właściwe. Dzisiaj Shri Mataji umożliwi nam stanie się mistrzami naszego własnego przeznaczenia. Dzisiaj będziemy
poprowadzeni przez wiedzę Samorealizacji. Stanie się to w świetle prawdy i wszyscy poznamy prawdę absolutną i absolutny
pokój. Sto lat temu Alfred Nobel ustanowił Pokojową Nagrodę Nobla. Ta nagroda reprezentuje znakomitość. Mamy nagrody w
dziedzinie chemii, fizyki, medycyny, literatury i pokoju. Uważam pokojową nagrodę za najwspanialszą spośród nich. I chciałbym
wam powiedzieć, że Alfred Nobel posłuchał kobiety, swojej sekretarki Berty von Suttner, w Paryżu sto lat temu. Ona powiedziała:
"Doktorze Nobel, powinien pan użyć swojej ogromnej fortuny dla dobra całego świata". Dzisiaj słuchamy innej kobiety, słuchamy
przesłania Shri Mataji. Jednakże jestem pod wielkim wrażeniem po pierwsze, mojego wuja, a po drugie Shri Mataji. Alfred Nobel
mówił dużo o pokoju. Bał się, że jego niesamowity wynalazek – dynamit, używany przy budowie portów i tuneli, mógłby być
także użyty do celów wojennych. Przy dzisiejszym wyposażeniu wojska, dynamit wydaje się być zaledwie petardą, ale w tamtych
czasach był najbardziej przerażającym, niszczycielskim materiałem. Alfred Nobel podstawowo myślał o pokoju, jako o stanie
bez wojny, ale zapewniam was, że pokój to coś znacznie więcej niż stan bez wojny. Zauważyłem, że pokój istnieje w czterech
szczególnych obszarach. Pierwszym z nich jest pokój, który każdy ma w sobie. Jak podchodzimy do naszego umysłu, naszych
emocji i uczuć? Jak traktujemy własne ciało? Czy jesteśmy niewolnikami innych mistrzów, czy też jesteśmy swoim własnym
mistrzem? Dopóki nie mamy wewnętrznego pokoju w sobie, nigdy nie będziemy mieć zewnętrznego pokoju na świecie.
Najbezpieczniejszym i najlepszym sposobem odnalezienia pokoju na świecie, jest ustanowienie masowego ruchu, który
zawierać będzie wszystkie religie, filozofie i przedsięwzięcia, czy to natury politycznej, czy naukowej, aby zdać sobie sprawę,
czym jest pokój wewnętrzny. I o tym właśnie rozmawiamy dzisiaj. Samorealizacja – co to właściwie oznacza? Oznacza to, że
realizujemy coś. Ale czym jest "Samo"? Panie i panowie, "Samo" wewnątrz nas jest Boską, kosmiczną energią, która istnieje w
każdym z nas z osobna, ale u większości ludzi na świecie jest uśpiona. Duchowi przewodnicy wiedzieli o tym ze starodawnych
przekazów i mówili o tym. Ale ten największy sekret pozostawał celowo ukrywany, aż do momentu, gdy Shri Mataji z wielką
odwagą i mądrością, jako prastara Dusza, zdecydowała się powrócić na Ziemię w tym krytycznym momencie naszej historii, aby
dzielić się swoją wiedzą i mądrością, którą jest Sahaja Yoga, natychmiastowa Samorealizacja, której celem jest rozbudzenie

uśpionej zasady, jaką wszyscy posiadamy, którą jest Kundalini i aby pomóc tej Kundalini unieść się. Dzięki temu stajemy się, jak
zostało powiedziane w Biblii: "Stworzeni na Mój obraz i podobieństwo". To była pierwsza kategoria, pierwsza dziedzina pokoju,
tego, który posiadamy wewnątrz siebie. Następny, to pokój pomiędzy nami, w rodzinach, w naszych społecznościach, w naszym
narodzie, pokój pomiędzy różnymi grupami etnicznymi i religijnymi, kiedy naprawdę stajemy się prawdziwymi, jak to nazywam
"aktywnymi" słuchaczami. "Aktywni" słuchacze umieją postawić się na miejscu drugiej osoby. Tylko wtedy, kiedy patrzymy na
świat z perspektywy naszego rozmówcy, będziemy mogli zrozumieć, co właściwie stara się nam powiedzieć. My ciągle mówimy,
mówimy i mówimy. Moja droga żona, której nie ma dziś na tej sali, powiedziała: "Klaus, za dużo mówisz, nigdy nie słuchasz".
Zacząłem praktykować to, co ona nazywa "aktywnym słuchaniem". Trzecią dziedziną jest ta, która z początku przyciągnęła
mnie. Jestem w końcu europejczykiem, szwedzkim biznesmenem. Dlaczego stoję tutaj, mówiąc językiem duchowości i mówię,
że "tutaj leży nadzieja na przyszłość"? Robię tak, ponieważ żywię wielką i głęboką cześć dla Natury. Podobnie jak twierdził
laureat Pokojowej Nagrody Nobla, dr Albert Schweitzer, który pracował ciężko starając się utworzyć frazę, która zawierałaby
wszystko, co wiedział, wszystko, co chciał powiedzieć poprzez swoją filozofię. Swe wysiłki uwieńczył sformułowaniem frazy
"cześć dla życia". Natura jest niczym innym, jak tylko obfitością przykładów życia o wielu obliczach. I powiem wam, drodzy
poszukiwacze prawdy, że my, dzisiejsza ludzkość w naszej ignorancji, w naszej chciwości i żądzy władzy, prowadzimy proces
niszczenia tego, co czyni tę planetę wyjątkową. Tym czymś jest życie na Ziemi. Jak do tej pory, nie znamy innej planety we
Wszechświecie, która mogłaby pochwalić się tym cudem. Ziemia jest jak błękitny klejnot w kosmosie. Jest tylko jedna Ziemia i
ta Ziemia jest krucha, a my musimy troszczyć się o nią i szanować ją. Ziemia zwana jest także naturą. Nie możemy łamać praw
natury, musimy żyć w zgodzie z nimi. Jeśli my je złamiemy, to Matka Ziemia złamie nas. Jesteśmy jedynym gatunkiem, spośród
– nie wiemy, ile posiadamy gatunków, 5,10,15 milionów – ale wiemy, że dziś doprowadzamy do zagłady 250 gatunków dziennie.
Zostało to udowodnione przez wiodącego, światowego naukowca z Uniwersytetu Harwardzkiego, dr. Edwarda O. Wilsona. To
tak jakbyśmy celowo i rozmyślnie wyciągali nitkę za nitką z tego, z czego utkana jest tkanina życia. Matka Natura nie pozwoli
nam na kontynuację tego – upomni nas, jak niegrzeczne dzieci. Czwartą dziedziną pokoju jest pokój, który powinniśmy znać
pomiędzy nami a Bogiem. Jakakolwiek religia lub grupa, która podnosi rękę i niszczy swoich wrogów w imię Boga, nie podąża za
tym, co Bóg nakazał nam czynić. Świat nie powinien znać przemocy, świat nie powinien znać wojen. Te cztery dziedziny, jak już
wcześniej słyszeliście, nazywam "Etyką Ziemi" i dziś usłyszymy więcej od Świętej Matki o tym, jak powinniśmy posiadać punkt
odniesienia, jak możemy rozróżnić, czy mamy przed sobą szarlatana, oszusta, czy prawdziwą, szczerą osobę. I wy, drodzy
goście przybyliście tutaj dziś z różnych sfer życia a ja, tak samo jak wy poszukiwałem prawdy. Zaczynam dostrzegać prawdę
wyraźnie. I pozwólcie, że powiem wam, iż patrzę na życie na Ziemi, jak na coś w rodzaju szkoły – szkoły, w której uczymy się
doskonałości i oczyszczenia. Na Ziemi wszystko jest współzależne, współoddziałujące i wzajemnie powiązane. I przypuszczam,
że na Ziemi podobnie jak w Niebie, każda akcja wywołuje reakcję, każdy skutek posiada przyczynę i każda przyczyna kończy się
skutkiem. Święta Matka, jak już mówiłem, jest wysoko rozwiniętą Duszą; czerpie wiedzę, na czym to wszystko polega, z wielu,
wielu minionych żyć, Chodzi w tym wszystkim o prawa, niewidzialne prawa, duchowe prawa; one zawsze istnieją i działają tak
niezawodnie, jak prawo grawitacji. One zawsze działają, te niewidzialne prawa. My mamy się ich nauczyć i dostrzegać je. Bardzo
odpowiadają mi nauki Shri Mataji i bardzo dobrze czuję się w obecności Świętej Matki. Mówię tak, ponieważ w Biblii jest
powiedziane m.in. "Poznacie drzewo po jego owocach". Ostatnio spotykałem w różnych zakątkach świata młodych ludzi
pochodzących z różnych krajów i wszyscy oni lśnili – piękne ludzkie istoty promieniejące wewnętrznym spokojem i równowagą.
Oni są wyjątkowi. Wy, którzy podążacie lub będziecie podążać za nimi, myślę, że staniecie się tymi istotami, które będą mogły
nazywać się "Ambasadorami Ziemi". Po dzisiejszym spotkaniu jestem pewien, że ujrzycie wyraźnie, jak powinniście rozróżniać
pomiędzy prawdą a kłamstwem, i zrozumiecie, że ślepa wiara nie ma żadnej wartości, a fanatyzm i przemoc - jako ostatni
argument - są bezwartościowe. Ostatecznie te rzeczy ściągną na was nieszczęście, przyniosą wam konflikty i potencjalną
wojnę. Panie i panowie, wiem, że trzymamy przyszłość w naszych rękach, wiem, że przyszłość jest w waszych rękach. Wiem, że
leży ona w moich rękach. Wiem także, że przyszłość planety znajduje się w sercach ludzi. Zakończę swoje wystąpienie
przypowieścią z Indii. Usłyszałem ją podczas konferencji w Rio w 1992 roku, która odbywała się w 20-tą rocznicę konferencji w
Sztokholmie z 1972 roku. Po raz pierwszy w historii poruszono wtedy temat ochrony środowiska. Wówczas w Sztokholmie
gościły u nas dwie głowy państw: premier Indii i król Szwecji. W Rio 20 lat później obecnych było 110 głów państw. Sporządzony
został zarys zdumiewającej deklaracji "Agenda 21". W zeszłym tygodniu w Nowym Jorku 70 przywódców państw z Rio
kontynuowało pracę w formacie "Rio plus 5". Ale gdy Sir C.P. spytał mnie o rezultaty tej konferencji, odpowiedziałem:
"Rozmawiamy o trwałej, stabilnej przyszłości, ale wygląda na to, że w ONZ prowadzi się tylko nienaruszający niczego dialog".
Dzisiaj powinniśmy przejść do działania. Pytałem świętego z Indii, odzianego na biało mędrca: "Czy jest nadzieja na
przyszłość?", on odpowiedział: "Panie Nobel, odpowiem Panu w następujący sposób". A oto co mi powiedział: "Kiedy Bóg

stworzył Ziemię, był niezmiernie szczęśliwy i zadowolony. Było to jego najlepsze dzieło w całym Wszechświecie, postanowił
uczcić to urządzając przyjęcie. Zaprosił wszystkie Anioły i wszystkie diabły. Kiedy przybyły, witał i częstował je jako dobry
gospodarz, ale powiedział, że obowiązuje jedna zasada, której należy bezwzględnie przestrzegać. Było tam najlepsze jedzenie i
najlepsze trunki, nektar i ambrozja, lecz Bóg powiedział: ‘Podczas pobytu tutaj, musicie przestrzegać jednej zasady celebrując
Moje Stworzenie, absolutnie nie możecie zginąć rąk w łokciach’. Diabły krzyknęły: ‘Nie chcemy brać udziału w takim przyjęciu!
Jak możemy czerpać z niego radość nie zginając łokci?!’ I wyszły. Przyjęcie zaczęło się, Anioły świetnie się bawiły, a dobry Bóg
był bardzo szczęśliwy!" Jak mogły one jeść i pić nie zginając łokci? Wyczuwam, że już rozumiecie, jaki jest morał tej
przypowieści. Anioły karmiły siebie nawzajem, dzieliły się i troszczyły o siebie. I to właśnie powinniśmy razem robić w
przyszłości. Dziękuję wam bardzo.
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To była dla nas wielka uczta, nie tylko rozrywka, ale i droga na przyszłość – jak się poruszać i co robić. To bardzo zaskakujące,
że aktywność biznesowa Swiss Banku przyciągała Moją uwagę cały czas. Nie wiem wiele, jak oni trawią wszystko tak dobrze.
We współczesnych czasach, kiedy ludzie mówią o demokracji, mówią o wielkich ideałach i wszystkim takim, jak może w tym
samym czasie jawnie istnieć tak nielegalny system?
A na to mam plan.
Tak jak powiedział Arneau, mam ujawniać, mam plan by coś z tym zrobić. Jeśli chodzi o materializm to się wypracowuje.
Wszystkie kraje, które są uważane za bardzo rozwinięte cierpią, po pierwsze od recesji, straszliwej recesji. Ta recesja da im
lekcje o nadprodukcji bezsensownych dóbr.
Materializm przychodzi ponieważ ludzie oszaleli z chciwości. Oglądałam dom w Anglii – przeszłam się by zobaczyć domy i
byłam zaskoczona, że plastykowe rzeczy wszelkiego rodzaju i pomieszane rzeczy piętrzyły się na wielkich stertach w każdym
domu, na stertach.
Wchodzicie przez drzwi i odkrywacie parę nogawek na was spadających. Ale nie tylko w Anglii, tak samo w Paryżu. Widziałam
ludzi gromadzących taką ilość nonsensu, że nie wiedzieli gdzie to położyć i co z tym zrobić. To szaleństwo jest wciąż, wciąż i
wciąż.
Teraz, znalazłam rozwiązanie dla Sahaja yoginów, co powinni zrobić.
Powinni wspierać rękodzieło.
W każdym kraju, do którego się udawałam, kupiłam rękodzieło, niezależnie czy to była Czechosłowacja czy Anglia czy
gdziekolwiek. Nie mogę zrozumieć – jak możecie iść i kupować ten plastykowy śmieć, te bezużyteczne rzeczy?
A te rękodzieła, kiedy je kupiłam, byłam zaskoczona – muszę wam opowiedzieć o Czechosłowacji, tam były małe bardzo małe
sklepiki i oni wszyscy podchodzili jeden po drugim: "Matko kup również coś od nas, Matko kup coś od nas".
Wiecie, byłam zaskoczona, takie piękne rzeczy. Oni mówili: "Nie możemy ich sprzedać".
Ale wszystkie bezsensowne rzeczy ludzie kupują. Więc Sahaja yogini muszą złożyć obietnicę: "My kupimy tylko rzeczy robione
ręcznie". Nie musicie mieć wielu rzeczy, możecie mieć kilka, ale wykonanych ręcznie.
Teraz przypuśćmy, że macie suknie, ona powinna mieć ręczne hafty czy coś takiego przyszytego, żeby była wykonana przy niej
jakaś.
Muszę wam powiedzieć jedną rzecz, nie mogę nosić nylonu, nie mogę nosić niczego sztucznego, naprawdę nie mogę. Jeżeli na
chwilę, założę choćby skarpetki, całe ciało Mnie boli. Więc to jest przeciwko wam.
Ręcznie robionych rzeczy jest mało, zgadzam się, ale używajcie tak wiele jak tylko możliwe rzeczy wykonanych ręcznie. Z Matki
Ziemi oni wykonują bardzo ładną np. ceramikę. Więc z charakteru jestem socjalistką tak myślę. Zatem odczuwałam wielką
potrzebę, by eksportować nic innego tylko ceramikę. A ceramika to taka piękna rzecz. Jest tak kojąca, jest tak dobra pachnie tak
dobrze. Ale ludzie myślą: "Nie, powinniśmy kupować coś co jest zrobione w Ameryce na jakichś maszynach". Oni wciąż kupują w
ten sposób.
W Ameryce również byłam zaskoczona, że piękne rzeczy są sprzedawane w sklepach, które oni nazywają outletami, bardzo
dobre, najczęściej z jedwabiu lub bawełny i skóry, prawdziwej skóry. Ale ludzie chodzą do marketów, wielkich marketów i kupują

cały ten bezsens za wielkie pieniądze a nie stamtąd – co oznacza brak mądrości.
I to jest to, co się dzieje, gdy brakuje mądrości w waszym rozumowaniu, wtedy ta mądrość zżera społeczeństwo.
Ponieważ mądrość sama pokazuje, jak niebezpieczne jest kupowanie tych wszystkich bezsensownych rzeczy.
Teraz widzicie, że obecnie ludzie zwracają się bardziej ku do Ayurwedzie i homeopatii. Nie chcą używać tych okropnych leków
produkowanych przez wasz wspaniały kraj.
Wiecie co oni robią w Szwajcarii? Wysyłają wielkie oferty do lekarzy w Indiach by przyjechali i dla nich pracowali. I zakładając, że
wyprodukowali jedną próbkę "A" taką jak widzieliście, potem oni tą sama próbkę trochę modyfikują i mówią "ta jest lepsza". I
wiecie te leki, większość z nich jest bardzo niebezpieczna i przysparza problemów.
Przez pomyłkę, Moja rodzina dała Mi te antybiotyki. Od tej pory moje nogi są bardzo słabe i przysparzają mi kłopotów –
poprawiłam się/wyleczyłam się bez wątpienia.
Więc widzicie, dlaczego teraz my w to wpadamy – ponieważ jest zanieczyszczenie, inna rzecz, które jest stworzone poprzez
maszyny.
Gandhiji mawiał: "Nie ma potrzeby używać tak dużo maszyn". Teraz, samochody – możemy spacerować, możemy jechać
pociągiem, ale ludzie chcą wszędzie udawać się samochodem, nawet jeżeli to jest powiedzmy, dziesięć metrów, oni nie chcą
iść. Właśnie tak nasze zdrowie podupada.
Muszę wam powiedzieć, że gdy uczyłam się w szkole, Moja szkoła była oddalona około pięciu mil [8km]. I my mieliśmy
samochód, mieliśmy również konie i to, co się nazywa powozem. Ale to był nasz obowiązek iść pięć mil rano. Wieczorami
zwykle przyjeżdżał samochód, ale rankiem musieliśmy iść pięć mil do naszej szkoły. A po drodze była mała górka, na którą
musieliśmy się wspiąć.
I tak się uczyliśmy o przyrodzie. Jeżeli nie idziecie, to czego dowiecie się z samochodu? Co najwyżej zobaczycie jakieś słupy
oświetleniowe.
Co widzicie z auta? Nic, nie możecie zobaczyć natury. A dzisiaj to spacerowanie jest wśród ludzi bardzo niemodne. Ludzie nie
spacerują. Nie mówię, że dzisiaj jesteśmy bardzo odmienieni, bardzo rozwiniętymi ludźmi. W pewien sposób cofnęliśmy się w
dół, bo nie potrafimy chodzić. Unikamy chodzenia. I dzisiaj z tego powodu jest tak wiele aut. Wiem, że są rodziny, gdzie jest pięć
aut, bo jest pięciu członków rodziny.
Zwłaszcza w Hiszpanii, byłam zaskoczona tak wieloma samochodami, tak wiele samochodów i w każdym z nich jedna osoba.
Teraz zaczął się problem z zanieczyszczeniem i tym wszystkim ponieważ zatraciliśmy zwyczaj polegania na sobie. Teraz
zobaczcie co się stało np. w Kuala Lumpur i wszystkich tych miejscach cierpiących od tego, co nazywamy smogiem. Ja tego nie
uczyniłam, jeśli myślicie w ten sposób. I oni modlą się do Allacha "daj nam wodę". Czemu Bóg miałby dawać im wodę, kiedy oni
robią bezsensowne rzeczy wszelkiego rodzaju? Teraz ma miejsce smog, czemu? Ponieważ wycięli drzewa. A czemu chcą
wycinać drzewa? Ponieważ chcą robić pieniądze i tyle. Ich drewno idzie do Indii, bo w Indiach też wycięli drzewa. Jeżeli dalej
będziecie tak ciągnąć – szaleńczo, będziecie mieć zanieczyszczenie, co to oznacza? Że siły niszczące zadziałają i to przerwą.
Po to nie musicie się modlić do Bogini, to się wypracuje. I to się wypracowuje wszędzie. Więc cokolwiek byście musieli mieć,
starajcie się mieć rzeczy robione ręcznie. Nawet wasze ubrania – nie musi ich być tak wiele, starajcie się mieć te, które są
wykonane ręcznie – to jest jedna z rzeczy, które Sahaja yogini mogą zrobić.
Nie trzeba przesyłać pieniędzy do tego Swiss Banku również. Swiss Bank będzie teraz bardzo mocno obnażony, jestem na nich
zła za jeszcze jedną rzecz, obiecali, że dadzą pieniądze żydom a teraz mają zamiar (Shri Mataji porusza ręką w geście załamania
i niepewności) nie chcą oddać.
Kiedy umrą to zabiorą te pieniądze ze sobą? Wszystkie te grzechy będą ukarane i dlatego jestem bardzo szczęśliwa, że on to

przyniósł, ponieważ o tym mówiłam – nawet na tej konferencji, na którą udałam się do Chin mówiłam otwarcie o Swiss Banku.
Rozmawiałam z wieloma administracjami i z wieloma, których wy zwiecie głową ministerstwa sprawiedliwości i wszystkimi
takimi i powiedziałam im: "Czemu nie zrobimy konferencji I nie powiemy, że ta bankowość to nonsense".
Teraz, wszelkiej maści złe typy czerpią korzyści z tego system i próbują zrobić pieniądze, wygląda miło (wyglądają miło) czy jak,
nie wiem.
Więc wielu straciło tam swoje pieniądze, nie wiem jaka była potrzeba wkładać tam wszystkie pieniądze. Potem kiedy umrą, ich
dzieci nic nie dostaną. Ale problemem jest chciwość, pewien rodzaj wewnętrznego defektu w istocie ludzkiej. Ona staje się
chciwa, chciwa ponieważ odchodzi od dharmy. Myśli, że może osiągnąć przyjemność z rzeczy - nie może. I wciąż gromadzi i
kupuje to i tamto.
Powiedziałabym, że wasza Matka również to robi. Ja kupuję, ale kupuję rzeczy, które są rękodziełem. Więc jutro, jeśli mam dać
to w prezencie lub jeśli mam wyprzedać rzeczy, nawet ozdoby, które daliście Mi, nie wiedziałam co zrobić więc je sprzedaję. Co
Ja mam zrobić z ozdobami – muszę kupić tak wiele ashramów to i tamto.
Moje rodzinne ozdoby również sprzedaję, ponieważ wydałam również pieniądze na rzeczy Mojej rodziny.
Tylko pomyślcie o tym, po co to wszystko jest, jaką przyjemność to nam daje? Mogę zrozumieć, jeżeli chcecie dać komuś
prezent lub chcecie podarować komuś trochę szczęścia, uciechy – to powinniście to zrobić, ale tylko dla siebie, no dalej, ile
możecie tego skonsumować? Nie możecie.
Radość jest znacznie większa w dawaniu innym. To nie jest, to nie jest rzecz, która daje wam zrozumienie podstaw a podstawy
są takie, że jesteście dharmą.
Wewnątrz was jest ta żywotna wartościowość i ten materializm jest całkowicie przeciw niej, ponieważ on stwarza wszelkiego
rodzaju ludzi, mafie, Swiss Bank, oszustwa – mamy społeczność za społecznością, które okazują się oszukańcze, które są
bardzo materialistyczne, nie mają żadnego poczucia duchowości.
Więc jeżeli chodzi o Sahaja yoginów, powiedziałabym – oczywiście wypowiedzieliście wszystkie mantry, więc oczekuje się,
żebym to wszystko zrobiła.
Ale to, co macie zrobić to nie kupować więcej niczego, co nie jest wykonane ręcznie. Spróbujcie.
Przynajmniej, żeby była jakaś wyszywanka, przynajmniej, żeby było jakieś dzieło w tym.
Jestem zaskoczona, że te rzeczy nie są dobre dla nas, są szkodliwe dla naszego zdrowia.
Więc Sahaja yogini muszą nauczyć się, że mają chodzić. Muszą chodzić i muszą widzieć przyrodę, co jest w przyrodzie.
Wielu z was nie zna – powiedzmy, pytam o nazwę tego kwiatu, jak wiele z was wie? To bardzo słodka nazwa "Pocałuj Mnie
Szybko" (śmiech Shri Mataji się śmieje) oprócz jego botanicznej nazwy.
Ale widzicie, to co mówię, wszystko to powinniście wiedzieć – powinniście wiedzieć o małych, malutkich rzeczach, skąd
pochodzą te wyszywanki? Skąd pochodzi to sari? Powiedziałabym, że nasi hinduscy mężczyźni są najgorsi, oni nigdy nic nie
wiedzą.
Ale nawet zachodni mężczyźni również mają podobny problem. Musicie się zainteresować rzeczami, którymi się nie
interesujecie.
Na przykład hindusi nie potrafią gotować, nie umieją! Raz gdy Mój mąż Mi powiedział, że umie gotować, powiedziałam: "Co?"

Odparł: "Robię chapati, roti". A to co robił było nijakie – Australia, Ameryka, to, tamto (śmiech Shri Mataji). Ale powiedział:
"Zaprzestałem tego, ponieważ zajmowałem się żeglugą a żegluga to żegluga".
Ale drobne rzeczy możecie dojrzeć, to co nazywamy subtelną wizją, subtelnym spojrzeniem.
Jeżeli spacerujecie, spójrzcie na przyrodę, kochajcie drzewa, kochajcie zwierzęta. Będziecie zadziwieni, jest tak wiele rzeczy do
poznania zamiast czytania gazet. Co takiego jest do przeczytania w gazecie? Godzinami czytacie gazety, następnego dnia
zapominacie.
Zadziwi was, że jak mówią o Bogini, to jest powiedziane: "Kataksha Kataksha Nirikshana" – za każdym spojrzeniem, Ona wie
wszystko. Każde spojrzenie, Ona kieruje na jakiegoś mężczyznę, kobietę czy cokolwiek, Ona wie, gdzie to jest.
I jeżeli jesteście Moimi dziećmi, również powinniście tego spróbować, ponieważ zawsze wybiegałam w dżunglę, do lasu,
chodziłam do wszystkich takich miejsc i naprawdę cieszyłam się pięknem Matki, tej Matki Ziemi, która stworzyła taką piękną
rzecz. Czy właśnie teraz zwróciliście uwagę, że kolory tła, które były wykonane przez Rosjan i kolory tej rzeczy na przedzie są
dokładnie takie same, użyli tych samych barw. To jest prawdziwa kolektywność.
Teraz zauważacie, że w przyrodzie, wszystko tak pasuje, wiecie. Nic wulgarnego, nic głośnego – to jest takie piękne, to jest
czerwone, ale ma zieleń dla dopełnienia.
Ta Matka Ziemia wie wszystko. Ona wszystko rozumie. Ona wszystko robi, ale co my robimy dla Matki Ziemi? Uganiać się za
sztucznymi rzeczami, maszynerią, tym, owym a teraz nowa rzecz nadeszła – komputer. On jest w porządku, jeżeli chcecie pisać
listy do kogoś, ale w innym przypadku jest całkiem irytujący, wiecie. A ten komputer uczyni nasz mózg całkowitym zerem.
Będziemy sparaliżowani, nie będziemy w stanie obliczyć 2 + 2. Więc wszystko, co chcecie używać powinno mieć swoje
‘maryady’, nie poza nie.
Jeżeli idziecie popływać, pływacie aż zachorujecie. Jeżeli idziecie pojeździć na koniu, jeździcie aż spadniecie. Widzicie, to też
jest pewnie rodzaj życia, które nie ma maryad – tak jak chciwość nie ma maryad, tak samo ten rodzaj nonsensu "lubię tylko to,
lubię tylko to".
Jesteście istotami ludzkimi, nigdy niem powinniście tak mówić. Przeciwnie, powinniście mówić "muszę się nauczyć tego, muszę
poznać to, o co w tym wszystkim chodzi?" To jest bardzo ważne, inaczej wasza osobowość będzie osobowością skarlałą – i
ostatecznie ludzie skończą na pieniądzach.
Nie rozumiem. Nie mogę nawet przeliczyć dwustu banknotów, nawet nie mogę. Nie znam pieniędzy, powinnam powiedzieć. Ale
jestem dobra w matematyce – ale nie wiem, jakiekolwiek pieniądze dajecie, idą wprost do nich i oni robią co chcą.
Teraz, jeżeli ktoś powie: "Ile za to dostałaś?" "Nie wiem" "Ile za tantiemy" "Nie wiem", ponieważ to Mnie nie interesuje. Nie jestem
zainteresowana. Co w tym jest, by być tak bardzo zainteresowanym pieniędzmi? Ale dostaje pieniądze, w porządku, żaden
problem, to nigdy nie problem.
Sprzedałam jedną z Moich ozdób i dostałam co najmniej 100 razy tyle ile wydałam.
Może moglibyście powiedzieć, że to wibracje, możecie powiedzieć co chcecie. Więc uganiać się za pieniędzmi oznacza wpaść w
szpony pieniądza. Więc jakie jest rozwiązanie, pozbyć się tej chciwości.
Jest takie by się starać i dawać innym, i obserwować radość. Dawać coś innym, dzielić się i oglądać radość, którą czujecie
poprzez dawanie czegoś.
Muszę wam coś powiedzieć, Gregoire’a tu nie ma, ale Mi go brakuje, ponieważ raz poszłam do sklepu z sari i chciałam kupić

jedno sari, ale pomyślałam: "To jest raczej drogie, czemu miałabym kupować tak drogie sari" wyszłam. I będziecie zadziwieni, on
dał Mi to samo sari na Moje urodziny i byłam taka pełna radości, ponieważ on je kupił następnego dnia, poszedł i kupił w tym
sklepie, schował u siebie i dał Mi na urodziny.
Te małe, małe rzeczy mogą dać wam radość dawania ludziom, innym ludziom, nie sobie. Nawet jeżeli jestem na zakupach,
nawet jeżeli jestem spragniona, nie kupię nawet jednej coca-coli dla siebie. Ludzie wiedzą, że Ja nie kupuję dla siebie,
praktycznie nic, ale wy wszyscy Mi tak dużo dajecie, co zrobić.
Teraz, zadecydowałam (Shri Mataji się śmieje) że po 75-ciu latach, nie powinnam czegokolwiek od was w ogóle brać. Ale może
by was zadowolić, oni proszą: "Weź narodowe, międzynarodowe" [prezenty], w porządku. Ale już więcej żaden kraj nie powinien
nic przynosić.
Co po tych narodowych, międzynarodowych – wy wszyscy jesteście międzynarodowymi ludźmi, jaka jest potrzeba, by przynosić
Mi jakiś present? Ja nawet nie mam czasu, by je obejrzeć. Jestem tak bardzo zajęta innymi sprawami, ponieważ jest tak wiele
problemów na tym świecie.
Więc, sugerowałabym, żeby przebrnąć przez te wszystkie rzeczy, powinniśmy widzieć siebie, co z tym robimy. Jestem
przekonana, że żadne z was nie ma pieniędzy w Swiss Banku, dzięki Bogu (Shri Mataji się śmieje).
Ale nigdy nie zarabiajcie więcej niż możecie – niż macie, nie ma takiej potrzeby. Cokolwiek wam się trafia, jest w porządku.
Oczywiście, jeżeli robicie jakąś kreatywną pracę, tworzenia jakiś projektów, tworzenia czegoś to jest w porządku. Ale nie
kupujcie rzeczy, kupowania rzeczy dla siebie albo wkładania pieniędzy tutaj, ukrywania tu, ukrywania tam, nie ma potrzeby.
Widzicie, czujecie się tacy usatysfakcjonowani i tacy szczęśliwi będąc uczciwymi, będąc całkowicie ponad jakimś problemem.
Teraz, istnieje ten mafijny biznes, zgadzam się z wami. Ta mafia może być kontrolowana jedynie przez rząd ponieważ oni dają
taki duży podatek. Mam tutaj na myśli, na przykład, rzemieślnik w tym biednym kraju – mówię biednym ponieważ większość
ludzi cierpi z powodu podatków – widzicie, on musi płacić 265 rodzajów podatków.
Włosi są znani ze swojej sztuki, robią piękne rzeczy, lecz nie mogą, ponieważ muszą płacić tak wysokie podatki.
Tylko projektanci robią pieniądze. Projektanci robią pieniądze ogłupiając wszystkich. Oni ogłupiają ludzi tak bardzo. Raz Mój
mąż wyszedł w Kairze i kupił dla Mnie chustę. Więc rzekł: "To jest od projektanta". Odpowiedziałam: "To wygląda dla Mnie na
indyjskie, to jest indyjska rzecz". I zadziwiająco w rogu było napisane "Made in India". Zapłacił 25 funtów, w Indiach możecie to
dostać za dwa. (śmiech)
Więc, to jest inną sprawą jest rozpoczynanie tego wyścigu elitarności. Widzicie te tutaj (wskazując na swoje okulary) były
kupione przez mojego zięcia. Powiedziałam: "Co jest takiego wyjątkowego?" On powiedział. "To jest bardzo wspaniałe, wiesz".
Nie wiedziałam, co jest takiego wielkiego w tych okularach.
Więc poszłam do jednego sklepu w Ameryce i oni zaczęli mówić: "Madam, Madam, Madam…"
Zapytałam: "Co jest takiego pańskiego we Mnie?" (śmiech)
Dlaczego mówią do Mnie "Madam?" [w USA raczej na ty]
"Och nie wie Pani? – powiedzieli – to jest Cartier". Odparłam: "Kto to jest ten Cartier?"
Więc mam zamiar wysłać na niego Kartikeyę.
Wszystkie te głupie pomysły, widzicie i potem oni kupili Mi (na boku: jak wy to nazywacie? Zegarek… co to był za zegarek? Ah
Patek Philippe!) Patek Philippe, ten zegarek, który Mi dali i on nie chodził punktualnie.

Powiedziałam: "Co to jest? (śmiech) nigdy nie trzyma się godziny, zawsze wskazuje złą godzinę"
"Moje wibracje (Shri Mataji się śmieje) muszą robić jakieś sztuczki". Więc dałam go jednemu z nich i powiedziałam: "Baba, pokaż
to u Patka Philipsa". (hindi)
"To uderzy w ich ego Matko, bardzo mocno". Spytałam: "Dlaczego?" "Ponieważ oni myślą, że są najlepsi". Rzekłam: "Cokolwiek to
jest, powiedzcie im, żeby to wymienić, on nie jest punktualny".
Potem poprosiłam moją córkę by go wzięła. Powiedziałam: "Ojej, nie mogę spowodować… Nie wiem czemu, może wezmę coś
prostszego, to jest lepsze". To potem też się okazało być, jak wy to zwiecie? Dizajnerskie. Teraz oni wszyscy – większość tych
dizajnerów siedzi w więzieniu.
A jeden z nich spotkał Mnie, kiedy wracałam z Rosji. Oni są całkowicie bezużytecznymi ludźmi, wiecie. Biorą jakiś pomysł i
sprzedają go po wysokiej cenie i jeżeli jesteście głupcami, idziecie i to kupujecie. Zauważyliście, że to jest Cartier? (wskazuje na
swoje okulary – śmiech) Sahaja yogini są prostymi ludźmi.
Teraz, w tym jest rzecz, że są również mafie. Mówię wam, to są również mafie. I te mafie was wykorzystują, napisałam o tym
również w Mojej książce, jeśli ją czytaliście, jak ci przedsiębiorcy próbują was ogłupić. Nosicie prosty ubiór, prosty ręcznie
robiony – będzie znacznie lepszy niż nosić coś, co spowoduje, że będziecie wyglądać jak z kosmosu.
I nie ma potrzeby, ponieważ to tylko satysfakcjonuje wasze ego. Niektórzy ludzie mają nawyk – gdy tylko – powiedzmy, załóżmy,
że mam zastawę obiadową, może nie jest dobra lub… oni przychodzą i sprawdzają spód talerza. "Ach, skąd to masz?" "Nie
wiem". "Nie wiesz?"
"Nie, nie, to było, myślę, myślę, że ktoś Mi to dał, nie wiem, nie wiem". "No nie, lepiej się dowiedz, ponieważ to jest bardzo ładne".
Następnego dnia obchodzą całą okolice, żeby zobaczyć, czy zdołają dostać taką samą zastawę. A Sahaja Yoga jest dokładnie.
Mówię wam, zależycie od Sahaja Yogi. Raz mojemu mężowi spodobał się zestaw do herbaty.
Jak wiecie Londyn ma wielkie, ogromne sklepy. Niektóre z nich są naprawdę okropne. Poszłam tam – baarpre baap – szliśmy i
szliśmy i szliśmy przez tak wiele.
Oni mówili. "W porządku, obiecujemy po 6-ciu miesiącach". Inny powiedział "7 miesięcy" inny powiedział "8 miesięcy, złóżcie
nam zamówienie".
Więc porzuciłam ten pomysł. Potem C.P. powiedział: "Co się stało z ich fabrykami?" Rzekłam: "Onie nic nie mają, oni eksportują".
Następnie pojechałam do Australii i będziecie zdziwieni – a tam po specjalnej cenie, żeby rozruszać interes, umieścili te zestawy
do herbaty. Wyobraźcie sobie w Australii, i dostałam to za pół ceny.
Więc jeżeli nie jesteście chciwi dostaniecie tam co chcecie. Dokładnie tam. Ale jeżeli jesteście chciwi, Bóg powoduje, że
zaczynacie tańczyć. W porządku? To właśnie jest tak proste – cokolwiek chcecie możecie otrzymać, jeżeli nie jesteście co do
tego chciwi.
To jest taka zniewalająca rzecz w nas, że jesteśmy chciwi. Mam na myśli, że mogę wam dać 1001 przykładów na to, 1001. Że
jeżeli o coś nie prosicie, nie pożądacie czegoś, dostajecie to, czego potrzebujecie, cokolwiek potrzebujecie dostajecie to. Ale
jeżeli zaczynacie pożądać, wtedy szalejecie za tym. Pójść tam, dopaść to i się zatracić, a wtedy ta rzecz też jest stracona.
Dlatego jest powiedziane, lepiej próbujcie rozwinąć odwiązanie. Ono jest poprawne, jeżeli to coś jest, to świetnie, jeżeli tego nie
ma, nie ma znaczenia.

Wtedy będziecie zaskoczeni, że wasza uwaga stanie się taka subtelna. Teraz, myślę, że nikt z was nie zauważył tych pięknych
kwiatów, które tam są. Piękne hafty, które są tam. Sposób w jaki oni to zrobili.
Potraficie Mi powiedzieć, jak wiele rąk było zaangażowanych w tę pracę – 14, 28. Więc wy nie zauważacie niczego i wasza
uwaga staje się… Mahamayą – mówią, że to była Mahamaya - powiadają, że "to była Mahamaya".
To nie jest żadne wytłumaczenie. Wasza uwaga, jeżeli jest czysta, jest prosta, możecie zobaczyć rzeczy wyraźnie. I tylko z taką
uwagą, ta uwaga sama prowadzi was w odpowiednie miejsce, do którego macie dotrzeć, dostajecie właściwą rzecz, którą
chcecie kupić.
Możecie Mi powiedzieć, te dywany, które widzicie to skąd one są? W większości one są z Rosji i oglądałam tę fabrykę dywanów.
Oni również nie mają w zamyśle eksportu.
Więc spytałam ich: "Jak dużo będzie kosztował dywan?" Doktor wie – Oni odpowiedzieli "tylko 20 $". Mówię: "Ojej, 20$ za
dywan?" Więc zwróciłam się do doktora: "No cóż teraz robić, musimy kupić ich wiele". Zapytałam: "Ile na eksport?" "200$".
Powiedziałam: "W Indiach odwrotnie, jeżeli masz coś eksportować, cena jest niższa".
Powiedziałam: "W porządku, uważam, że powinniśmy pomyśleć o rozwiązaniu, ponieważ Ja tego potrzebuję". Więc poprosiłam
około 20-tu Sahaja yoginów, by przyszli i każdy kupił jeden. Rosjanom sprzedają po 20$.
Powiedziałam jeden: "W porządku, przynieście te".
Dlatego powinniście pójść po rozwiązania, a nie po problemy. Chciwość jest problemem, chciwość jest problemem. Jak pozbyć
się chciwości, o to chodzi. A pozbywanie się chciwości polega na tym, że jeśli coś kupię - dla kogo mam to kupić, dla kogo mam
to kupić?
Ach, to będzie dobre dla jednego z moich przyjaciół, jak to. Jeżeli ćwiczycie swój umysł w ten sposób, nie dla siebie, ale dla
innych, wtedy będziecie zadziwieni, że ta chciwość odejdzie i będziecie mieli radość.
Jeśli chcecie dawać Mi rzeczy to Ja to rozumiem, Ja również chcę wam dawać. Tak samo myślcie o wszystkich innych, oni są
siostrami i braćmi. Z innych krajów, nawiązujcie przyjaźnie z innymi krajami. Jeżeli jest dawanie, wtedy ta chciwość odchodzi
[niewyraźnie – brzmi jak – raz na zawsze] i dostajecie to, czego chcecie.
To bardzo prosta mantra. To zaskakujące, że jak dotąd, przy wszystkich tych cudach, nie rozumiemy, że cokolwiek potrzebujemy
jest załatwiane. Ale wy musicie tego potrzebować, nie dla głupiego gromadzenia rzeczy.
To była bardzo, bardzo dobra rzecz, zadziałało bardzo dobrze, dogłębnie się bawiłam tym praniem Swiss Banku. Wiem, Mój kraj
przez to cierpi. Teraz inny spektakl, który był zrobiony przez Anglików, przedstawia – to jest "Wędrówka Pielgrzyma" to jest stara,
całkiem stara sztuka, którą czytałam dawno temu.
Ale to są prawdziwi pielgrzymi, których pokazano, jak poszukiwacz idzie w złym kierunku, metody i poprzez to ładnie przybliżyli,
jak nawet Sahaja Yogin podczas wzrastania, wpada w różne sidła.
Więc to jest bardzo dobra rzecz dla was, by wiedzieć, że jeżeli jesteście Sahaja yoginami, powinniście być bardzo ostrożni,
powinniście widzieć, że nie wpadacie w te doły/sidła a ostatecznie w ego i superego.
Na Zachodzie to jest bardziej problem ego, nie superego. A dla ego, zaakceptować, że macie ego jest jedyną drogą i wtedy ono
odpadnie. Jeżeli wiecie, że jest ego, ego odpadnie. Prosta sprawa, trzeba wiedzieć, że się ma ego. Ego czegoś. Ludzie mają ego
każdego bezsensu, wiecie.
Była jedna Pani bardzo dumna i egoistyczna. Więc spytałam o nią: "Jaki jest z nią problem?" "Ponieważ ona wie jak robić lalki" –

"Dlaczego? To ma wyrabiać wam ego czy co?" Nie rozumiałam tego podejścia. Ale to jest jakie jest, nawet z powodu małych
spraw, ludzie mają ego i całe to dizajnerstwo i wszystko to bazuje na waszym głupim ego, które powoduje, że kupujecie te
wszystkie rzeczy by pokazać swoje ego.
Więc starajcie się być pokorni – pokorni i spróbujcie pojąć, że tych wszystkie doczesnych spraw nie zabierzemy ze sobą. One
tutaj pozostaną. Nie mówię, żebyście się wyrzekali. Nie mówię, że pójdziecie w sanyasę, ale powinniście wiedzieć, że wartość
tych rzeczy jest niczym w porównaniu do was. Kiedy przychodzi ego, to zidiocenie wchodzi do wewnątrz.
Myślicie, że przez noszenie czegoś robicie duże wrażenie na innych. Może tak, ale ci, którzy są pod wrażeniem są jeszcze inną
grupą głupców, muszę powiedzieć. Kiedyś włożyłam pierścionek i poszłam na zakupy w pewnym miejscu, a oni byli tacy pełni
szacunku dla Mnie.
Powiedziałam: "Nagle sprzedawcy, oni Mnie nigdy nie szanowali ponieważ jestem hinduską – co się stało?" Więc poszłam do
sklepu, gdzie znałam sprzedawczynię.
Ona powiedziała: "Czy mogę zapytać, czy to jest prawdziwe?" Ja zapytałam: "Co to znaczy prawdziwe?" "Czy to prawdziwy
szmaragd?" "Tak, tak, bardzo stary od rodziny" "Ach, więc twoja rodzina jest bardzo bogata?" "Nie nie, to jest po Moich
przodkach, po prostu to noszę" "O mój Boże, jeżeli to jest prawdziwe to ile jest warte?" Odpowiedziałam: "Skąd mam wiedzieć, to
było kupione bardzo dawno temu, nie znam ceny".
"Nie, czy możesz mi taką dostarczyć" powiedziałam: "Czemu chcesz to mieć, możesz to dostać, jeśli chcesz". W ten sposób,
wiecie, małe rzeczy czynią ich takimi… że jesteście tacy wielcy. To tak nie jest. To, co jest największą rzeczą w nas, to nasz Duch,
jest nią nasz Duch i powinniśmy wiedzieć, że powinniśmy być z tego dumnymi, że mamy Ducha w sobie. I jeżeli będziecie dumni,
wtedy nie będziecie robić bezsensownych rzeczy.
Jesteście ludźmi, którzy są Duszami Zrealizowanymi. I już przekroczyliście ten poziom pielgrzymów, jesteście o wiele wyżej.
Teraz najważniejsze jest wiedzieć, że jesteśmy duchowymi ludźmi i jako ludzie duchowi – wy Mnie nawet dominujecie, w pewien
sposób. Jeżeli wszyscy czegoś pragniecie, nie mogę obok tego przejść. Muszę to zaakceptować. Muszę was zadowolić. Wiele
rzeczy robię tylko dlatego, że wy tego chcecie, nie ma znaczenia, to nie ma dla Mnie znaczenia, ponieważ nic nie jest ponad Moje
siły.
Więc to jest w porządku, cokolwiek dzieci chcą, pozwólcie im robić. Ale jest jedna kwestia, że to ego ma być pod kontrolą.
Jest jeszcze jedna mała wskazówka, którą chcę wam powiedzieć, ponieważ jutro może nie będę mogła, w Navaratri, widzicie,
jestem zobowiązana innymi rzeczami, jest to – że chciałam rozmawiać z ludźmi, którzy są zaślubieni w w Sahaja Yodze,
zwłaszcza z Paniami.
Myślę, że niektóre z nich są skrajnie dominujące i głupie. Czymże jest małżeństwo? Małżeństwo to miesiąc miodowy, jak to
nazywają. Miód jest esencją a księżyc jest spokojem. Teraz, jeżeli kobiety są kłótliwe, walczące, sarkastyczne, to jest absolutne
piekło dla mężczyzny.
Zamiast tego, jeżeli kobieta zna esencję, miód, powinna wiedzieć jak zadowolić męża, przynieść spokój rodzinie. Obecnie,
niektórzy mężowie są pijakami, czy czymś takim – nie w Sahaja Yodze.
Co zadowala męża? Widzicie w pewien sposób to jest sztuczka. To jest sztuczka Zrealizowanej Duszy, jak zadowolić innych. Co
robimy naszym mężom? Staramy się ich zadowolić? Po pierwsze odkryjcie, co oni lubią. Mój mąż, powiedziałabym – dzięki Bogu
wyjechał – mawiał "nie powinnaś nosić żadnych kwiatów na głowie", ale w Maharastrze wszystkie zamężne kobiety mają nosić
kwiaty.
Odtąd nigdy nie nosiłam kwiatów na głowie. W porządku, nie ma znaczenia, nie wiedział jaka byłam, więc powiedział: "Nie noś

żadnych kwiatów, nie lubię tego".
Potem powiedział: "Musisz nosić bransoletki", ponieważ on pochodzi z bardzo tradycyjnej rodziny. Całe moje rodzinne życie
noszę bransoletki. To go zadowala, więc w czym rzecz?
Małe, niewielkie rzeczy, które robicie by go zadowolić, wtedy on też zaczyna myśleć: "Zobaczmy, co mógłbym zrobić dla mojej
żony?" Ale najpierw to się musi zacząć od kobiety, nie od mężczyzny, ponieważ to kobiety są odpowiedzialne za społeczeństwo.
W kulturze zachodniej nie mówią jakie jest ich zadanie. Zadaniem mężczyzny jest ekonomia, polityka, zarabianie pieniędzy.
Uczynili z tego chaos, zgadzam się z wami. To jest całkiem wielki chaos (Shri Mataji śmieje się). Ale waszym zadanie jest
tworzyć społeczeństwo a żeby utworzyć społeczeństwo najpierw trzeba wiedzieć, jak mieć zadowolone dzieci, jak mieć
zadowolonego męża, jak im pomagać i być blisko nich. (niewyraźne)
Jest odwrotnym, jeżeli próbujecie cały czas dominować, to całkowicie nie jest wasze zadanie dominować. Waszym zadanie jest
neutralizować jego dominację poprzez proste, prościutkie rzeczy.
Dam wam przykład. Dzięki Bogu jego tu nie ma. (Shri Mataji się śmieje)
On wie, on wie, że jestem bardzo bystra w pewnych sprawach. W swoim biurze miał pewnego człowieka, nigdy nie wtrącałam się
do jego biura, ale tam był pewien człowiek, bardzo dobry, który opuścił jego organizację i wstąpił do innej, ponieważ była ona
prywatna, tam dostawał więcej pieniędzy, więc tam się przyłączył.
Ale tam było strasznie, więc chciał wrócić do Shipping Corporation. Ale mój mąż, który jest bardzo skrupulatny w sprawie zasad
powiedział: "Nie, nie, nie. Nie chcę cię tu mieć, nie chcę widzieć twojej twarzy, wynoś się" to , tamto.
Więc on przyszedł do Mnie. Normalnie, nigdy się nie wtrącam. Przyszedł do Mnie i powiedział: "Jeżeli Ty mu powiesz, może
posłucha". Odrzekłam: "Nie, jeśli Ja mu powiem, nigdy nie posłucha ale wiem jak to zrobić" (śmiech)
Więc powiedziałam mu, że ten Pan przyszedł się ze Mną zobaczyć: "Ha więc przyszedł do odpowiedniej osoby, teraz masz
zamiar mnie tym kłopotać?" Powiedziałam: "Nie, Ja nie, tylko pomyśl dlaczego przyszedł do Mnie". Spytał: "Czemu?" "Ponieważ
myśli, że jestem hojniejsza od Ciebie". Od razu takie współzawodnictwo. (Shri Mataji się śmieje). I ten człowiek dostał pracę, był
jego wielkim przyjacielem nawet w Londynie wiele mu pomagał.
Więc kiedy myślimy, że mamy kontrolować naszych mężów, lepiej jest to robić w bardzo prosty sposób. Tylko w sprawach
fundamentalnych możecie mocno cisnąć. Zupełnie inaczej w małych sprawach, jeżeli zaczniecie dominować waszych mężów,
mówię wam, miniecie się z celem. Wyszłyście za mąż dla głupot czy dla miesiąca miodowego?
A na Zachodzie, zwłaszcza we Włoszech, mamy bardzo złe doświadczenia związane z kobietami.
Angielki również, muszę powiedzieć, angielskie dziewczyny również przysporzyły Mi wiele kłopotów. Mam na myśli, że teraz
mają zakaz, ponieważ nic nie mogę temu zaradzić/nic na to nie poradzę.
Jedna dziewczyna ze Sri Lanki wyszła za mąż za kogoś w USA (na boku: być może do dziecka, "usiądź, usiądź"). Wyobraźcie
sobie ze strasznej Sri Lanki, gdzie jest codziennie przynajmniej 30 zabójstw, ona dostała taką dobrą szansę pojechać do USA.
Oczywiście USA to również nie jest wspaniałe miejsce – ale ona zaczęła się zachowywać jakby była dziecinną osobą i mówić do
niego w taki sposób.
On Mi powiedział: "Matko, ona jest sadystką. Kiedykolwiek do niej dzwonię, rozmawia ze mną w taki sarkastyczny sposób I to I
tamto, że jestem zaskoczony". Powiedziałam: "Kobieta ze Sri Lanki? Nie mogę w to uwierzyć!" Potem on Mi powiedział, co ona
do niego mówiła i jak to mówiła. Byłam zadziwiona. Mam na myśli, że żaden człowiek nie byłby zadowolony słysząc to. Ale ona

myślała, że była bardzo przyjazna i że żartowała czy coś takiego. To nie działa w małżeństwie.
Mężczyzna nie chce żeby żona ujeżdżała konia i strzelała z bicza. Po co się ożenił? Dla szczęścia, dla radości, dla słodkości
kobiety. To bardzo ważna sprawa, o której chciałam porozmawiać ponieważ niektóre kobiety myślą, że są jakieś wielkie.
Niektóre z nich mają pieniądze, niektóre mają pracę, ale pierwszą pracą jest czynić społeczeństwo szczęśliwym i czynić swojego
męża szczęśliwym – to jest pierwsza praca. Jeżeli kobieta nie umie utrzymać męża szczęśliwym, nie jest dla nas dobra.
Nie jest dobrą Sahaja yoginką. Tak to jest, tak jak mężczyzna gdy jest w pracy, musi utrzymać swojego szefa zadowolonym.
Jeżeli nie zadowala swojego szefa, jest bezużyteczny, jest wyrzucany.
W ten sam sposób kobieta musi myśleć o mężczyźnie w bardzo łagodny sposób, ponieważ takie jest jej zadanie, dlatego
wychodzi za mąż.
Inaczej niech się nie żeni, może robić co chce. To jest trudna sprawa, by kogokolwiek przekonać, ponieważ, widzicie, mężczyźni
są prawo-stronni, mają wybuchowy charakter. Ale właśnie wam mówię, jak opanować ich gniew.
Widziałam też na filmach, widzicie jak te wszystkie romantyczne sceny mają miejsce – to się nigdy nie wydarza, nikt taki nie jest,
widzicie, to są wszystko absurdalne rzeczy i wy oczekujecie, że będą Clarkiem czy kimś takim, to tak nie jest (śmiech). Musicie
pokochać, musicie najpierw wziąć swojego męża do serca. Taki jest wasz obowiązek, inaczej to co wy robicie? "Matko możesz
Mnie zabić, ale nie będę trzymał tutaj tej dziewczyny, ponieważ ona nie daje żadnej radości". To fakt.
Więc jeżeli wasza żona taka jest – zakładając, że rozmawiam z mężczyznami. Całą sztuka jest, jeżeli wasza żona taka jest,
starajcie się zrozumieć, czemu tak robi. Jaki ma problem, czemu was dominuje?
Lub wy myślicie, że ona was dominuje. Najczęściej większość mężczyzn, którzy mówią: "Och, żony takie są, żony" one są bardzo
dominujące. Czemu ona cię dominuje, co jest z tobą nie tak, że ona cię dominuje? Jeżeli spojrzycie w siebie, odkryjecie, że
poświęcacie jej bardzo mało czasu.
Teraz, inna strona jest taka, była pewna Pani, która chciała się rozwieść. Spytałam: "Dlaczego?" Ponieważ on chodzi do pracy
cały czas i nie ma go tu, i to i tamto". A Ja odpowiedziałam: "Jeżeli się rozwiedziesz wtedy nigdy nie będziesz z nim. Więc czemu
chcesz brać rozwód? W końcu (Shri Mataji się śmieje) w końcu poświęca ci trochę czasu, a jeżeli się rozwiedziesz, wtedy nigdy
nie będzie z tobą, więc czemu prosisz o rozwód?"
Nie mogę pojąć tej logiki (śmiech). Mam na myśli, że kobiety nie powinny być bezmózgie, a nie jest tak gdy mówi taką rzecz.
Jeżeli chcesz rozwieść się z mężem z tego powodu, to absurd.
Teraz, dla mężczyzn jest ważne, że powinni poświęcać trochę czasu, dać trochę uwagi I dostać pewne rzeczy, które lubią.
Teraz, dam wam znowu Mój własny przykład. Mój mąż nigdy nie przyniósł Mi żadnych kwiatów, wy wszyscy przynosicie Mi
kwiaty, ale on nigdy Mi żadnego nie przyniósł, czy to były urodziny czy coś innego.
Wtedy sobie uświadomiłam, że ten człowiek nie ma żadnego poczucia kwiatów (śmiech). On nie wie jaka jest róża ani jaki jest
jakiś inny kwiat. I mógłby przynieść coś, co byłoby straszne, wiecie. Może mógłby przynieść kaktusa (śmiech).
To lepiej, że on nic nie przynosi, ponieważ to byłoby obraźliwe, czyż nie? (śmiech) I wtedy jednego dnia on przyznał: "Nie wiem
nic o kwiatach, teraz mi powiesz – z wyjątkiem róż, nie znam żadnego". I będziecie zdziwieni, ale mylił nawet róże (niewyraźne).
Więc z taką nieznajomością rzeczy, jeżeli wasz mąż wam nie daje, to pokazuje rozwagę.
Lecz mężczyźni powinni próbować poznać, co kobiety lubią, czego ona chce. Poza tym mężczyźni mają swój styl myślenia.

Teraz, (Shri Mataji się śmieje) lepiej jest dać swój własny przykład znowu. On zawsze kupuje bardzo drogie rzeczy. Więc Ja mu
powiedziałam, nie kupuj nic dla Mnie. Więc on bardzo lubi kupować te swetry ze Scotch House, one są bardzo drogie, 250
funtów każdy, wiecie. Nie wiem, jak wiele ich mam, jak wiele czarnych, ile, widzicie. (Shri Mataji się śmieje)
Powiedziałam mu: "Dostanę je w Szwajcarii, tam są znacznie tańsze". I wszystko to. Potem, kiedy indziej on chce kupić Mi
płaszcz z kaszmiru, zawsze. Muszę mieć ich conajmniej 10 wiszących w szafie, ale on tylko je lubi dawać – w porządku. Więc Ja
je przekazuję Moim córkom, wnuczkom i wszystkim tym. Teraz co robić?
Widzicie, mężczyzna – on nie ma na myśli nic złego, lecz jedynie ponieważ on nie wie, nie wie. Pierwszą rzeczą, którą zrobił było,
kiedy w Indiach, przed pójściem na Puję, on poszedł kupić Mi sari. Jeden z moich siostrzeńców poszedł z nim. Więc on
powiedział: (Shri Mataji się śmieje) "Daj mi najdroższe sari jakie masz". Więc ci ludzie myśleli, że to jest ktoś co dopiero przybył.
Sprzedawcy mogli zrozumieć, że ten Pan się na tym nie zna. (Shri Mataji się śmieje)
Więc oni przynieśli sari i powiedzieli: "To jest najdroższe, cena jest 45 tys rupi – w wtedy to było". "W porządku, w porządku, daj
mi to. Mam kartę, akceptujecie kartę?" "Tak, tak akceptujemy". Kupił to sari dla Mnie. To jest tak ciężkie, to jest tak ciężkie, że to
było coś … (hindi na boku. Potem Ona mówi) "że … jak nazywacie, ramię – to co nosicie". Yogini: "Zbroja" Jak? Yogini: "Zbroj".
Ach.
Bardzo ciężkie, wiecie. Powiedziałam: "I co teraz?" Odpowiedział: "Musisz to założyć na Puję".
Szłam jak jakiś gigant, wiecie (śmiech). Jest taki opis waszej Matki: "Ati saumya Ati raudra" Ona jest niezmiernie miękka i
niezmiernie straszna.
Ale nie wiem, jak Ja usiadłam w tym sari! Zasiadłam w jednym miejscu wbita w nie. (śmiech) Teraz jak wstać, nie wiedziałam jak
wstać z tym ciężarem na Moim ciele. Widzicie? A potem to przyniosłam i ułożyłam odpowiednio w pudełku itd. A on zapytał:
"Kiedy założysz je?"
"Teraz" odparłam: "Proszę, trzymam to ładnie na jedno wesele, czasem to założę".
Obiecałam mu i je trzymam, ponieważ on się nie zna na sari. Wiem, że on się nie zna na sari. Więc jeżeli on nie rozumie, co on
kupuje, Ja mówię: "W porządku" a on wydaje tak dużo pieniędzy na te rzeczy, wiecie, 45 tys rupii na takie sari (Shri Mataji się
śmieje, słowa w Hindi)
Więc on nie rozumie, co jest prawdziwe a co jest nieprawdziwe, nic nie ma znaczenia. Musicie tylko widzieć jego serce, jak on
wam daje, z jaką miłością on wam daje. On nie rozumie. Więc cóż możecie zrobić, biedny człowiek, wiecie.
Zawszę kupuję dla niego garnitury dla niego, zawsze Ja – osobiście. Kiedyś on powiedział: "W porządku, tym razem kupię sam".
Powiedziałam: "Kupuj lepiej". Przyniósł jeden taki okropny i poszedł do biura, a wszyscy powiedzieli: "Proszę Pana to nie jest w
Pana stylu" (śmiech Shri Mataji się śmieje). Więc on to wyrzucił i powiedział: "Nigdy już nie będę kupował, czy mogłabyś pójść i
kupić dla mnie?" Widzicie jakie to jest, ale jest kłopot, gdy kobiety zainteresują się i jaki kolor mu się spodoba itd.
I również opinia publiczna jest bardzo ważna dla mężczyzn, na przykład, co mówi publika.
Gdy raz malowałam Mój salon na bardzo przyjemny kolor, pomieszany różowy z czarnym – bardzo ładny. Ponieważ to jest
oznaka ciepła.
Powiedział: "Co to za kolor dałaś, powinnaś zrobić tak i tak" zaczął krzyczeć. Odpowiedziałam: "W porządku jutro mamy
przyjęcie, po nim Ja to zmienię".

Następnego dnia przyszli ludzie I powiedzieli: "Och, co za kolor, co za kolor, jak go zrobiliście, jak …?" On zaczął patrzeć na Mnie.
Zapytałam: "Mam go usunąć?" Nie, nie, nie, nie, nie jest bardzo ładny. (śmiech).Mężczyźni bardzo dbają o opinię publiczną i wy
powinnyście patrzeć, by tworzyć dobrą opinię publiki w jego obecności, tak żeby on to docenił. To wszystko są sztuczki,
widzicie?
Mówię wam, mężczyźni są bardzo prości, ale wy macie zrozumieć. Czasami się złoszczą, nieważne. Właściwie, jeżeli złoszczą
się na kogoś innego to przyjdą i przerzucą to na was. To lepiej, bo gdy zrobią coś innym, to ktoś im wleje. Wy nie będziecie [ich]
bić.
Jeżeli rozumiecie kilka rzeczy na temat mężczyzn, to może się udać. Oczywiście, niektórzy są bardzo marnymi mężami, Ja
wiem, i niektóre marne są żony, dla nich dopuściliśmy rozwody w naszej Sahaja Yodze, mamy dla nich rozwód. Więc to jest ta
sprawa, którą chciałam wam powiedzieć, że powinnyście tworzyć bardzo dobrą gospodynię domową, bardzo dobrą Gruha
Lakshmi.
Teraz, mówię wam to dlatego, bo cierpię od czakry Gruha Lakshmi i wszyscy lekarze Mi powiedzieli, że mam to, ponieważ w
kolektywie, Gruha Lakshmi nie są w porządku, ponieważ nie są dobrymi gospodyniami.
Teraz opowiem wam, mamy szwajcarskie kobiety. Są bardzo dobre, zgoda co do tego, bardzo lubią czystość. Szwajcarki są
zbzikowane na punkcie czystości, kobiety, kobiety. Nie możesz z nimi rozmawiać nawet przez pięć minut. Jeżeli u nich jesteście,
one podnoszą to, podnoszą tamto, cały czas coś podnoszą i czyszczą, czyszczą, i czyszczą. To jest bardzo trudne, szwajcarskie
kobiety. Teraz Ja byłam… Erytrea, Alga mi powiedziała, że kobiety Erytrei są znane jako szwajcarskie kobiety.
Więc nie ma znaczenia, jeżeli dom jest lekko nieuprzątnięty, jeżeli coś odpada. W Indiach, żadna kobieta nie będzie tego robić.
Teraz, goście siedzą a ona jest z odkurzaczem. (śmiech)
Tak jak inną rzeczą jest, coś się rozbija, powiedzmy termometr się rozbija – w Indiach one powiedzą: "Bardzo dobrze, teraz nie
będzie temperatury, termometr się rozbił". Ale widziałam to na Zachodzie, to bardzo zaskakujące, załóżmy, że rozlewa się kawa,
Ja jestem gościem, natychmiast one biorą odkurzacz, biorą coś, żeby to wyczyścić w obecności osoby. Teraz, jeśli rozbije się
szklanka, koniec.
To nie jest ważne. To jest bardzo subtelny rodzaj materializmu, uważam, że jak ktoś tam siedzi, to jest gościem, więc czemu
próbujecie robić to wszystko w jej obecności lub jego obecności? Ale te zachodnie kobiety nigdy nie rozumieją.
Inną rzeczą jest, jak idziecie do hinduskiego domu. Ich kod kolorystyczny jest inny. Jeżeli idziecie do hindusów z południa, to ich
jest odmienny.
Każdy ma swój własny gust. Jak tylko one wchodzą – kobiety Zachodu ("co za paleta barw! Coś ty kupiła! O mój Boże, to jest
straszne". Natychmiast one krytykują w twarz.
Więc inną rzeczą jest, że zawsze powinniście brać pod uwagę uczucia innych.
Albo one pójdą do hinduskiego domu, który będzie pachniał ich żywnością: "Huh" (wskazując brzydki zapach). One spożywają
pewne jedzenie, cieszą się tym jedzeniem, ale próbują pokazać, pokazać, że to jest coś niższego.
To jest bardzo Zachodnie, muszę powiedzieć. Jeżeli ktoś nosi suknie, ktoś natychmiast czyni uwagi. Bardzo zachodni pomysł.
Nie znajdziecie dobrych hindusów tak robiących, nie znam współczesnych hindusów, jakiego są typu.
Ale natychmiast oni powiedzą rzeczy, które będą ranić. To nie tak powinna wyglądać kobieta. Wprost przeciwnie, zawsze cenić –
co to szkodzi? Przez docenienie czegoś nic nie tracicie. Poprzez powiedzenie: "Jaka ładna rzecz, jakie ładne sari, jakie ładne
ubrania" co to szkodzi? Będziecie się bawić swoją słodkością, wiecie. Naprawdę cieszyć się swoją słodkością. To nie jest

mówienie kłamstw, nie trzeba być aż tak uczciwym.
Jeśli czegoś nie lubicie, musicie powiedzieć: "Nie lubię tego". To słowo musi odejść z Sahaja Yogi.
"Lubię tego i nie lubię tamtego". Jeżeli powiem tak, to jak wielu zostanie w Sahaja Yodze? Więc to jest bardzo ważne by odpuścić
"lubię to, nie lubię tego". Kim wy jesteście, by lubić bądź nie lubić? Co z waszym Duchem?
Więc o to samo chodzi z tym, że kobieta ma mieć wielkie serce, bardzo ogromne serce, piękne serce. A waszym Guru jest Matka,
więc wy macie być cudownymi matkami i cudownymi żonami, i powinnyście mieć bardzo wielkie serca.
Więc to wszystko to ten egoizm, nawet ten brzeg się zawali, jeżeli będziecie tak robić. To się dzieje, ponieważ mamy małe serca.
Jeżeli macie wielkie serce, to upadnie – czyż nie? Mówię to specjalnie, ponieważ mam wiele narzekań na kobiety, które są tutaj
zamężne, niektóre Hinduski również. Dlatego wam mówię.
Muszę powiedzieć, że najlepsze raporty są o rosyjskich kobietach, bardzo, bardzo dobre komentarze na ich temat. Są bardzo
usatysfakcjonowanymi duszami, niewiele chcą, nie są chciwe. To zaskakujące, komunizm zrobił tak wiele dobrego dla nich.
Ich rząd powiedział: "W porządku, możecie mieć swoje mieszkania i o nie dbać". Powiedziały: "My nie chcemy mieć, wy je
miejcie". Urzędnikom powiedziano: "Możecie mieć swoje samochody". Powiedzieli: "Nie, nie, nie my nie chcemy, lepiej wy
miejcie". Ponieważ posiadanie wozu to taki ból głowy – oni wiedzą. Niech rząd ma ból głowy. Oni nie są, typem ludzi, którzy mają
nawet świadomość posiadania.
Oczywiście, teraz, oni mają trochę śmiesznych postaci. Zapominam jego imię, ten, który był ministrem finansów i był w Genewie,
gdzie nauczył się wszystkich handlowych sztuczek i wprowadził wiele reform, tak zwanych. Więc obecnie Leningrad i Moskwa
stały się bardzo drogimi miejscami – dzięki szwajcarskiemu wpływowi.
Więc to się tam również dzieje, ale wciąż ludzie są bardzo dobrzy i panie, które stamtąd pochodzą, nawet rumuńskie dziewczyny
są bardzo szanowane, teraz każdy chce Rumunkę lub Rosjankę lub z Kijowa. Lecz tym razem nie przybyły, przykro nam, ale ich
tutaj nie ma. Brakuje Mi ich wszystkich. Na koniec, muszę wam powiedzieć, że jest bardzo dobra książka, napisał ją Arun Apte.
To jest ta książka. Wszyscy powinniście ją kupić. Nie wiem, jaką cenę na nią nałożyliście. (Shri Mataji rozmawia na boku w hindi
o książce I cenie) W porządku.
Więc ci, którzy chcą mieć tę książkę powinni się zgłosić. Jest tylko pięć, są tutaj, bardzo dobra książka. Więc zrozumiecie
Hinduską muzykę. Jest powiedziane, że ta muzyka pochodzi od Omkary i to jest rodzaj bardzo sensownej muzyki. Teraz,
uważam, że wszyscy muzycy, którzy dla Mnie śpiewali, którzy śpiewali zachodnie pieśni to było w porządku, ale to czego
brakowało to melodia. To nie jest melodyjne.
Widzicie, jest tak, że trochę śpiewacie, potem śpiewacie to, potem krzyczycie, potem schodzicie w dół, potem robicie tak. A oni
myślą, że powinni śpiewać ze swojego serca. Oni muszą wyrażać uczucie ich serca. Powiedzmy, że ktoś jest zniechęcony, więc
on śpiewa pieśń zniechęcenia. Potem inny mówi o miłości, zaczyna śpiewać pieśń. On może taki nie być, ale oni chcą sztucznie
wytworzyć taki efekt. Nie ma potrzeby śpiewać partiami, najpierw jedno słowo, potem następne, nie ma w tym melodii, nie ma w
tym żadnej płynności.
Podczas gdy rosyjskie pieśni, chociaż były ludowymi piosenkami, były bardzo melodyjne. Ale nie martwcie się, Amerykanie
atakują tę część również. Mają całą tą straszną muzykę.
Teraz, muzyka oznacza, że ona powinna was zadowalać. Powinna dawać wam więcej rozrywki, nie czynić was nieszczęśliwymi,
nie robić was smutnym. Jeżeli macie te wszystkie uczucia w sobie, powinniście mówić tak: "Tak, jest problem, ale go
przezwyciężę". Ponieważ, jesteście Sahaja yoginami, musicie okazać zwycięstwo, swoją zwycięską naturę w waszej muzyce.
Nie mówię o innych, oni wciąż zawodzą, płaczą i śpiewają. Ale tam po pierwsze nie ma melodii, to jest tylko część, część, część.
Nawet orkiestra, która, co mnie zaskoczyło, cała szła jak to "ke, ke, ke, ke” i potem "ke, ke ,k ke, ke". Ale hinduska orkiestra,

zobaczycie, jest melodyjna. Płynie jak rzeka.
Więc różnica jest ogromna. Zatem, życzyłabym sobie, żeby wszyscy muzycy, którzy śpiewają, śpiewanie nie oznacza, że
używacie słów, których nikt nie może zrozumieć. Słowa muszą być wyraźne i musi być melodia.
W hinduskich ragach, jest melodia, ale słowa nie są ważne. Więc cieszycie się brzmieniem i tym wszystkim, czy znacie język czy
nie, nie ma znaczenia.
Więc jeżeli połączycie melodię z zachodnią muzyką, zobaczycie jak inne to będzie. I ta książka was nauczy. To jest bardzo dobra
książka, którą powinniście mieć, i którą powinniście zrozumieć, jak muzyka może was uleczyć, muzyka może dać wam radość,
co jest podstawą, esencją muzyki.
A potem możecie posługiwać się tym kwieciście. Jestem pewna, jeżeli hinduscy muzycy wezmą się za zachodnią muzykę,
będzie znacznie lepsza niż jest teraz. Nie mogę pojąć, jak ci ludzie są tak sławni a ludzie myślą, że oni świetnie zarabiają i ta cała
reszta. W Ameryce, każdy może na tym zarabiać, ale zrobić z tego odpowiednią muzykę, to myślę, że musicie mieć podstawy
hinduskiej muzyki.
Wtedy możecie to rozszerzać jak wam się podoba. Proszę spróbujcie kupić tę książkę, by zrozumieć hinduską muzykę. Nie ma
jeszcze ceny, ale to nie będzie wiele więcej, niż normalnie. Tak więc następnym razem, myślę, że na Diwali Puję, mogą więcej
przywieźć.
Ech? Ganapatipule (Shri Mataji rozmawia na boku w hindi by się dowiedzieć, kiedy książka będzie dostępna) Acha. Postaram się
dostać ich więcej, ale to naprawdę musicie przeczytać, ponieważ będziecie wiedzieli, co jest esencją muzyki, w porządku?
I na koniec, dzisiaj jest czwarty dzień Navaratri i oni dali Mi – niektóre z nich to są imiona, które są naprawdę straszne, ale oni
muszą być ludźmi, którzy tak wiele wycierpieli i poprosili Matkę, by zabiła te straszne rakshasy. Teraz w pewien sposób, to je
wszystkie zabije w naturalny sposób, wiem to. Jeżeli wy ludzie znajdziecie sens, ponieważ wy jesteście tymi, którzy mogą to
zrobić.
Jeżeli nie będziecie próbowali pozyskiwać rzeczy, których nie chcecie, zbytecznych rzeczy. Jeżeli postaracie się zredukować te
wszystkie rzeczy i skierujecie się ku czemuś naturalnemu i pokochacie Matkę Ziemię, jestem pewna, że to zadziała.
Wiecie o tym trzęsieniu ziemi. Teraz nikt nie chce chodzić do kościoła. Ale ja nic nie zrobiłam. To Matka Ziemia. Teraz nikt nie
chodzi do kościoła. Cóż – Ja nic nie zrobiłam, nie chciałam. Żal mi było tych dzieł sztuki, które przepadły, ale zobaczcie teraz, jak
działa natura.
Teraz ludzie Islamu, ci islamiści z ‘Indonezja Naprzód’, wszyscy ci ludzie, cierpią od dymu – Ja tego nie zrobiłam. Ponieważ,
kiedy próbujecie zrobić coś złego, to do was wraca. Akcja ma reakcję. Tak więc wasze twarze powinny być Sahaj.
Powinniście być Sahaj. Nie powinniście wyglądać jak sfatygowani ludzie. Nie mogę zrozumieć. Jesteście Sahaj i bądźcie w tym
nastroju Sahaj.
Przykro mi, że zajęłam tyle czasu, ale jutro nie będę w stanie powiedzieć wam tych wszystkich rzeczy. A wy powinniście starać
się pomyśleć o tym, że "nasza Matka nas kocha, chce byśmy mieli dobrą rodzinę, chce byśmy dbali o nasze dzieci. "Więc radzę
wszystkim mężczyznom jak I kobietom. Lepiej być pantoflarzem, nie szkodzi.
Ale bycie pantoflarzem nie oznacza bycia pod pantoflem. Widzicie oni są tylko po to, by zadowolić swoją żonę, co w tym złego?
Ale to nie oznacza, że ona was dominuje. Nie w tym rzecz.
Jak: "Chodź do domu mojego ojca, muszę iść do domu mojej mamy". Wszystkie te rzeczy nie powinny mieć przyzwolenia.
Ale kobiety powinny zrozumieć, że jej rodzina jest ważniejsza niż ojciec, matka nawet Mataji. Ponieważ Ja będę szczęśliwa, tylko

widząc szczęśliwą rodzinę. Tak więc dziękuję bardzo.

Litania na zagładę Materasury (demona materializmu), Z programu wieczornego przed Navaratri Pują w Cabelli, 04.10 1997
[Podczas programu wieczornego, po kilku występach muzycznych i sztuce przedstawionej przez Anglików, szwajcarscy Sahaja
yogini odegrali sztukę, w której otwarcie potępili szwajcarski bank (o praniu brudnych pieniędzy itp.). Na końcu recytowali
"Litanię na zagładę Materasury" - demona materializmu:
"Litania na zagładę Materasury":
To jest świat, który zasila ośmiornicę Banków Szwajcarskich.
To jest świat, w którym posiadanie zbyt wiele już nie wystarcza.
To jest świat, w którym negatywność jest zaletą.
To jest świat, w którym święci mówią: "Dość"
To jest świat, w którym 1,3 miliarda ludzi żyje z dochodu poniżej 1 USD dziennie,
a planeta nie ma wystarczających zasobów naturalnych, aby podtrzymać na skalę światową model konsumpcji Malezji, nie
mówiąc już o Ameryce.
Shri Durga, prosimy,
zniszcz siły zła, które stworzyły materializm
Om Twameva Sakshat Shri Durga Namoh Namaha.
To jest świat, w którym dziesięć procent handlu światowego, generowane jest przez narkotyki i handel narkotykami, a 100
miliardów dolarów to ilość, która corocznie zatruwa ludzkość, podczas gdy pranie pieniędzy w Szwajcarii i innych krajach stało
się najlepiej prosperującą branżą, docierającą do wszystkich warstw społeczeństwa.
Shri Raktabija Vinashini, prosimy,
zniszcz siły zła, które stworzyły materializm
Om Twameva Sakshat Shri Raktabija Vinashini Namoh Namaha.
To jest świat, w którym Wall Street wysysa bogactwo z pracującej klasy średniej, by obdarować nim bogaczy a Walt Disney
sprawia, że o tym wszystkim zapominacie.
Shri Katyayani, prosimy,
zniszcz siły zła, które stworzyły materializm
Om Twameva Sakshat Shri Katyayani Namoh Namaha.
To jest świat, w którym Egipcjanin jada w MacDonaldzie w Kairze, a Chińczyk w Pizza Hut w Pekinie, ponieważ współczesny
konsumpcjonizm wyraża najniższy wspólny mianownik światowej kultury i wymazuje znaczenie narodowych wartości i tradycji.
Shri Shakambari, prosimy,
zniszcz siły zła, które stworzyły materializm
Om Twameva Sakshat Shri Shakambari Namoh Namaha.
Nowe wielonarodowe podmioty eksperymentują z nowymi formami dyktatury, umieszczając swoje zakłady produkcyjne w
krajach rozwijających się, ograniczając do niewolnictwa stłumioną klasę robotniczą i wykorzystując dzieci na ołtarzu przyrostu
wydajności.

Shri Rakshakari, prosimy,
zniszcz siły zła, które stworzyły materializm
Om Twameva Sakshat Shri Rakshakari Namoh Namaha.
Globalizacja produkcji i usług, pozwala kilku światowym graczom oszukiwać nas i narzucać swoje zasady gry masom niczego
nie podejrzewających konsumentów.
Shri Bhimadevi, prosimy,
zniszcz siły zła, które stworzyły materializm
Om Twameva Sakshat Shri Bhimadevi Namoh Namaha.
Olbrzymie wysiłki restrukturyzacyjne prowadzą stopniowo do eliminacji małych i średnich przedsiębiorstw, na rzecz
gigantycznych korporacji działających na skalę światową.
Shri Chandika, prosimy,
zniszcz siły zła, które stworzyły materializm
Om Twameva Sakshat Shri Chandika Namoh Namaha.
Stopniowa koncentracja płynnego bogactwa w rękach superbogaczy, marginalizuje suwerenność narodową i jej wybranych
urzędników, a narzuca tytaniczny wymiar zarządzania pieniędzmi.
Shri Rakshasagni, prosimy,
zniszcz siły zła, które stworzyły materializm
Om Twameva Sakshat Shri Rakshasagni Namoh Namaha.
Chciwość podniesiona do potęgi 108 oznacza zubożenie światowej klasy średniej i skandaliczne bogactwo dla pozostałych
10%.
Shri Daityendra Mardini, prosimy,
zniszcz siły zła, które stworzyły materializm
Om Twameva Sakshat Shri Daityendra Mardini Namoh Namaha.
Systematyczne eliminowanie alternatywnych rozwiązań ekonomicznych, nierówny handel i manipulacje finansowe stanowią
wyzwanie dla sprawiedliwego podziału dóbr wśród ludności świata.
Shri Vajrini, prosimy,
zniszcz siły zła, które stworzyły materializm
Om Twameva Sakshat Shri Vajrini Namoh Namaha.
Rozregulowanie rynków finansowych szeroko otworzyło bramy Parku Jurajskiego, dla wielkich finansowych drapieżników, aby
umożliwić im swobodną wędrówkę, a tysiące miliardów dolarów zostało stworzonych z niczego przez spekulantów, by
zaspokoić swoje nieograniczone pragnienie pieniędzy i władzy.
Shri Ugrachandeshwari, prosimy,
zniszcz siły zła, które stworzyły materializm
Om Twameva Sakshat Shri Ugrachandeshwari Namoh Namaha.
Szwajcarskie centrum finansowe działa jako schronienie dla bogatych oszustów podatkowych z krajów rozwijających się,

odciąga potrzebny kapitał z krajowych programów inwestycyjnych, infrastruktury przemysłowej i wydatków socjalnych, aby
nakręcić wymianę na giełdzie w krajach rozwiniętych.
Shri Ugraprabha, prosimy,
zniszcz siły zła, które stworzyły materializm
Om Twameva Sakshat Shri Ugraprabha Namoh Namaha.
Trendem dzisiejszych wielkich fuzji jest marginalizacja państwa, ominięcie ustawodawstwa krajowego, manipulowanie rynkiem,
kontrola gospodarki,
i dla wszystkich praktycznych celów, wykorzenienie społecznych fundamentów prawdziwej demokracji.
Shri Mahakali, prosimy,
zniszcz siły zła, które stworzyły materializm
Om Twameva Sakshat Shri Mahakali Namoh Namaha.
Przynęta i miraż tak radykalnej koncentracji bogactwa i władzy, grozi zneutralizowaniem wszelkich poszukiwań Ducha, a
ogłuszający ryk triumfu asurycznego materializmu, niszczy nadzieję milionów poszukiwaczy.
Shri Mahamaya, prosimy,
zniszcz siły zła, które stworzyły materializm
Om Twameva Sakshat Shri Mahamaya Namoh Namaha.
Bratanie się mafii, tajemniczych bankierów i skorumpowanych menedżerów przeniknęło do światowej gospodarki i zagraża
etyce kolektywności, która stanowi podstawę systemu wartości całej naszej cywilizacji.
Shri Viratangana, prosimy,
zniszcz siły zła, które stworzyły materializm
Om Twameva Sakshat Shri Viratangana Namoh Namaha.
Ogromny wzrost aktywów finansowych spowodował wyparcie gotówki z realnej gospodarki i skierował ją na rynki finansowe,
tworząc planetarne kasyno, w którym arbitralne spekulacje walutowe mogą prowadzić potężne ataki na każdy kraj, który stara
się postępować zgodnie z polityką pro-społeczną.
Shri Khadgapalini, prosimy,
zniszcz siły zła, które stworzyły materializm
Om Twameva Sakshat Shri Khadgapalini Namoh Namaha.
Eteryczne wyrafinowanie finansowych układów elektronicznych, stworzyło wirtualny świat, w którym niematerialność pieniądza
stała się jedyną rzeczywistością.
Shri Vishnumaya, prosimy,
zniszcz siły zła, które stworzyły materializm
Om Twameva Sakshat Shri Vishnumaya Namoh Namaha.
Postępująca dominacja technologii wysysa krew rolnika, artysty i garncarza, zmieniając człowieka, który pracuje rękami w osobę
trwale niepełnosprawną.
Shri Deva Karya Samudyata, prosimy,
zniszcz siły zła, które stworzyły materializm
Om Twameva Sakshat Shri Deva Karya Samudyata Namoh Namaha.

Informacyjna autostrada prowadzi do sieci iluzji wirtualnego świata, w którym ludzka uwaga jest rozproszona, pragnienie jest
zdezorientowane, prawda jest zniszczona, i na skutek tego Dusza zostaje zredukowana do niewolnictwa.
Shri Radha, prosimy,
zniszcz siły zła, które stworzyły materializm
Om Twameva Sakshat Shri Radha Namoh Namaha.
Współczesna komunikacja może stać się demonicznym narzędziem w rękach kilku potentatów medialnych i opiniotwórczych,
którzy szerzą swoje hedonistyczne poglądy na temat władzy, pieniędzy i seksu.
Shri Shukratmika, prosimy,
zniszcz siły zła, które stworzyły materializm
Om Twameva Sakshat Shri Shukratmika Namoh Namaha.
Mlecchowie [barbarzyńcy] Szatana przeniknęli do globalnej wioski Internetu, aby wlać pornograficzny brud i zgniliznę w gniazdo
rodziny i szerzyć piekielne cienie w umysłach bezbronnych ludzi.
Shri Nirmala Kumari, prosimy,
zniszcz siły zła, które stworzyły materializm
Om Twameva Sakshat Shri Nirmala Kumari Namoh Namaha.
Chwała Wielkiej Bogini! Aum, Amen.
Niech nastanie pomyślność, radość i pokój.
Niech Twoja Boska łaska przeniknie wody płynące z naszych gór do czterech zakątków Europy i rozprzestrzeni czyste wibracje
Ery Wodnika.
Pozdrowienia dla Ciebie Shri Mataji Nirmala Devi, O Wspaniała, O potężny Avatarze! Kłaniamy się Tobie, najłagodniejsza a
jednocześnie najbardziej przerażająca, do której zwrócili się Trimurtis [Brahma, Vishnu, Shiva], aby ochronić Wszechświat.
Dzisiaj, podczas tego święta Navaratri, intonujmy Litanię Twoich dzieci
w Szwajcarii, aby pokonać wrogów Ducha, i ofiarujemy Twoim błyszczącym zębom nowe asuryczne formy materializmu.
Shri Raktadantika, prosimy,
zniszcz siły zła, które stworzyły materializm
Om Twameva Sakshat Shri Kalki Sakshat
Shri Sahasrara Swamini
Moksha Pradayini Mataji
Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.

1997-1225, Puja Bożego Narodzenia (przed poprawkami )
View online.
Puja Bożo- Narodzeniowa , Ganapatipule , Indie, 25 grudnia 1997 r. I’m sorry I had to talk in Hindi language because most of the
people are, here, Indians. Some of them are Marathis and others are from the north of India.I was telling them about Christ, what
was his power. His power was of love and not of anger, because he is the one who has crossed the most difficult centre of
Agnya.Those people who have ego never realise they have ego. With their ego they do all kinds of nonsensical things. Without
asking me they have done something in Delhi and without asking me they have done something in Russia. And it’s so destructive
to Sahaja Yoga that they don’t realise what they have done is a crime which is punishable by all Divine laws! If you want to do
anything you must tell me beforehand, you must consult me, you must talk to me because I know what is happening. You don’t
know if somebody wants to cheat you, then how will you know? If you were so sensitive you would find out. You would have
asked me, “Mother what should we do?” At least ask me. This is the main thing missing among Sahaja yogis now, that we have a
kind of a very subtle ego. If you make somebody a leader it’s very dangerous sometimes if the leader develops ego because of
his wife. It’s a very difficult thing. They can destroy Sahaja Yoga completely. Anything is possible.Wybaczcie, że muszę mówić w
języku Hindi, ale większość ludzi tutaj to Hindusi. Część z nich to Marathi, a pozostali są z północnych Indii.Mówiłam im o
Chrystusie, co było Jego siłą. Jego siłą była miłość, nie złość, ponieważ On był Tym, który przekroczył najtrudniejsze centrum,
Agnyę.Ci, którzy mają ego, nigdy nie zdają sobie z tego sprawy. Ze swoim ego robią wszelkiego rodzaju bezsensowne rzeczy.
Bez zapytania Mnie zrobili coś w Delhi oraz w Rosji. To jest tak destrukcyjne dla Sahaja Yogi, nie zdają sobie sprawy, że to co
zrobili jest przestępstwem podlegającym karze wszystkich Boskich Praw! Jeżeli chcecie coś zrobić, musicie Mnie najpierw
zapytać, skonsultować ze Mną, porozmawiać, ponieważ Ja wiem co się dzieje. Wy nie wiecie, jeśli ktoś chce Was oszukać, bo
jak możecie wiedzieć? Gdybyście byli tak wrażliwi, dowiedzielibyście się. Zapytalibyście Mnie: „ Matko, co powinniśmy zrobić?”.
Przynajmniej zapytalibyście. To jest najważniejsza rzecz, której brakuje teraz wśród Sahaja Yoginów, to pewien rodzaj
subtelnego ego. Jeśli uczynicie kogoś liderem, czasem jest to bardzo niebezpieczne, jeśli lider rozwinie swoje ego z powodu
żony. To bardzo trudna rzecz. Oni mogą całkowicie zniszczyć Sahaja Yogę. Wszystko jest możliwe.So before you do anything
like that you have to consult. I am still living and you can ask me. You can write to me, you can telephone to me. At least I am
there to tell you. But then you have to develop your balance and your love. That is only through this Paramachaitanya. With this
All-pervading Power of Divine love, you can develop that discretion, you can develop those special powers.Even if somebody
telephones to me, immediately I know what’s wrong with the person. I don’t say that you can become like me but at least you
have vibrations, to see. Also see your own vibrations, how are you moving. Put a paper on your hand and you’ll see, it will start
shaking before my photograph. With this ego you cannot go further.Why did you come to Sahaja Yoga? You came here not to
become some sort of a leader or some sort of a king but you came here to become a great Guru, as you asked me, “Gurupada
dijiye.” For that you have to have, in Sahaja Yoga, a complete humility, natural humility, natural balance. This is what Christ has
taught us.Tak więc zanim zrobicie coś takiego, musicie skonsultować. Ja wciąż żyję i możecie Mnie zapytać. Możecie do Mnie
napisać, możecie zatelefonować. Przynajmniej jestem tu po to, żeby wam powiedzieć.Ale wtedy musicie rozwijać waszą
równowagę i waszą miłość. To jest tylko poprzez Paramchaitanyę. Z tą Wszechprzenikającą Siłą Boskiej Miłości możecie
rozwinąć to rozróżnienie, te specjalne moce.Nawet, gdy ktoś do Mnie dzwoni, natychmiast wiem co złego dzieje się z tą osobą.
Nie mówię, że staniecie się tacy jak Ja, ale macie przynajmniej wibracje, żeby zobaczyć. Ujrzyjcie swoje własne wibracje, jak się
poruszacie. Połóżcie papier na waszej dłoni, a zobaczycie, że zacznie drżeć przed Moją fotografią. Z takim ego nie pójdziecie
dalej.Dlaczego przyszliście do Sahaja Yogi? Nie przyszliście, aby stać się kimś w rodzaju lidera czy króla lecz aby stać się
wspaniałym guru, jak zapytaliście Mnie: „ Gurupada dijiye”. Ale do tego musicie mieć, w Sahaja Yodze, kompletną pokorę,
naturalną pokorę, naturalną równowagę. Tego nauczał nas Chrystus.At that time I don’t think people had that much ego. Ego is a
modern ‘present’ to you. People get ego out of anything. For example, I met one lady once and found her ego very bad, I said
“What’s the matter with her?“ So I asked my daughters, “What does she do?” they said, “Mummy, she knows how to make dolls.”
For that she had ego. What is so great than to be a good Sahaja yogi? You may be the king, you may be anything. Now you see
the prime ministers, and all of them, going to jail. What have they compared to you? They have no balance, they have no sense.
What makes you as separate individuals, higher people? [It’s] because you have no ego. W tym czasie, myślę, że ludzie nie mieli
tyle tego ego. Ego to współczesny”prezent” dla was. Ludzie wzięli ego z niczego. Na przykład, spotkałam raz kobietę i uznałam,
ze ma bardzo złe ego, powiedziałam: „ Co z nią jest?”. Zapytałam Moje córki „Co ona robi”?, one odpowiedziały” Mamo, ona
potrafi robić lalki”. Ona miała ego do tego. Co jest wspanialszego od bycia Sahaja Yoginem? Możecie być królem, możecie być

nikim. Teraz zobaczcie pierwszego ministra i ich wszystkich idących do więzienia. Jak można ich porównać z wami? Oni nie są
w równowadze, są bez znaczenia. Co czyni was odrębnymi indywidualnościami, wyższymi ludźmi? To, że nie posiadacie ego.
Now people try to remove their ego, there’s two types: so they will go on beating themselves with shoes. All kinds of ritualistic
things they do to remove their ego. But all this you do with your mind! Whatever you do with your mind will give you ego only.
They become ascetic, they are the greatest egoists I must say. Hitler was the greatest ascetic, with his asceticism he became
Hitler. If you want to become Hitler you become ascetic. In Sahaja Yoga you are not allowed, at all, all this asceticism. You have
to be loving, affectionate, kind and disciplined. I must say this because when you are loving you go out of bounds sometimes
because you have no discipline of Sahaja Yoga. ‘Loving’ doesn’t mean that you become like a Romeo and Juliet, it doesn’t mean
that. You must have your balance through your discipline. If you have no discipline you can never be a good Sahaja Yogi.From
the life of Christ we have to learn these things, that, unless and until we have these things we cannot become good Sahaja yogis.
Teraz, ludzie próbują usunąć swoje ego: tak więc będą bili siebie butami. Robią wszelkiego rodzaju rytuały, aby usunąć swoje
ego. Ale to wszystko robicie za pomoca umysłu! Cokolwiek robicie z waszym umysłem, to daje wam ego. Stajecie się ascetyczni,
czyli największymi egoistami. Muszę powiedzieć. Hitler był największym ascetą, stał się Hitlerem z tym ascetyzmem. Jeśli
chcecie stać się Hitlerem, będźcie ascetami. W Sahaja Yodze to jest niedopuszczalne, cały ten ascetyzm. Musicie być
kochający, czuli, mili i zdyscyplinowani. Muszę to powiedzieć, ponieważ kiedy jesteście kochający, czasami wychodzicie poza
granice, ponieważ brak wam dyscypliny Sahaja Yogi. „Kochający” nie oznacza, że stajecie się jak Romeo i Julia, to nie oznacza
tego. Musicie mieć równowagę poprzez waszą dyscyplinę. Jeżeli nie jesteście zdyscyplinowani, nigdy nie będziecie dobrymi
Sahaja Yoginami. Musimy się tego nauczyć z życia Chrystusa, że dopóki mamy te rzeczy, nie staniemy się dobrymi Sahaja
Yoginami. Firstly ritualistic nature, secondly anger, thirdly miserliness. Like if you go to England it’s written there, “Save pounds
by taking a taxi.” This is what it is: miserliness, where can we save money. “Mother, can you give concession?” It’s not some sort
of a business I am doing here. “If you make it half price so many will come.” I am not using your money. I am using it for your
buildings. All this I’ve got it (land and buildings of Ganapatipule). Of course my money also and your money. So many things I
have done, the whole of Vashi, the whole of ashrams, in Delhi two ashrams, then the whole of school, and also land in Poona and
other places. Now in Poona they want me to pay the land, to pay for everything, and Poona people are the, known Maharastrians
to be great miserly, kunjush people. Even for their own ashram they would like me to pay, for everything! And then nicely go and
sing bhajans. You see, they are good musicians that’s what they are. But very, very miserly people. Miserly people can never love;
they love money. Egotistical people can never love because they love power: to control others. They think they are doing it for
Sahaja Yoga, but [they are] not. Unless and until you do something for yourself and your ego, no use working for Sahaja Yoga. Po
pierwsze natura rytualistyczna, po drugie złość, po trzecie skąpstwo. Jak jedziecie do Anglii, jest tam napisane, „ oszczędzajcie
funty jak bierzecie taxówkę”. To jest to: skapstwo, kiedy oszczędzamy pieniądze. „Matko, możesz dać zniżkę?” To, co robię tutaj,
to nie jest rodzaj biznesu. „Jeśli to będzie za pół ceny, tak wielu przyjdzie.” Ja nie używam waszych pieniędzy. Używam je dla
waszych budynków. To wszystko mam ( ziemia i budynki Ganapatipule). Oczywiście również Moje pieniądze i wasze. Tyle
rzeczy zrobiłam, całe Vashi, cale aszramy, dwa w Delhi, całą szkołę, a także ziemia w Punie i inne miejsca. Teraz w Punie oni
chcą, żebym płaciła za ziemię, za wszystko, a ludzie z Puny są znanymi Maharastrianami, bardzo skąpymi, kunjush. Chcieliby
nawet, żebym Ja płaciła za ich własne aszramy, za wszystko! A potem idą miło i śpiewaja bhajany.Widzicie, oni są dobrymi
muzykami, tym są. Ale bardzo, bardzo skąpymi ludźmi. Skąpi ludzie nigdy nie potrafią kochać; oni kochają pieniądze. Ludzie
egoistyczni nie potrafią nigdy kochać, ponieważ kochają wladzę : kontrolować innych. Myślą, że robią to dla Sahaja Yogi, ale nie
robią. Dopóki robicie coś dla siebie i waszego ego, to taka praca dla Sahaja Yogi nie ma sensu. Look at the Christ, he took birth in
a very humble abode. But he was The King. And he lived with the poor and tried to save them. He saved the lepers, he saved so
many people, there were twenty-one people were cured by him.Now [with] Sahaja Yoga I don’t know how many thousands have
been cured. But what is important is, if you are curing, know that you are not curing. It is the Divine Power that is curing. You are
not doing anything. It’s best to be like that. I feel the same way, I’m doing nothing and I’m Nishkriya, doing nothing. But I’m not
lazy. You should be active but all your activity should come from the Divine Power of love. First of all you must extend your
hands for love. You extend your heart, extend your money, house, everything for love. Now if your wife doesn’t allow others to
come in the house throw her out of the house, I don’t mind. Teach her how to be kind and generous. The other way round for the
husband. Its very important, you have to be generous, you have to be kind and you have to be loving and sweet to
others.Spójrzcie na Chrystusa, narodził się w bardzo skromnym otoczeniu. Lecz On był Królem.Ale żył z biednymi i próbował ich
ocalić. Ocalił trędowatych, ocalił tylu ludzi, dwudziestu jeden ludzi zostało wyleczonych przez Niego. Teraz, w Sahaja Yodze, nie
wiem ile, tysiące zostało wyleczonych. Ale to co jest ważne, jeśli leczycie, wiedzcie, że to nie wy leczycie. To leczy Boska Moc.
Wy nic nie robicie. Ale Ja nie jestem leniwa. Powinniście być aktywni, ale wasza cała aktywność musi pochodzić od Boskiej

Mocy miłości. Przede wszystkim wy wszyscy musicie rozciągnąć wasze ręce na miłość. Poszerzcie swoje serce, pieniądze,
dom, wszystko dla miłości. Jeśli wasza żona nie pozwala wam na wpuszczenie innych, wyrzucie ją z domu, nie obchodzi Mnie
to. Nauczcie ją jak być miłą i hojną. To dotyczy również mężów.To jest bardzo ważne, musicie być hojni, mili, kochajacy i słodcy
w stosunku do innych. Christ only once went into temper, which he had a right to do that, when he saw people selling things in
the temple. Same thing we have here (market stalls outside the gate of the Sahaja Yoga land in Ganapatipule). And if you don’t
go and buy anything from them, they’ll be lost. But you only go and buy things from them because you have a habit of shopping .
Anywhere people go they must shop, it’s a habit. Shopping they must do. They will not see the greenery, the beauty of nature,
nothing.When I went to so many countries with my husband, I had to go and see beautiful places like museums. I never used to
shop. But when I have so many children, then I have to shop, so I would go for shops. But not the way that every place is for
shopping. What is there to shop here when you have come here for your spiritual growth? In Mecca do they have any shops? This
is the holier than holy. Why should you go to these shops, I can’t understand. I have told them not to have shops but you people
are the ones who encourage. Who encouraged them to make money out of us? Nothing essential to buy there. Now you have
come to the holy occasion. Here you have come for your worship. Chrystus tylko raz wpadl w złość i miał do tego prawo, gdyż
zobaczyl ludzi sprzedajacych rzeczy w świątyni. Podobne rzeczy mamy tutaj ( stoiska przed bramą Sahaja Yogi w Ganapatipule).
I jeśli nie będziecie niczego od nich kupować będą straceni. Ale wy tylko chodzicie i kupujecie od nich, ponieważ macie zwyczaj
kupowania. Gdziekolwiek ludzie jadą, muszą robić zakupy, taki zwyczaj. Muszą kupować. Nie ujrzą zieleni, piękna natury,
niczego. Kiedy jeździłam do tylu miejsc z moim mężem, musiałam zobaczyć piękne miejsca, takie jak muzea. Nigdy zakupy. Ale
kiedy mam tyle dzieci muszę kupować, chodzę więc na zakupy. Ale nie w ten sposob, że każde miejsce jest okazją do zakupów.
Co jest tutaj do kupienia jeśli przybyliście dla waszego duchowego wzrostu? Czy w Mecce robią jakiekolwiek zakupy? To jest
bardziej święte niż święte. Dlaczego chodzicie do tych sklepów, nie potrafię tego zrozumieć. Powiedziałam im, żeby nie mieli
sklepów, ale wy ich zachęcacie. Kto ich zachęcał, żeby robili na nas pieniądze? Nie ma tu nic niezbędnego do kupienia.
Przybyliście na święte wydarzenie. Tutaj przybyliście, aby oddawać cześć. In our Mahalakshmi temple, there are people who are
selling garlands and things for the ladies hair, but they say it is for the goddess and they buy there, all the people who are
coming, stupidly, and give it to the Brahmin in the temple and the Brahmin sells it back at a lower price; and his garlands are, I
don’t know how many times, sold and bought and sold and bought because of the stupidity of the people who go there. If they
have to take something they should buy from outside not at the place where you have come.As it is you went to Delhi, you could
have bought there, or you came to Bombay, you could have bought there. But not in this place, we cannot make this place
Bombay or Delhi. Otherwise why should we come here? That’s why Christ took a hunter and beat them, those who were selling
things near the church. Now they don’t have. I have seen, near the church they don’t have. They have outside. But they sell other
things. Like Catholic Church sells a wine called ‘Benedictine’, imagine. W naszej świątyni Mahalakszmi są ludzie, którzy
sprzedają girlandy i rzeczy dla włosów kobiet, ale oni mówia, że to dla Bogini i kupuja tutaj, wszyscy ludzie, którzy głupio
przychodzą, dają to braminowi w świątyni, a bramin odsprzedaje po niższej cenie; w ten sposob, nie wiem ile razy, jego girlandy
są sprzedawane i kupowane, sprzedawane i kupowane, z powodu głupoty ludzi, którzy tam chodzą. Jeśli muszą już coś wziąć,
powinni kupić to na zewnątrz, a nie w miejscu, do którego przybyli. Kiedy jedziecie do Delhi, kupujecie tam, a kiedy do Bombaju,
to tam. Ale nie w tym miejscu. Z tego miejsca nie możemy zrobić Bombaju czy Delhi. W innym wypadku po co przyjeżdżalibyśmy
tutaj? To dlatego Chrystus wziął myśliwego i pobił tych, którzy sprzedawali rzeczy koło kościoła. Teraz tego nie mają. Widziałam,
koło kościoła nie mają. Tylko na zewnątrz. Ale sprzedają inne rzeczy. Na przykład kościół katolicki sprzedaje wino nazwane”
Benedyktyn”, wyobraźcie sobie. That’s another story. Christ went for a wedding and they had no wine, now in the Hebrew
language ‘wine’ means the juice of the grapes, it doesn’t mean fermented. So he converted water into that wine. You cannot
convert water instantaneously into wine; wine has to rot, has to smell, the more it smells the best it is. But they think that Christ
said you must drink! He never said that, he just converted it into wine meaning the taste of the juice of grapes. Once I went to
some television and there was a very nice man, in Italy. He said “Mother you first give me realisation”. So I said, “Get some
water!” I put my hand into it. “Now you drink it,” He said, “It is tasting like wine,” I said, “This is what Christ did.” He got his
realisation. Instantaneously you cannot make wine. But if somebody dies, they will drink, if somebody is born, they will drink. At
any cost, without drinking, they are not normal. But the people who got realisation are suddenly changed. They don’t want to
drink, they have stopped drinking, their attention has become nice. It’s the whole thing is changed. This is the transformation that
has worked: of which Christ has talked, Mohammed Sahib has talked. Everybody has talked about this particular time when
people will get transformed. But even after transformation you do not want to become what you have to be – for which you have
come here. You will be left behind. There’s a big transformation is taking place! In that transformation, also, your rising is taking
place. There’s a big evolution going on and those who will not evolve properly will be left behind. As it is said that: this is the last

judgement. And you will be judged. You will be left behind. You cannot adhere to people who are rising higher. With your weight
you’ll fall down. A to inna historia. Chrystus poszedl na wesele, na którym nie było wina, w języku hebrajskim „wino” oznacza sok
z winogron, a nie fermentowany. Tak więc przemienił wodę w oto wino. Wy nie potraficie przemienić wody natychmiastowo w
wino; wino musi psuć się, musi pachnieć, im mocniej pachnie, tym lepsze. Ale wy pomyśleliście, że Chrystus powiedział, że
musicie pić! On nigdy tego nie powiedział, on po prostu przemienił to w wino mając na myśli sok z winogron. Poszłam kiedys do
jakiejś telewizji i tam, we Włoszech, był bardzo miły mężczyzna. „Matko, daj mi najpierw realizację”. Powiedziałam mu: „Daj
troche wody!”, włożylam do niej dłoń. „Teraz wypij to”. On rzekł : „smakuje jak wino”. Ja mu na to: „To jest to co zrobił Chrystus”. I
dostał swoją realizację. Nie możecie zrobić wina natychmiastowo. Ale gdy ktoś umrze, oni będą pić wino, gdy ktoś się narodzi,
też wypiją wino. Za wszelka cenę, bez wypicia nie są normalni. Ale ludzie, gdy dostaną realizację nagle zmieniają się. Nie chca
pić, przestają pić, ich uwaga staje się przyzwoita. Wszystko się zmienia. To jest transformacja, która pracuje: o której mówił
Chrystus, o której mówił Mohammed Sahib. Każdy mówił o tym szczególnym czasie, kiedy ludzie ulegną transformacji. Ale jeśli
nawet po transformacji nie będziecie chcieli stać się tym, czym musicie się stać – i dla czego tutaj przybyliście. Zostaniecie
pozostawieni w tyle. Tutaj ma miejsce wielka transformacja! A w tej transformacji ma miejsce wasz wzrost. Nadchodzi
ewolucja, a ci którzy nie ulegną ewolucji właściwie, pozostaną w tyle. Jak zostało powiedziane: sąd ostateczny . Będziecie
osądzeni. I zostaniecie w tyle. Nie możecie należeć do ludzi, którzy wzrastają wyżej. Ze swoim ciężarem, spadniecie. So, for you
to understand Christ: it’s all his qualities you must have. If you are hot tempered, alright go and beat yourself with shoes, but if
you are not then you need not. You must know what you are. First of all introspect. Accordingly you should work it out. But this
ritualism is not allowed in Sahaja Yoga all the time. I would love all my children to be extremely loving and collective. Not to
denounce anybody for no rhyme and reason. And if you have to denounce you should tell me. I know what is what. Without
asking me you should not measure up somebody and say, “I’ve measured somebody.” With what? What is your yardstick? You,
yourself, are caught up in the web of ego. You cannot condemn anyone without telling me. You have to tell me. Don’t worry that
this will disturb me or anything, but you should ask me. Tak więc, żebyście zrozumieli Chrystusa: musicie mieć wszystkie Jego
cechy. Jeśli jesteście porywczy, dobrze, to idźcie i bijcie siebie butami (shoebeat), ale jeśli nie jesteście, to nie potrzebujecie tego
robić. Musicie wiedzieć jacy jesteście. Przede wszystkim introspekcja. I zgodnie z nią powinniście to wypracowywać. Ale
rytualizm jest niedopuszczalnyw Sahaja Yodze przez cały czas . Chciałabym bardzo, aby wszystkie moje dzieci były niezwykle
kochające i kolektywne. Nie piętnujcie nikogo bez ładu i składu. A jeśli już musicie kogoś potępić, powinniście powiedzieć Mi o
tym. Ja wiem co jest co. Bez spytania Mnie nie powinniście nikogo oceniać i mówić:”Oceniłem kogoś”. A czym? Swoim
miernikiem? Wy sami zostaliście złowieni w sieć ego. Nie możecie nikogo potepiać bez powiedzenia Mi. Musicie Mi powiedzieć.
Nie martwcie się, że Mi przeszkodzicie lub cokolwiek takiego, powinniście Mnie zapytać. I know about everyone, maybe I have
not met that person, but I can feel the vibrations. You can write to me. Many people just telephone – that’s not the way! You must
write to me because I read each and every letter. But all nonsensical letters you should not write also to waste my time, like, “My
father’s, mother’s, mother’s, this thing is sick or is dead and her bhoot is moving about.” All sorts of funny letters come to me.
What can I do for such people? That’s not important. Or, “I need money, I have no money and I’m depending on you for money so
please send me money.” (laughter) You can ask on my photograph. If you are a good Sahaja Yogi you don’t have to worry about
money also. Or, “I have no child Mother, what to do? I want to have a child.” Those who have a child, ask them what do they have
to say!! So many have got children after coming to Sahaja Yoga but you must deserve it.So many miracles have taken place, so
many people have been cured, no doubt. But that doesn’t mean you have done it. Don’t get into the trap of ego. That’s most
dangerous. If you destroy Sahaja Yoga, you are destroying yourself. Wiem o każdym, mogę nie spotkać tej osoby, ale czuję
wibracje. Możecie pisać do Mnie. Wiele ludzi dzwoni – ale to nie jest sposób! Musicie do Mnie pisać, ponieważ Ja czytam każdy
list. Ale nie powinniście pisać bezsensownych listów i marnować Mojego czasu, jak np. „mojego ojca, matki, matki , to jest chore
lub nie żyje i jej buce się przesuwają.” Takie zabawne listy przychodzą do Mnie. Co ja mogę uczynić dla takich ludzi. To nie jest
ważne. Lub, „ potrzebuję pieniędzy, nie mam pieniędzy, polegam na Tobie w sprawie pieniędzy, tak więc proszę, wyślij mi
pieniądze.”(śmiech). Możecie zadać pytanie fotografii. Jeśli jesteście dobrymi Sahaja Yoginami, również nie musicie martwić się
o pieniądze. Lub, „ Matko, nie mam dziecka, co zrobić? Chcę mieć dziecko.”Spytajcie tych co mają dziecko co zrobić, oni
powiedzą!! Tak wielu ma dzieci po przybyciu do Sahaja Yogi, ale musicie zasłużyć. Tyle cudów się dzieje, tyle wyzdrowień, bez
wątpienia. Ale to nie znaczy, że wy to zrobiliście. Nie wpadnijcie w pułapkę ego. To jest najniebezpieczniejsze. Jeśli zniszczycie
Sahaja Yogę, zniszczycie siebie.So, today, you all have to promise in your heart . Put your hands to your heart and to say now,
“Mother we’ll love. We’ll spread your Divine love, encompass the whole world. Give realisation to all the people. We’ll not shout.
We’ll not be angry. We’ll not do all kinds of rituals. But just surrender, surrender our ego to you.” Surrender it, surrender your ego:
all your problems can be solved. Because as long as there is ego this Divine power doesn’t take over. You may do anything, you

are not connected, your connection is missing, Christ is missing, he is no more there. To establish him first of all you must show
how you love, but that doesn’t mean that you love your wife, love your children and love your house! You have to love everyone.
Try to make everyone happy. That’s why I like music because through music you can spread vibrations. It’s a very good media of
spreading vibrations, of loving vibrations. But those who are musicians have to be loving people, not hot-tempered, not showing
off, not thinking too much of themselves. Tak więc dziś wy wszyscy musicie obiecać w swoich sercach. Przyłóżcie swoje dłonie
do serc i powiedzcie teraz, „ Matko, będziemy kochać. Będziemy rozprzestrzeniać Twoją Boska miłość, obejmować cały świat.
Dawać realizację wszystkim ludziom. Nie będziemy krzyczeć. Nie będziemy się gniewać. Nie będziemy robić tych wszystkich
rytuałów. Ale po prostu poddamy, poddamy nasze ego Tobie.” Poddajcie je, poddajcie swoje ego: wszystkie wasze problemy
mogą zostać rozwiązane. Ponieważ tak długo jak jest ego, Boska moc nie przejmie tego. Możecie robić cokolwiek, nie jesteście
połączeni, brakuje połączenia, nie ma Chrystusa, nie ma Go już. Aby Go wprowadzić, najpierw musicie pokazać jak kochacie, ale
to nie oznacza, że kochacie swoją żonę, swoje dzieci oraz swój dom! Musicie kochać każdego. Spróbujcie uczynić szczęśliwym
każdego. To dlatego lubię muzykę, ponieważ poprzez muzykę możecie rozprzestrzeniać wibracje. To bardzo dobre media do
rozprzestrzeniania wibracji, kochających wibracji. Ale ci , którzy są muzykami powinni być kochającymi ludźmi, a nie o gorących
usposobieniach, popisującymi się i myślacymi zbyt wiele o sobie.All this will work very well if we understand that this Divine
Power is so powerful, and, no doubt it is love, no doubt it is truth or no doubt, if you get out of it you’ll be caught up by anything
and you could be finished. It is a very, very powerful, effective, and absolutely conclusive power you have within yourself. And
thanks to Christ that crucified himself, sacrificed his body for our sake, that our Agnya is opened, otherwise I could not have
done this Sahaja Yoga. But in this area we have Buddha, Christ and Mahavira, and they had to do tapasya, tapaha. They did it.
You don’t have to do now, they have done for you. Now, see, I saw the musicians yesterday, in two, three months they have
learned so much. Otherwise, formerly, all the musicians I knew for Indian music had to really starve for months together, they
had to practise for years together [and] they had to bow to their guru. That’s all over now because of this Paramachaitanya and
your power to be one with the Divine. This Divine power can transform you completely to such an extent that anything that you
want to do you can do it in two, three months. To wszystko będzie pracowało bardzo dobrze, jeśli zrozumiemy, że ta Boska Moc
jest tak potężna, i bez wątpienia jest miłością, bez wątpienia jest prawdą i bez watpienia jeśli wyjdziecie z tego, zostaniecie przez
coś złapani i możecie być skończeni. To jest bardzo, bardzo potężna, skuteczna i absolutnie decydująca moc,którą macie
wewnątrz siebie. I dzięki Chrystusowi, który Siebie ukrzyżował, poświęcił Swoje ciało dla nas, nasza Agnya jest otwarta, w innym
wypadku nie mogłabym zrobić Sahaja Yogi. Ale w tym obszarze mamy Buddę, Chrystusa i Mahavirę, i oni muszą zrobić tapasya,
tapaha. Zrobili to. Nie musicie tego robić, oni zrobili to dla was. Teraz, widzicie, widziałam wczoraj muzyków, oni w ciągu dwóch,
trzech miesięcy tyle się nauczyli. Inaczej kiedyś, wszyscy muzycy jakich znałam musieli głodować razem miesiącami, musieli
praktykować razem latami i musieli kłaniać się przed swoim guru. To jest już skończone, ponieważ Paramchaitanya i wasza moc
jest jednym z Boskością. Ta Boska Moc może was kompletnie przetransformować do takiego zasięgu, że cokolwiek będziecie
chcieli zrobić, zrobicie to w dwa lub trzy miesiące.In Pune when they were singing once, foreigners, as we call them, with respect.
In India ‘foreigners’ means respect, not like other countries. So they were singing [and] there were some very great musicians
who had come and they told me, “Mother, we put down our head to them because how could these people, who don’t know a
word about Indian music, have learnt it so well?”. “And the pronunciation of this Marathi language is very difficult but they are so
good at it, it’s very surprising.” Now all this has happened in your presence, in your presence. It’s nice you have balloons here to
celebrate Christ’s birthday and all these balloons in your heads, of ego, should be burst, should be finished. W Punie, pewnego
razu śpiewali obcokrajowcy, jak my ich nazywamy z szacunkiem. W Indiach obcokrajowiec oznacza szacunek, nie jak w innych
krajach. Tak więc, gdy śpiewali, podeszło do Mnie paru bardzo wspaniałych muzyków, którzy tam też byli i powiedzieli do Mnie, „
Matko, chylimy glowy przed nimi, ponieważ jak ci ludzie, którzy nic nie wiedzą o hinduskiej muzyce mogli tego tak dobrze się
nauczyć?”. Wymowa języka Marathi jest bardzo trudna, a oni są w tym tak dobrzy, to jest zaskakujące. To wszystko dzieje się w
waszej obecności, w waszej obecności. To miło, macie wszyscy baloniki, aby czcić urodziny Chrystusa, i te wszystkie balony ego
w waszych głowach powinny pęknąć, powinny być skończone. And I’ll be happy if you could learn Hindi language. I know English
maybe not so good but best is to learn Hindi, if possible, because there are already fourteen languages in India and so many
languages in other countries. Every country has a different type of English language. If you go to America I don’t understand their
English for at least two or three days because they go on taking their tongue and their lips on one side and then on another side.
English, and the French is another point. So best is to learn Hindi, and that too, a good Hindi, not Sanskritised (sic), but as they
say “Roz-marrah ke” – day-to-day Hindi, because I feel better if you all understand what I am saying. It’s not difficult because you
are all Sahaja yogis, you can learn Hindi in no time. I’m not saying learn Sanskrit! But Hindi is very easy. It’s not my mother
tongue. I have never studied Hindi language, never. But it’s a very easy language to learn. But, as my Father told me, “Never teach

Hindi language to an Englishman.” I said, “Why this advice?“ He said, “There was an Englishman who was after me that I should
teach him Hindi.” So he said, “I have to tell my servant to open the door or to close the door. So to open the door he said you say,
“There was a cold day” – means “darwaza khol de,” And for closing the door, you have to say, “There was a banker, ” “darwaza
band karo.” But now it’s different. They’ll pick up Hindi very quickly, very quickly; I can see that. If they can learn this horrible
Indian classical music, which is so difficult, so easily that will happen. They can learn Hindi in no time and make me happier with
that, not because Hindi is my language, it’s not, it’s Marathi. But Marathi [is] very difficult. I don’t think you can learn Marathi. It’s
very precise. I think that it’s one of the best languages to put down your ego. That’s why Maharashtrians are normally not
egotistical because in their language there is built in process. For example, somebody is boasting, that, “I have done this, I have
done that.” So in Marathi they will say, “Don’t climb on a bush or the tree of chana,” which is so big as that (very small bush).
Then the person is finished! Like that there are many words by which you can put down the ego of the man on his face. So
Marathi language has so many advantages. But I would not ask you to learn Marathi language, it’s not so easy. But Hindi you
should, it is very easy, very easy. But you must know one thing, that in Hindi language there is adab. Adab means modesty and…
Byłabym szczęśliwa, gdybyście nauczyli się Hindi. Znam angielski ,może nie tak dobrze, ale najlepiej jest znać Hindi, jeśli to
możliwe, ponieważ jest już czternaście języków w Indiach i tyle w innych krajach. Każdy kraj ma inny rodzaj języka angielskiego.
Gdy jeżdżę do Ameryki, nie rozumiem ich angielskiego przez co najmniej dwa, trzy dni, ponieważ oni biorą język i usta na jedną
stronę, a potem na drugą. Angielski, i francuski to inna sprawa. Najlepiej więc nauczyć się Hindi, ale dobrego Hindi, a nie
Sanskrytu ( sic!), ale jak to mówią: “Roz-marrah ke”z dnia na dzień Hindi, ponieważ czuję się lepiej, gdy wy wszyscy rozumiecie to
co mówię. To nie jest trudne, jesteście Sahaja Yoginami, możecie nauczyć się w mig. Nie mówię, że macie nauczyć się
Sanskrytu! Ale Hindi jest bardzo prosty. To nie jest mój ojczysty język. Nigdy nie uczyłam się Hindi, nigdy. Ale to jest bardzo łatwy
język do nauczenia się. Ale kiedy ojciec powiedział Mi: „Nigdy nie ucz Hindi Anglika”, zapytałam:” Skąd taka rada?”. On
odpowiedział: „ Był Anglik, który ścigał mnie, abym go nauczyl Hindi. Powiedział: „ Muszę mówić mojemu służącemu, aby
otworzył drzwi lub je zamknął”. Aby otworzyć drzwi, mówicie: „ Był zimny dzień” - co znaczy: “darwaza khol de,” a aby zamknąć
drzwi musicie powiedzieć: „Był bankier” - “darwaza band karo”. Ale teraz jest inaczej. Nauczą się Hindi bardzo szybko, bardzo
szybko; Widzę to. Jeśli potrafią nauczyć się tej strasznej Hinduskiej klasycznej muzyki, która jest tak trudna, tozadzieje się
bardzo szybko. Mogą nauczyć się w mig Hindi i uczynić Mnie przez to szczęśliwszą, nie dlatego, że Hindi jest Moim językiem, nie
jest, jest nim Marathi. Ale Marathi jest bardzo trudny. Nie sądzę, abyście mogli nauczyć się Marathi. Jest bardzo precyzyjny.
Myślę, że to jest jeden z najlepszych języków, aby stłumić wasze ego. To dlatego Maharastrianie zwykle nie są egoistyczni,
ponieważ to jest wbudowane w ich język. Na przykład, gdy ktoś się chwali: Zrobiłem to, zrobiłem tamto”. W Marathi powiedzą
tak, „ Nie wspinaj się na krzak lub drzewo chana”, który jest tak duży jak to ( bardzo mały krzak). I osoba jest skończona! Jest tu
wiele tego typu słów, poprzez które można stłumić ego osoby. Tak więc język Marathi ma tyle zalet. Ale nie proszę was, abyście
uczyli się Marathi, nie jest łatwy. Ale powinniście nauczyć się Hindi, on jest bardzo łatwy, bardzo latwy. Ale musicie wiedzieć
jedną rzecz, że w języku Hindi jest adab. Adaboznacza skromność i.... Babamama: respect, respect.Shri Mataji: Respect, but
more than respect it is. A style of saying things. Not Urdu, but Hindi of day to day talking, there is respect and a way to address
others. All this will give you a kind of a more flexible vehicle to express your love. Because in Hindi language we can never
translate, “I hate you,” we never say like that, “I hate you.” They cannot say because to hate somebody is sinful. So they can never
say, “I hate you.” Chastity is more in Marathi language but it’s a little hard because it has got such, as I told you, idioms which can
correct you, just there.All this is just to request you now, if you can learn this music, which is very difficult, you can always learn a
simple Hindi language which is very, very easy and very, very easy to talk.There are so many things I would like you to know
about Christ, but this is a short time in which I cannot tell you, the way he had his own priorities. Though in the Bible he’s not
described fully, I should say, and whatever it might have been they have reduced it, maybe. And the way they practice Christianity
also is shocking. So one has to learn Christianity through the heart, [there’s] no other way out. They should learn through the
heart, heart of your Mother.May God bless you all.Normally after my lecture I give realisation to people – but you all have got it
already. You can just put your hands and see for yourself if you have the cool breeze or not. And face yourself. If there is
something wrong you must get it corrected. Better, better. Ta puja kara! (marathi: So let’s do the puja). Good!H.H. Shri Mataji
Nirmala Devi Babamama: szacunek, szacunekShri Mataji: szacunek, ale to jest więcej niż szacunek. To styl wypowiadania
rzeczy. Nie w Urdu, ale w Hindi na co dzień, jest szacunek i sposób zwracania się do innych. To wszystko daje wam pewien
rodzaj elastyczniejszego narzędzia do wyrażania miłości. Ponieważ w języku Hindi nigdy nie przetłumaczymy: „ Nienawidzę Cię”,
nigdy nie powiemy: „ Nienawidzę Cię”. Nie mogą tak powiedzieć, ponieważ nienawidzenie kogoś jest grzeszne. Tak więc nigdy
nie powiedzą: „ Nienawidzę Cię”. W Marathi jest więcej niewinności, ale on jest trochę ciężki, ponieważ on ma , tak jak wam
mówiłam, idiomy, które mogą was skorygować. To wszystko to jest prośba, jeśli możecie nauczyć się muzyki, która jest bardzo

trudna, to możecie również nauczyć się prostego języka Hindi, który jest bardzo, bardzo łatwy i bardzo, bardzo łatwy do
mówienia.Jest tyle rzeczy, które chciałabym, abyście wiedzieli o Chrystusie, ale jest tak mało czasu i nie mogę wam powiedzieć
o jego własnych priorytetach. Choć w Biblii nie jest opisany w pełni, powinnam powiedzieć, i cokolwiek to mogło być, zostało
zredukowane. Sposób w jaki praktykują chrześcijaństwo też jest szokujacy. Chrześcijaństwa należy uczyć się poprzez serce, nie
ma innego rozwiązania. Powinniście uczyć się poprzez serce, serce waszej Matki.Niech Bóg błogosławi was
wszystkich.Zazwyczaj po wykładzie daję ludziom realizację – ale wy wszyscy już ją otrzymaliście. Możecie po prostu położyć
swoje dłonie i zobaczyć sami czy odczuwacie chłodny powiew czy nie. Zmierzcie się sami z sobą. Jeśli jest coś niedobrego,
musicie to poprawić. Lepiej, lepiej.Ta puja kara! (marathi: zróbmy więc Puję!) Dobrze!
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Dzisiaj jest wielki dzień, ponieważ Dzień Sahasrary i Dzień Matki wypadły w tym samym dniu. Myślę, że to jest bardzo
spontaniczne wydarzenie i musimy zrozumieć to, jak Sahasrara i macierzyństwo są ze sobą związane. Sahasrara rzeczywiście
została otwarta i Matka musiała tego dokonać. Ponieważ ci, którzy przyszli na ziemię wcześniej, próbowali nauczać o Dharmie,
żeby nakierować ludzi, na centralną ścieżkę wzrostu duchowego. Próbowali wszystkiego, o czym byli przekonani, że jest dobre
dla konkretnego społeczeństwa, konkretnego miejsca, konkretnego państwa. Mówili na ten temat i powstało z tego wiele
książek. Ale te książki zamiast tworzyć ludzi religijnych, uduchowionych i o zgodnej naturze, stworzyły ludzi, którzy byli
przeciwko sobie. Absurd! To jest absurdalne, ale tak się stało. Tak więc książki, które zostały napisane, cała ta przekazana
wiedza została niewłaściwie użyta przez ludzi po to, aby zdobyć władzę. To była gra ukierunkowana na władzę i pieniądze. Kiedy
patrzymy na rezultat tych wszystkich religii, czujemy, że wszystko to jest puste. Oni mówią o miłości, mówią o współczuciu, ale
to wszystko w jakimś celu. Czasami to gra polityczna, bo oni wciąż czują, że powinni mieć moc – nie duchową moc, ale ziemską
moc, żeby mogli zdominować cały świat. Tak więc ta dominacja zaczęła tak bardzo działać w umyśle ludzkim, że mieliśmy wiele
wojen, zabijania i tym podobnych rzeczy.Kiedy to się uspokoiło, poczułam, że może teraz otwarcie Sahasrary pomoże ludziom
ujrzeć prawdę.
Na poziomie Sahasrary znacie prawdę, więc wszelkiego rodzaju iluzje, nieporozumienia, wszelka narzucona samemu sobie
ignorancja – to wszystko musi zniknąć. Ponieważ to, co wiecie, jest prawdą. Prawda nie jest przykra, nie jest niemiła, nie jest
czymś, co trudno jest sobie przyswoić. Ludzie myśleli, że prawda może być czymś bardzo niszczącym lub czymś przykrym, że
może powodować problemy między ludźmi – ale nie powinno tak być. Nie powinno tak być, nie miało tak być. Ale kiedy tylko
mówiono o prawdzie, ludzie używali tego w złym celu. To jest właściwe dla ludzi, że zaczynają używać czegoś ze złym
nastawieniem, ze złym przesłaniem i próbują tego użyć dla swojego własnego celu. To takie typowe dla ludzi, że chcą mieć
władzę nad innymi ludźmi. .Widziałam w moim kraju, jak ludzie chcieli mieć oddzielne państwa. Ci, którzy chcieli mieć oddzielne
państwa tak naprawdę robili to nie po to, aby osiągnąć coś wielkiego, – tak niewielu tego chciało –ale dlatego, żeby stać się
kimś ważnym w swoim kraju. Więc oni chcieli być w kraju, w którym mogliby zajść wysoko. Dlatego podzielili państwa i poprzez
ten podział – widziałam jak te kraje cierpią, tak bardzo cierpią –nie ma rozwoju, są problemy finansowe, różnego rodzaju
problemy. Również główne państwo cierpi, bo rozwinięta wroga postawa i wszystko inne działa teraz przeciwko niemu. Tak więc
idee separatystyczne są przeciw kulturze Sahaj. Na przykład kwiat rosnący na drzewie wygląda bardzo ładnie. Tam się rozwija,
dojrzewa a także produkuje nasienie. Ale powiedzmy, że odetniecie kwiat, co się wtedy stanie? Drzewo traci kwiat, niewątpliwie,
ale tak naprawdę to kwiat traci najwięcej. Oni to zrobili, oni wszyscy, ale widzicie, jakie są tego efekty: ludzie, którzy chcieli mieć
swój własny kraj, swą posiadłość, zostali zabici, znieważeni, a niektórzy są w więzieniu. Tak więc ta postawa nawet poza Sahaja
Yogą udowodniła, że to w niczym nie pomaga. Musimy nauczyć się być jednością. Jeśli po przyjściu do Sahaja Yogi, po
Realizacji, nie rozumiecie tego przesłania, że wszyscy muszą być jednością, muszą być jednym ciałem, jeśli nie możemy tym
być, jeśli identyfikujecie się z czymś innym, to w takim razie nie osiągnęliście wzrostu, nie dojrzeliście. W Dzień Sahasrary
musicie zrozumieć bardzo ważny fakt, że wszystkie siedem czakr ma swoje pithas w Sahasrarze – wszystkie siedem czakr! Są
one usytuowane w środku waszego mózgu, działają poprzez ten obszar na czakry i wypracowują wszystko. Te wszystkie siedem
czakr staje się działającą zgodnie całością. W czakrach tych ma miejsce całkowita integracja, ponieważ są one kontrolowane
przez te siedem głównych czakr – możecie je nazwać jak tylko chcecie – które kontrolują wszystkie inne czakry. I dlatego, że
one są zjednoczone, całkowicie zintegrowane, dlatego wszystkie wasze czakry są zintegrowane. To pithas, które są oświecone
przez Kundalini, błogosławione przez Boską Moc, natychmiast zostają zintegrowane, – jak perły na jednym sznurze. Co więcej,
wszystkie te pithas wewnątrz was zostają zintegrowane w ten sposób, jakby nie było różnicy w ich manifestacji.
Przypuśćmy, że macie czakrę, która nie jest w porządku – coś złego się dzieje fizycznie, mentalnie, emocjonalnie – cokolwiek by
to nie było – inne czakry próbują pomóc tej chorej czakrze i próbują rozwinąć osobowość Sahaja Yogina w ten sposób, żeby był
on zintegrowany. Integracja wewnątrz was jest bardzo ważna. Dopóki nie jesteście zintegrowani wewnątrz siebie, nie możecie
być zintegrowani na zewnątrz. Integracja wewnętrzna jest takim błogosławieństwem Sahaja Yogi, że osoba, która otrzymuje
Realizację, staje się osobowością przewyższającą normalną osobowość. Nie jest ona przywiązana do negatywnych,
destrukcyjnych mocy. Ona po prostu porzuca wiele nawyków, które zwykle są bardzo trudne do porzucenia. Wszystkie te siedem

czakr, które macie wewnątrz was, są kierowane przez te zjednoczone pithas. Pomoc, która płynie z tego zjednoczenia
wspomaga wszystkie czakry w ich całkowitej integracji. Na razie nie jesteśmy zintegrowani, bo nasz umysł podąża w jedną
stronę, nasze ciało w drugą, nasze serce w jeszcze inną a nasze emocje to jeszcze coś innego. Nie wiemy co robić, co jest dla
nas najlepsze. Ale po Realizacji, w świetle Ducha, otrzymujecie prawdę i wiecie, co trzeba zrobić. Na przykład po Samorealizacji
możecie oceniać ludzi na podstawie ich wibracji. Nie musicie do tego używać waszych umysłów – rozpoznając na wibracjach
od razu wiecie, co złego dzieje się z wami i z innymi. Tak więc mamy tu podwójną korekcję: jedną, kiedy widzicie samych siebie,
otrzymujecie wiedzę o sobie i drugą, gdy możecie również przekonać się o innej osobie – co ta osoba zrobiła. Jeśli ktoś nie jest
Sahaja Yoginem a twierdzi, że nim jest, z łatwością możecie rozpoznać, że nie jest Sahaja Yoginem i jego zachowanie nie jest
Sahaj. Najlepiej jest więc dla nas wszystkich, żeby ta integracja całkowicie zaczęła wypracowywać wewnątrz nas. Nie
powinniśmy tego unikać, ale powinniśmy zaakceptować, że obojętne, jakie wady mieliśmy, co złego robiliśmy, co złego
myśleliśmy, czego destrukcyjnego się podjęliśmy – wszystko to musi zniknąć, ponieważ jesteście Sahaja Yoginami. Sahaja
Yogini mają specjalne zadanie do wykonania. Oni nie są jak inni ludzie, którzy pracują tylko dla pieniędzy, dla władzy i żeby
dominować. Wy tacy nie jesteście. Wy pracujecie w Sahaja Yodze dla wyzwolenia ludzkości. Cała rzecz polega na tym, że ta
Sahasrara to globalne pole, w które wchodzimy. Wchodzimy na globalny teren i gdy tam jesteśmy, sami stajemy się globalną
osobowością. Wszystkie te drobne sprawy jak wasza rasa, wasz kraj, wasza religia, wszystko to,te sztuczne bariery między
ludźmi po prostu odpadają. Stajecie się Duszą Zrealizowaną. Wiecie co to znaczy być ludzkim i rozumiecie ludzkość. To musi
zaistnieć we wszystkich Sahaja Yoginach kiedy są razem. Powinni oni zrozumieć, że nie jesteśmy już tylko zwykłymi ludźmi –
jesteśmy specjalnymi ludźmi wybranymi do specjalnego zadania, które jest najważniejszą sprawą na dzień dzisiejszy. Wiecie, że
teraz jest czas Kali Yugi, nie muszę wam tego opisywać.
Ale czym jest światło Ducha, które pokaże wam, co zrobić, aby usunąć zło Kali Yugi? Zaczynając od siebie widzicie sami z
wielkim rozbawieniem, że to wszystko, co robiliście, było głupie. Nie powinniście byli tego robić, ale robiliście, nie szkodzi.
Potraficie przebaczać innym, którzy popełniają te same błędy. I wtedy zrozumiecie, że ci, którzy to robili, robili to z niewiedzy. Ale
teraz macie otwartą Sahasrarę. Poprzez otwartą Sahasrarę jesteście cały czas obdarzani i napełniani Boską łaską. Wraz z tym
przyjmowaniem, można powiedzieć odżywianiem waszej Sahasrary, dzieje się coś wielkiego. Jedna rzecz następuje, a
mianowicie odwiązujecie się od siebie samych. Możecie siebie widzieć, możecie widzieć swą przeszłość, możecie zrozumieć, że
robiliście tyle niewłaściwych rzeczy i źle rozumieliście innych. Przez to czasem oddalacie się zbytnio od samych siebie. Ale kiedy
to światło przyjdzie i Sahasrara jest już odżywiona, w tym świetle widzicie jasno, co złego wyrządzaliście sobie. Wtedy widzicie
swoje własne wady ,ale też wady waszego społeczeństwa, w którym żyjecie. Widziałam, jak ludzie zaraz po otrzymaniu
Realizacji zaczynali Mi mówić: „Matko, byłem chrześcijaninem, ale popatrz, takie jest chrześcijaństwo”. Ktoś powie: „Matko,
byłem patriotą, ale teraz widzę, czym jest patriotyzm”. Każdy zaczyna widzieć swoje pochodzenie, styl w jakim żył – i odrywa się
od tego. I jak już jesteście poza tym, nie identyfikuje się już tego z wami. I jest to tak spontaniczne zdarzenie. Tylko że wy
musicie się nauczyć być spontanicznymi. Widzę, że ludzie w „Sahaj”, mimo że wydostali się z tego oceanu iluzji, nadal są jedną
nogą w tym oceanie i raz ją wyciągają, a raz wpychają z powrotem. Tak nie powinno być. Tak jest tylko dlatego, że ludzie nie
medytują. Kiedy mówi się – musicie medytować – ludzie myślą, że jest to jakiś rytuał lub jakiś styl Sahaja Yogi. Nie! Medytacja
jest po to, abyście weszli głęboko w siebie, żeby zdobyć wszystko, co wasza Sahasrara chce wam dać. Ten poziom odwiązania,
zrozumienia, możecie osiągnąć tylko poprzez medytację. Podczas medytacji wasza świadomość przekracza Agnyę, przechodzi
przez nią i teraz jest usytuowana w Sahasrarze, w stanie świadomości bez myśli. Wtedy rzeczywistość Sahasrary, piękno
Sahasrary, zaczynają być wpajane w wasz charakter, w wasz temperament. Dopiero wtedy, kiedy będziecie medytować nie tylko
po to, żeby wyzdrowieć lub z poczucia, że „muszę medytować”, ale dlatego, że medytacja jest bardzo ważna dla was wszystkich,
rozwiniecie swoją Sahasrarę tak, aby osiągnąć całe jej piękno. Jeśli nie będziecie używać swej Sahasrary w ten sposób,
zobaczycie, że po pewnym czasie wasza Sahasrara się zamknie, nie będziecie mieć wibracji i nie będziecie rozumieli siebie.
Więc medytacja jest bardzo, bardzo ważna.
Ja od razu mogę rozpoznać osobę, która medytuje i tą, która nie medytuje. Ponieważ osoba, która nie medytuje, nadal myśli: „W
porządku, że robię to lub tamto”. Medytacja to jedyny sposób, w jaki możecie się wzbogacić pięknem rzeczywistości. Nie ma
innego sposobu. Nie mogę znaleźć innego sposobu, niż medytacja, poprzez którą możecie wznieść się w sferę Boskości. Na
przykład to, czego Ja dokonałam, tojest to, że byłam w stanie znaleźć metodę, aby dać masowo Samorealizację. Ale to nie
znaczy, że jeśli dam Realizację masom ludzi, to oni wszyscy staną się Sahaja Yoginami. Nie. Na pewno widzieliście, że podczas
programów, na których Ja jestem, ludzie otrzymują Realizację, przychodzą na programy przez jakiś czas, a potem odpadają.

Powodem jest to, że oni nie medytowali. Jeśli by medytowali, to znali by swą wartość, wiedzieliby kim są. Bez medytacji nie
rozumiecie, co jest dla was najlepsze. Dziś jest dzień, kiedy musicie Mi obiecać, że będziecie medytować każdego wieczoru,
każdego wieczoru a może także i rano. Kiedy tylko jest to możliwe, jeśli możecie wejść w medytacyjny nastrój, jesteście w
kontakcie z Boską Mocą. Wtedy, cokolwiek jest dobre dla was, dla waszego społeczeństwa, dla waszego kraju, tego wszystkiego
dokonuje ta Boska Moc. Nie musicie zmuszać Boskiej Mocy, nie musicie jej rozkazywać, nie musicie prosić. Po prostu w czasie
medytacji jesteście jednością z tą Wszechogarniającą Mocą, co jest jeszcze jednym wielkim błogosławieństwem. Dopóki wasza
Sahasrara nie jest otwarta, błogosławieństwa Boskiej Mocy nie mogą do was przyjść. Być może dostaniecie jakieś pieniądze,
jakąś pracę lub coś innego. Ale wasz rozwój jest możliwy tylko wtedy, kiedy medytujecie i wasza Sahasrara jest całkowicie
otwarta, otwarta na Prawdę. Prawda jest taka, że ta Boska Moc to współczucie i miłość. To jest Prawda. Mówi się: „Bóg to
Miłość i Bóg to Prawda”, więc mamy nowe równanie, że Prawda to Miłość, a Miłość to Prawda. Ale nie jest to prawda, jaką macie
dla waszych dzieci, dla waszej rodziny – przywiązana prawda. Przywiązana miłość nie jest prawdą. Jeśli jesteście do kogoś
przywiązani, to nigdy nie zobaczycie wad tej osoby. Jeśli jesteście źli na kogoś, to nigdy nie zobaczycie zalet tej osoby.
Ale istnieje całkowicie odwiązana miłość i ta miłość jest wyjątkowo silna, ponieważ kiedy skupicie tę miłość na kimś, zdziwicie
się, że problemy tej osoby zostaną rozwiązane, jej osobowość się polepszy, wszystko bardzo dobrze się wypracuje i życie tej
osoby się zmieni. Ale jeśli jesteście przywiązani do czegoś, to przywiązanie samo w sobie powoduje problemy i nie pozwala
wzrastać całości Sahaja Yogi. To przywiązanie może być wszelkiego rodzaju. Na przykład możecie być przywiązani do swojego
kraju, do swojego społeczeństwa, do swojej rodziny. Do czegokolwiek. Ale kiedy Sahasrara jest otwarta, uczycie się jednej
rzeczy – odwiązania! Po prostu stajecie się odwiązani chociaż nie uciekacie od niczego. W Sahaja Yodze nie wierzymy w ludzi,
którzy uciekają od swojego społeczeństwa i udają się w Himalaje. Ja nazywam to ucieczką od rzeczywistości. Ucieczka nie jest
rozwiązaniem. Chodzi o to, że jesteście tutaj, widzicie wszystkich, przyglądacie się wszystkim, znacie wszystkich, i jesteście
blisko z każdym, ale jesteście osobą odwiązaną. To stan umysłu, jaki osiągacie, kiedy Sahasrara jest otwarta. W tym stanie
macie do czynienia z ludźmi, problemami, sytuacjami, ale nie jesteście w nie zaangażowani. Nie ma zaangażowania. To
zaangażowanie, jakie mieliście wcześniej, nigdy nie da wam całkowitego zrozumienia, co się dziejei co jest Prawdą w
odniesieniu do każdej sytuacji. Więc to odwiązanie pomaga. Największą zaletą tego odwiązania jest to, że nic nie może mieć na
was wpływu. Nie ma co mówić: „Jeśli na Ciebie nic nie oddziałuje, Matko, to jak możesz czuć, co inna osoba odczuwa? Jak
możesz mieć współczucie dla innej osoby? Ponieważ tylko wtedy, jeżeli masz współczucie dla innej osoby możesz problem
rozwiązać”. Ale to uczucie, jakie macie dla tej osoby znów jest rodzajem przywiązania. To nie jest prawdziwe uczucie, bo ono nie
pomaga. Ta osoba płacze i wy też płaczecie. Ta osoba ma problem i wy też macie problem. To nie pomoże ani tej osobie, ani
wam. Być odwiązanym nie znaczy, że macie nie mieć uczucia dla danej osoby. Wy czujecie. Czujecie agonię tej osoby, problem
tej osoby, czasami całego społeczeństwa i całego kraju. Ale to wasze uczucie jest tak odwiązane, że Wszechogarniająca Moc
przejmuje ten problem. Najpierw musimy mieć całkowitą wiarę w możliwości tej Wszechogarniającej Mocy.
Jak tylko się odwiążecie,mówicie: „To Ty tego dokonaj” i sprawa załatwiona. Jeśli raz tylko powiecie: „To Ty tego dokonasz”, „Ty
jesteś tą, która to zrobi”, bo przenosicie wszystkie wasze odpowiedzialności, wszystkie wasze problemy na Boską Moc, która
jest tak silna, tak zdolna i która jest w stanie wszystko zrobić. Więc kiedy myślicie, że to wy macie rozwiązać dany problem, to
wtedy będziecie musieli go rozwiązać i Boska Moc powie: „Dobrze, spróbuj swojego szczęścia”. Ale jeśli naprawdę możecie
oddać ten problem Boskiej Mocy, wszystko się uda. Mamy różne problemy w Sahaja Yodze. Szczególnie, kiedy widzimy, że mało
ludzi przychodzi do Sahaja Yogi, wtedy źle się czujemy. Ale czy spróbowaliście medytować nad tym problemem i czy
spróbowaliście oddać go Boskiej Mocy? Dlaczego mamy się martwić? Jeśli mamy Boską Moc dostępną dla nas poprzez naszą
Sahasrarę, dlaczego mamy się martwić? Dlaczego mamy o tym myśleć? Po prostu oddajcie to Boskiej Mocy, jeśli to możliwe,
jeśli możecie tego dokonać – bo widzicie, to jest bardzo trudne dla ludzi, ponieważ oni żyją ze swoim ego, ze swoimi
uwarunkowaniami. Ale jeśli przywiązanie do tych wszystkich rzeczy odchodzi, wtedy po prostu oddajecie wszystko tej Mocy.
Krishna powiedział w swojej Gicie: „Sarva dharmanam parityajya mamekam sharanam vraja” – „zapomnijcie o wszystkich
waszych dharmach”. Dharma znaczy tu, że mamy dharmę [obowiązki] jako żona, jako mąż, jako członek społeczeństwa –
wszyscy oni mają swoją własną dharmę. Ale On mówi: „Zostawcie je! Zostawcie je mnie a ja się nimi zajmę”. Musimy się
nauczyć mówić: „To właśnie Boska Moc, która rozwiąże nasze problemy”. Dla ludzi jest to bardzo trudne i można to tylko
osiągnąć przez medytację. Nie mówię, żebyście medytowali godzinami, to nie jest konieczne. Ale jeśli będziecie to
wypracowywać z całkowitą wiarą w siebie i w tę Boską Moc,to jestem pewna, że nie będzie wam trudno wznieść się do tego
poziomu świadomości. To właśnie musimy osiągnąć. Jest to możliwe zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet. Nie musicie

myśleć: „Matko, jak my możemy tego dokonać?” Wszyscy tacy ludzie nie nadają się do Sahaja Yogi. Ci, którzy nie mają wiary w
siebie, niczego nie mogą dokonać. Ale ci, którzy są oddani i którzy myślą, że mogą coś zrobić, potrafią przenieść ich własną moc
na Moc Boską. Po prostu oddajcie to Boskiej Mocy. Przypuśćmy, że mam samochód, którym mogę jechać.
Więc jak już mam samochód, to nie zaprzęgam do niego bawołów, żeby go ciągnęły. Po prostu siedzę w nim i jadę. W ten sam
sposób, jeśli macie tę wielką Moc wokół was, jeśli wasza Sahasrara jest zupełnie w niej zanurzona, to zdziwicie się, jak wszystko
będzie wam dobrze wychodzić. Dam wam przykład Sahaja Yogina, który już nie żyje. Był rybakiem, zwykłym rybakiem, ale był też
wykształcony, więc pracował w banku. Kiedyś miał pójść, aby wykonać jakąś pracę dla Sahaja Yogi i musiał popłynąć łodzią.
Kiedy wyszedł, zobaczył, że całe niebo było zachmurzone i zbliżał się sztorm. Bardzo był tym przejęty . Natychmiast jego
Sahasrara się otwarła i powiedział: „Teraz oddaję ten problem Boskiej Mocy, aby powstrzymała to, co ma się stać. Nie chcę,
żeby padało i nie chcę mieć żadnych problemów aż wrócę do domu i pójdę spać”. I rzeczywiście, powiedziano mi: „Matko,
chmury były cały czas, ale nie padało i nic się nie stało all throughout but it did not rain, did not do anything,i nie nastąpił żaden
chaos”. Popłynął tam gdzie musiał – na drugą wyspę, wykonał pracę dla Sahaja Yogi i wrócił z powrotemDopiero wtedy, kiedy
wrócił do domu i poszedł spać, zaczęła się ulewa. Tak więc natura, każdy liść, każdy kwiat, wszystko jest wypracowane przez
Boską Moc. Nie powinniśmy więc mieć ego na ten temat, że możemy coś zrobić sami, że sami sobie damy radę. Jeśli macie
takie zapatrywania to znaczy, że jeszcze nie jesteście rozwinięci, nie wzrośliście jeszcze w Sahaja Yodze. Wzrastanie w Sahaja
Yodze nie powinno być trudne, bo macie do tego wskazówki. Ci, którzy otrzymali Realizację – bardzo niewielu, na przykład Sufi
oraz święci w Indiach, oni wszyscy musieli bardzo walczyć. Nie było nikogo, kto by ich poprowadził, kto by im pomógł, kto by im
powiedział, co mogą osiągnąć. I mimo to byli bardzo usatysfakcjonowani, byli bardzo szczęśliwi i tak dobrze wszystko
wypracowali. Oni widzieli świat pod innym kątem, tak jak wy, ale oni się nie martwili, bo mieli taką niezachwianą pewność siebie,
taką samowiedzę, którą osiągnęli poprzez medytację. I sposób, w jaki napisali książki, niektóre są tak wspaniałe, to
zadziwiające, jak oni stworzyli tak wielkie wersety pełne wiedzy. Trudno uwierzyć, że nie mieli żadnego przewodnika, że nie było
nikogo, kto by im powiedział.
Ale robili jedną rzecz – zawsze dbali o swoją Sahasrarę. Jedna rzecz jest przeszkodą dla Sahasrary –kiedy Agnya wchodzi w
stan myśli. To jedyna sprawa, to jedyna sprawa, która zatrzymuje wasze wejście w Sahaja Yogę. Myśli przychodzą cały czas,
ponieważ człowiek od urodzenia reaguje na wszystko. Reaguje na to i na tamto, a myśli przychodzą i odchodzą. Jest cały natłok
myśli. Z tego powodu wasza uwaga nie może przekroczyć Agnyi i wejść do Sahasrary. Po pierwsze trzeba zobaczyć, jakiego
rodzaju myśli przychodzą. Czasami musicie sami siebie zganić. Musicie sobie powiedzieć: „Co za nonsens! Co ja robię? Co się
ze mną dzieje? Jak mogłem to wszystko zrobić?” Kiedy zaczniecie tak robić, myśli zaczną znikać. Te myśli przychodzą z dwóch
stron – jedne z ego a drugie z uwarunkowań. One są w was tak rozbudowane, że nie pozwalają wam przekroczyć Agnyi. Dlatego
mamy dwie Bija mantry „Ham” i „Ksham”. Pierwsza pomaga, gdy jest uwarunkowanie, kiedy macie w sobie strach tego rodzaju:
„Nie powinienem robić tego lub tamtego. Tego mi nie wolno, tamtego mi nie wolno”. To są uwarunkowania. Uwarunkowania
mogą być różnego rodzaju. Natomiast ego polega na tym, że myślimy: „Muszę wszystkich zdominować, muszę to osiągnąć,
muszę wszystkimi rządzić”. Te dwie rzeczy są w naszym umyśle i cały czas przechodzą przez umysł. Dlatego ważne jest, aby
wejść w stan świadomości bez myśli i ta świadomość bez myśli to realny sposób, w jaki wasza Sahasrara może być odżywiona
przez Kundalini. Ponieważ Kundalini nie może przejść, mamy na to dwie Bija mantry: jedna to „Ham”, druga „Ksham”. Tak więc,
jeśli jesteście uwarunkowani, to jesteście zastraszeni, boicie się i macie wyobrażenia na swój temat. W dzisiejszych czasach
ludzie mówią o sobie np.: „Jestem ekstrawertykiem”. Ktoś powie: „Jestem introwertykiem”. Ktoś inny powie: „Jestem hipisem,
jestem tym lub tamtym”. Przypisują sobie różne określenia, ale wszystkie te charakterystyki pochodzą z zewnątrz, a nie z
wewnątrz. Żeby dotrzeć do wewnętrznej strony samego siebie, do swej subtelnej strony, musicie pozwolić Kundalini przekroczyć
Agnyę. Przekroczenie Agnyi jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach i dlatego musicie medytować. Jeśli potraficie medytować
z całkowitą wiarą w siebie, ta Agnya może być otwarta poprzez oddanie się Boskości, musicie oddać się Boskości. A gdy Agnya
się otworzy, będziecie zdziwieni, że wasza Sahasrara wręcz czeka, żeby poprzez Wszechogarniającą Moc dać wam wszelką
pomoc, jakiej potrzebujecie. To połączenie waszej Sahasrary z Wszechogarniającą Mocą jest ustanowione. I będziecie zdumieni,
jak te wszystkie siedem czakr pracuje dla was, pomaga wam i jak próbuje dać wam prawdziwą wiedzę o wszystkim. Ta
prawdziwa wiedza, jaką otrzymujecie, daje wam wiele radości. Widzicie tę prawdziwą wiedzę we wszystkim. Nie musicie
zabierać się do czytania żadnej książki o tym. W każdej sytuacji, w każdej osobie, w każdym kwiecie, w każdym naturalnym
zdarzeniu jasno widzicie rękę Boską. Kiedy widzicie rękę Boską, wasze ego zaczyna znikać – kiedy mówicie: „To Ty robisz
wszystko”. Kabir powiedział coś wspaniałego o tym. Powiedział, że jak koza żyje, to mówi „mai, mai – ja jestem, ja jestem”. Ale

kiedy się ją ubije i z jej jelit zrobi się linki, używane do czyszczenia bawełny, to wtedy brzmią one jak „tuhi, tuhi – ty jesteś, ty
jesteś, ty jesteś”. Widzicie, w ten symboliczny sposób zasugerowano, że musicie rozpłynąć się w Boskiej Mocy: „To Boska Moc,
która wszystko robi. Kim ja jestem? Byłem tylko kroplą i wpadłem do oceanu świadomości Boskiej Mocy, ona przejmuje i
wypracowuje wszystko”. To bardzo wam pomoże w byciu wielkim Sahaja Yoginem.
Rozwijacie w sobie moce uzdrawiające, a wciąż nie jesteście z tego dumni. Rozwinęliście oczywiście moce obudzenia
duchowego i nie jesteście z tego dumni. Rozwijacie tyle twórczych mocy i nie jesteście z nich dumni. Staliście się bardzo, bardzo
twórczy, ekstremalnie twórczy. Ale najważniejszą rzeczą, jaka wam się przydarzyła, jest to, że staliście się globalną
osobowością. Zaczynacie widzieć, gdzie leży problem każdego kraju, każdego innego narodu. Ale kiedy widzicie te problemy,
widzicie je w inny sposób niż pozostali ludzie. Bo innym może się spodobać użycie tej sytuacji dla swego celu, dla rozgłosu w
mediach lub tym podobne. Natomiast wy chcecie, żeby te problemy zostały rozwiązane. Wasze moce są tak wielkie i poparte
waszym umysłem, zdominowanym całkowicie przez tę Boską Moc, że cokolwiek wam przeszkadza, jest natychmiast
przejmowane przez nią i zaczyna się wypracowywać. Sahaja Yoga rozwiązała wiele problemów, mogą one też być rozwiązane
na poziomie uniwersalnym, jeśli jesteście globalną osobowością. Jeśli jesteście globalną osobowością, to stajecie się jakby
narzędziem tej Boskiej Mocy lub możecie stać się kanałem, przez który Boska Moc działa, bo jesteście całkowicie globalną
osobowością. Nie przywiązaną do tego czy do tamtego, ale czystą „Sahaja” osobowością, która może być bez trudu użyta przez
Boską Moc. Dlatego, jak wam mówiłam popołudniu, musimy być ostrożni w kilku sprawach. Po pierwsze: złość. Złość jest
najgorszą rzeczą, jaka mamy. Być złym – po co? Są ludzie, którzy mówią w ten sposób: „Byłem bardzo zły”, jakby byli dumni ze
swej złości. Złość jest oznaką zupełnej głupoty, absolutnej głupoty. Nie ma potrzeby być złym na kogokolwiek, bo złością nie
rozwiążemy problemu. Złością niszczycie samych siebie.Złością rujnujecie swoją własną naturę. Złością naprawdę psujecie
całą sytuację. Więc nie ma sensu być na cokolwiek złym. Jeśli coś się dzieje, coś was złości, powinniście się uspokoić i
zastanowić się, co złego się dzieje i dlaczego wam to przeszkadza. Samo wasze skupienie się na tym pomoże w rozwiązaniu
tego problemu. Najpierw musicie zrozumieć, że jesteście wyjątkową osobą, że wasza Sahasrara została otwarta przez tę Boską
Moc, tak jakbyście weszli w sferę Boskości. Jesteście wielkimi gośćmi na tym Boskim Dworze. Nie jesteście zwykłą osobą. Więc
kiedy zrozumiecie, dlaczego macie Sahaja Yogę i dlaczego macie Realizację, że jest to coś specjalnego – nie powinno to dawać
wam żadnego ego. Nie dostajecie tego po to, żeby mieć ego, ale dlatego, żeby zrozumieć, że powinniście być częścią Boskiej
gry. Tę grę mogłabym tak opisać: przypuśćmy, że jesteście artystą. Ten artysta ma w ręku pędzel i ten pędzel jest, ale nigdy nie
myśli, że to on coś robi. To artysta wszystko robi. W ten sam sposób, kiedy jesteście jednym z Boską Mocą, po prostu czujecie:
„Ja nic nie robię. To Artysta jest tym, który to robi. To Artysta jest tym, który kieruje”. A kto jest tym Artystą? Jest nim ta Boska
Moc, która was kocha, która o was dba i troszczy się, która się z wami całkowicie identyfikuje. Będziecie zaskoczeni, ile dostaję
listów od ludzi o tym, jak Sahaja Yoga im pomogła. Jak w odpowiednim momencie otrzymali pomoc.
Jak w momencie zupełnej katastrofy zostali uratowani. Tylu ludzi pisze do mnie. A ja się nie dziwię, bo gdy jesteście jednym z
Boską Mocą, to Ona się wami opiekuje. Ona ma wszelkie moce, wszelkie moce.Tylko jednej mocy nie ma: mocy kontrolowania
was. Jeśli chcecie siebie zniszczyć, daje wam ona tę wolność, całkowitą wolność. Jeśli chcecie siebie zrujnować, możecie to
zrobić. Jeśli nie chcecie zaakceptować Boskiej Mocy, w porządku – nie akceptujcie. To jest całkowita wolność, możecie zrobić
ze sobą, co chcecie. To jedyna rzecz dana wam i dlatego musicie poskromić tę wolność i szanować Boską Moc. Dziś jest...
Lubię ten dzień, który jest Dniem Matki, powiedziałabym – również Dniem Matki, ponieważ myślę, że tylko Matka może to
wypracować w ten sposób. Trzeba mieć dużo cierpliwości do ludzi. Zauważyłam u wszystkich tych wielkich Inkarnacji, które
przyszły, że po prostu znikły, że żyły bardzo krótko, bardzo krótko. Jeden został ukrzyżowany w wieku 33 lat, inny wszedł w stan
samadhi w wieku 23 lat, ponieważ – jak myślę – nie mogli znieść tego, jak głupi byli ludzie. Nie widzieli sensu robienia
czegokolwiek dla istot ludzkich. Stracili pewność, albo może myśleli, że nic dla tych ludzi nie można zrobić. Postanowili, że lepiej
będzie odejść. Ale Matka jest inna. Ona będzie walczyć o swoje dziecko. Będzie walczyć do końca, aż zobaczy, że jej dziecko
otrzymuje wszystkie korzyści. Ta cierpliwość, ta miłość i to przebaczenie jest wewnętrznie wbudowane w matkę, bo jej
nastawienie jest zupełnie inne. Ona nie robi tego dla osiągnięcia czegoś, nie dla tytułu, nie dla wyróżnień,ale robi to po prostu
dlatego, że jest matką. I to jest właśnie znakiem każdej matki, że jeśli ona jest prawdziwą matką, to przynajmniej dla swoich
własnych dzieci będzie robić absolutnie wszystko, wypracowywać wszystko codziennie, każdego dnia i próbować ocalić dziecko
od zniszczenia. Ale Sahaja Yoga jest o wiele większą rodziną i dlatego musieliście zostać wypracowani poprzez Zasadę Matki
Nie możecie przyjąć innej zasady. Było na przykład wielu wielkich wojowników i oni także wykonali wielką pracę i stali się
wojownikami. Następnie mieliśmy takich, którzy bardzo się poświęcali – ludzi wszelkiego rodzaju. Pracowali oni bardzo ciężko,

aby ustanowić Dharmę w ludziach, ale im się to nie udało. Pomyślałam, że nie ma co ustanawiać Dharmy – najpierw trzeba dać
im Realizację. Kiedy w świetle Ducha zobaczą, co złego się dzieje, automatycznie zaakceptują Dharmę. Najlepiej jest tak robić, a
nie wymuszać na nich Dharmy. Bo jeśli wymusicie na nich Dharmę, to nie będą oni wiedzieć, jak sobie z tym poradzić, nie będą
mogli tego strawić. Tak więc najlepszym sposobem będzie po prostu sprawić, żeby uświadomili sobie swojego Ducha. Kiedy
zaświeci światło Ducha, w tym świetle wszystko jasno zobaczą i nie będzie żadnego problemu. I dlatego ta cecha Matki jest tak
bardzo pomocna. W każdym kraju miała miejsce manifestacja Zasady Matki, napisano i mówiono o tym. Ale później sytuację
przechwycili ci, którzy nie chcieli mówić o Matce, bo nie mogli usprawiedliwić przed sobą sposobu swojego zachowania. Więc
postanowili, że lepiej jest nie mówić o Matce. Także ci, którzy byli bardzo zaawansowani, bardzo dojrzali, którzy byli
prawdziwymi Inkarnacjami, cały czas mówili o Matce.
Ale to było tylko mówienie. Teraz to musi zostać wypracowane, ponieważ Matka musi to wypracować. Tak więc na wasz własny
sposób, kiedy robicie coś dla Sahaja Yogi, też musicie być „Matką”. Musimy używać więcej cech matki niż ojca – nie ma ambicji,
współzawodnictwa, zazdrości, niczego takiego. Po prostu chcecie dla waszych dzieci rozwoju i wzrostu w ich własnej
duchowości. Jeśli takie jest wasze jednoznaczne podejście, to zobaczycie, jak bardzo będziecie usatysfakcjonowani, bo
patrzenie, jak ludzie wzrastają duchowo, daje bardzo dużo radości. To nie tylko mówienie lub czytanie o tym, lecz rzeczywiste
zdarzenie, jakie w nas zachodzi. Ta zaleta bardzo pomaga każdemu, pomaga każdemu Sahaja Yoginowi być cierpliwym, miłym i
pokornym. Ale wy musicie także korygować. Jest sposób korygowania ludzi, którzy przychodzą nie z Boskiego świata, ale z
normalnego i dlatego trudno jest ich poprawić. Niektórzy są tak gwałtowni, że nie mogą tego znieść. Nie szkodzi, musicie im
przebaczyć. Ale najlepiej skupić się na prostych ludziach, którzy są pełni miłości i czułości. I potem stopniowo ci skomplikowani
ludzie też się przyłączą. Wasz sposób zajmowania się innymi musi być matczyny. To musi być matczyna relacja.Zdziwiłam się,
że w zachodniej literaturze nie mogłam znaleźć żadnego opisu relacji między dzieckiem i matką –to bardzo dziwne. W ogóle nie
ma takiego opisu. Jak matka patrzy na swoje dziecko, jak ono chodzi, jak upada i podnosi się, jak ono mówi. Tyle pięknych
rzeczy opisano, ale nie w zachodnich krajach. Oni nigdy nie zauważyli tego. Myślę, że to bardzo ważne: aby opisać uwagę matki,
jaka ona jest kochająca, miła, ile głupstw toleruje i zachowuje dla siebie przebaczając je i nie używając ich przeciwko dziecku ani
nie dokuczając mu. Czasami trzeba skorygować, trzeba powiedzieć, ale jeśli powiecie mu to w odpowiednim czasie i miejscu, to
również dziecko zrozumie, o co chodzi.
Najbardziej przekonująca rzecz to czułość i miłość Matki. Ona cały czas przebacza i daje pewność: „Mam Matkę i nic mi się nie
może stać”. I ta pewność bardzo dobrze działa. Ale tą samą pewność musicie dać Sahaja Yoginom, którzy otrzymują od was
Realizację. Dajcie im poznać, że nie jesteście na nich źli. Oni są głupi, wiem. Czasami są gwałtowni. Spotkałam różnego rodzaju
ludzi. Ale jedyna rzecz, która działała, to czysta miłość. Czysta miłość niczego nie oczekuje. Wy po prostu dajecie miłość i z całą
uwagą próbujecie ulepszyć tę osobę. Ale w czasie tej Boskiej pracy nie musicie się przywiązywać do danej osoby. Jeśli ktoś nie
jest na odpowiednim poziomie, stwarza problemy, złości się na was, irytuje się, obraża was – zapomnijcie o nim! Jest wielu
innych.Nie ma potrzeby gonić za jedną osobą, przywiązywać się do niej albo jej zastraszać. Najważniejsze, że czuję, że wszyscy
Sahaja Yogini zawsze czują, że Ja jestem ich, co jest faktem. Jeżeli z wami rozmawiam, jeśli was spotykam, cokolwiek to jest,
musicie wiedzieć, że jestem waszą Matką i możecie mi zawsze powiedzieć o każdym problemie, jaki macie. Ale czasami ludzie
mówią mi swoje problemy w ten sposób, że czuję, jak nisko oni się znajdują, jak niska jest ich mentalność. O co oni Mnie proszą?
Przypuśćmy, że pójdziecie do króla i poprosicie go o pół dolara, to co on powie? „Co się dzieje z tą osobą? Ona nie wie, o co ma
mnie prosić”. Tak samo, jak prosicie o coś waszą Matkę, to powinno być to coś wartościowego,coś bardzo wartościowego. Tą
wartością powinna być całkowita satysfakcja. Jak o coś prosicie, to to powinno dawać wam całkowitą satysfakcję. Ale
widziałam, jak ludzie proszą mnie o to i o tamto, do tego stopnia, że czasami czuję: „O Boże, co ci ludzie o tak niskich
pragnieniach robią wokół mnie, bardzo mierni, bardzo ograniczeni”. Ale jeśli jesteście jednością z Sahasrarą, to Sahasrara sama
działa. Ona was zbliży do takich ludzi, że sami będziecie zdziwieni, jak to działa. Pojechałam do Turcji i to, jak doświadczyłam
Turcję, bez wątpienia dowiodło tego. Nigdy nie przypuszczałam, że spośród wszystkich narodów świata Turcy wejdą do Sahaja
Yogi jak burza. Nie mogę zrozumieć, jak oni mnie zaakceptowali, było co najmniej dwa tysiące ludzi na następnych programach
– tak, że trudno było obejść wszystkich i wszystko im powiedzieć. I na kolejnych spotkaniach było ich nadal wielu. Być może jest
to państwo ciężko doświadczone fundamentalizmem, przepracowujące bardzo dużo. Ale wszędzie, każdy kraj ma problemy,
pewien rodzaj destrukcyjnego wizerunku – każdy kraj to ma. Ale w niektórych krajach, nie wiem jak, ale jakoś się to rozpala i
kiedy oni zostaną Sahaja Yoginami, problemu nie ma. Nie ma z niczym problemu, to znaczy, że oni są Sahaja Yoginami i nie
trzeba im nic mówić, bo sami rozumieją i wypracowują to, co trzeba. W każdym kraju są jakieś problemy, są ludzie, którzy nie są

na bardzo wysokim poziomie, którzy nie są wielkimi poszukiwaczami. Być może w niektórych krajach wielcy poszukiwacze są
zagubieni. Jak w Anglii, czuję, że wszyscy poszukiwacze są zagubieni przez narkotyki, hippisowski styl życia i cały ten bezsens.
Ameryka jest najgorsza. Jest tak bardzo zagubiona w niewłaściwym poszukiwaniu, że trudno jest tam znaleźć ludzi, którzy
poszukują we właściwy sposób. Stopniowo to wypracowuje, ale nie powinniśmy myśleć w ten sposób, że w jednym konkretnym
kraju Sahaja Yoga nie wypracowuje tak dobrze, a w drugim wypracowuje. Mamy myśleć globalnie, że Sahaja Yoga rośnie i że wy
jesteście częścią tego społeczeństwa, które jest Sahaja Yogą. Jest to bardzo unikalne społeczeństwo, jakiego wcześniej nie
było. Był jeden lub dwóch Sufi tu i tam, jedna lub dwie zrealizowane dusze, które tylko cierpiały. Całe życie byli torturowani, nikt
się nimi nie przejmował. Miałam wielkie nadzieje co do Maharashtry, ale się zawiodłam, bo oni tak bardzo torturowali tych
wszystkich wielkich świętych, nieustannie, w tak podły sposób, myślę, że nadal za to płacą. I mimo, że wykonałam tam tyle
pracy, myślę, że ich karmy są niedobre, bo oni nadal są – powiedziałabym – zgniłym krajem, stali się tak zgnili.
Widzicie, w jaki sposób ludzie się zachowują i wszystko jest złe. Mimo, że jest tam Sahaja Yoga, nie powiedziałabym, że jest ona
na takim poziomie, jak na północy Indii. To dziwne, bo na północy Indii oni nigdy nie wiedzieli o Sahaja Yodze. Także nie byli
bardzo religijni. Ale jak ci z północy weszli do Sahaja Yogi – to bardzo zadziwiające. Więc nie możecie przewidzieć, gdzie światło
się pokaże, po prostu nie możecie. I gdziekolwiek się pokaże, powinniśmy to zaakceptować, a gdzie się nie pokaże, nie
powinniśmy się czuć źle z tego powodu. Co możecie zrobić? Nie możecie na przykład rozbić ich głów dla Sahasrary. Ich
Sahasrara musi zostać otwarta. I z waszą matczyną miłością, z waszym matczynym zrozumieniem – jestem pewna, że możecie
tego dokonać. Może nie w takim samym stopniu w każdym kraju, ale jestem pewna, czuję, że może punyas tych wielkich
świętych będą działać i może te wszystkie miejsca, którymi byłam zawiedziona, wypracują i Sahaja Yoga rozwinie się. Ale przede
wszystkim ważna jest wasza Sahasrara. Tylko wasza Sahasrara może odbić światło Boskości, więc wasza Sahasrara jest
niezwykle ważna. Musicie medytować, aby wzmocnić swoją Sahasrarę, żeby ją całkowicie wyleczyć, żeby ją całkowicie odżywić
przez Kundalini. Nie trzeba wykonywać wielu rytuałów, ale medytacja a także bandhan są konieczne, nawet dzisiaj, kiedy
wychodzicie z domu.Ponieważ Kali Yuga nadal przysparza bólu, a Satya Yuga usiłuje się zamanifestować. To my jesteśmy tymi,
którzy wesprą Satya Yugę i zadbają o nią. I dlatego otwarcie Sahasrary jest bardzo, bardzo ważne. Jest bardzo ważne. I ci, którzy
chcą wzrastać, powinni medytować codziennie, kiedy tylko przyjdziecie do domu, może rano, może wieczorem, o każdej porze.
Będziecie wiedzieć, że medytujecie, jeśli będziecie mogli wejść w stan świadomości bez myśli, wtedy będziecie wiedzieć. Wasza
reakcja będzie zerowa. Popatrzycie na coś – będziecie tylko patrzeć. Nie będziecie reagować, bo będziecie bez myśli. Nie
będziecie reagować. Kiedy nie ma reakcji, wtedy wszystko jest Boskie, bo reakcja jest problemem waszej Agnyi. Kiedy będziecie
całkowicie świadomi bez myśli, wtedy będziecie jednym z Boskością. Do tego stopnia, że Boskość przejmuje wszystkie
działania, każdy moment waszego życia i opiekuje się wami. I czujecie, że jesteście całkowicie bezpieczni, że jesteście jednym z
Boskością i cieszycie się błogosławieństwami Boskości. Niech Bóg was błogosławi. Mamy teraz tak wiele dzieci. Nie wiem, co z
nimi wszystkimi robić.Niech wejdą na scenę. I niech śpiewają o Shri Ganeshy.

1999-0321, Pudźa Urodzinowa: Wszyscy powinniśmy być razem, bez względu na różnice
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Pudźa Urodzinowa 21 marca 1999, Delhi, Indie (Przekład z hindi) Po zobaczeniu tej miłości, moje serce jest wypełnione. I Ja
myślę, że miłość jest tak wielką mocą, która przyciąga tak wielu ludzi i stają się szczęśliwymi. To taka zaskakująca rzecz. W tej
Kalijudze [obecny wiek konfliktów], nikt nie widziałby tej wielkości miłości. Myślę, że po zobaczeniu tego, wszyscy powinniście
nauczyć się powiększać swoją miłość. A to jest bardzo proste. I możecie to zrobić w ten sposób – medytując rano i wieczorem,
wtedy złe myśli w twoim umyśle, które powodują zazdrość i złość i ranią cię małe rzeczy, wszystkie takie myśli się skończą. A po
tym, to co pozostaje, jest Nirmal prema [czysta miłość do wszystkich istot] . Dzięki tej miłości możesz dać całemu światu nowe
życie. (Przekład z angielskiego) Powiedziałam im w języku hindi, że miłość, możecie zobaczyć miłość jednej osoby
przejawiającą się tutaj w tak wielu oczach. A gdy ujrzałam entuzjazm, również Moje serce napełniło się wielką miłością, większą
miłością. Można więc zobaczyć, jak potężna jest ta miłość. Wszystkie rodzaje złych uczuć, negatywne myślenie, a także
elementy autodestrukcyjne mogą być poprawione i kontrolowane bardzo prosto w Sahadźa Jodze, jeśli ze szczerym sercem
medytujecie rano i wieczorem, dwa razy. W tym czasie nie powinniście spoglądać na zegarki, oczywiście, ale cieszyć się, cieszyć
się medytacją. To da wam taką siłę, by kochać innych, przebaczać innym; zamiast czuć się źle z powodu małych, małych rzeczy,
czujecie się zirytowani, bo uważacie, że wasz szacunek do samego siebie jest zagrożony, albo czasami stajemy się agresywni
wobec pewnych ludzi, bardzo agresywni, bez ich winy. Najlepiej widzieć wibracje innej osoby. Jeśli wibracje są złe, walka nie ma
sensu, spowoduje to większe zamieszanie. Osoba, która ma bardzo złe wibracje, nie możecie z nią walczyć, nie możecie
kontrolować tej osoby. Albo osoba, która jest zbyt zarozumiała, nie powinniście próbować jej uspokajać lub próbować z nią
negocjować, a czasem ludzie próbują rozpieszczać jej próżność. Robiąc to, psujecie ją bardziej. Więc najlepszą rzeczą jest
okazanie swojej miłości w bardzo słodki i odmienny sposób. Dam wam przykład, który podawałam wiele razy, że poszłam
zobaczyć Gagangarha Maharadźę [święty z Maharasztry; 1906 - 2008], który mieszkał na bardzo wysokiej górze [Garbhagiri hill
koło Ratnagiri], i nie było jak wjechać samochodem ani nic, i musiałam iść pieszo . Więc wszyscy mówili: „Matko, po co Ty masz
tam jechać mimo wszystko?” Odparłam: „Zobaczcie wibracje. Dochodzą dobre wibracje, w porządku? Dlatego jadę. Poza tym on
mówił o Mnie wielu ludziom i on rzekł, że „Adi Śakti urodziła się w Bombaju, dlaczego przychodzicie do mnie?” Tak nam
powiedzieli. Rzekłam więc: „Muszę zobaczyć tego człowieka” i tak oto pojechałam w to miejsce, żeby się z nim spotkać. Otóż
mniema się, że on kontroluje deszcz. Potrafił kontrolować deszcz. Więc siedział on tam na kamieniu i kręcił głową z wielkim
niepokojem, kiedy tam dotarłam. I padało tak mocno, że kiedy doszłam do niego, byłam kompletnie przemoczona. Weszłam
więc do jaskini, w której mieszkał, a on wrócił z wielką złością na deszcz. Rzekł więc: „Matko, dlaczego nie pozwoliłaś mi
opanować deszczu?” Odparłam: „Nie zrobiłam tego”. „Nie, Ty to zrobiłaś; bo zawsze mogę kontrolować deszcz, a Ty szłaś całą
drogę z moim zaproszeniem, a ten deszcz nie powinien był się źle zachowywać”. Odparłam: „Nie, nie, on nie zachował się źle”.
Więc co się stało, był w dość złym humorze, wiecie. Rzekłam: „Uspokój się, powiem ci, co się stało. Widzisz, kupiłeś dla Mnie sari
a jesteś sannjasinem, a ja nie mogę wziąć sari od sannjasina, więc deszcz uczynił taką sposobność. Teraz wszystko mam
przemoczone, więc będę musiała wziąć twoje sari. Widzicie, natychmiast poczuł do Mnie straszną miłość, zaczął płakać i upadł
do Moich stóp. A potem rzekł: „Matko, teraz wiem, czym jest wielkość miłości, jak odciąga cię od przyziemnych rzeczy i suchego
zachowania i zabiera cię do miejsca, w którym możesz cieszyć się deszczem miłości”. To jedna z historii, które wam
opowiadam. Ale najważniejszą rzeczą w całym epizodzie jest to, że powinniście spróbować swojej miłości, swoich sztuczek
czystej miłości, czystej miłości, i to działa. I musicie się uczyć, stopniowo nauczycie się próbować. Nie należy się poddawać.
Niektórzy ludzie są bardzo trudni, zgadzam się – bardzo, bardzo trudni. Ale przynajmniej spróbujcie z ludźmi, którzy nie są tacy
trudni. I będziecie zdumieni, że będziecie mieli dobre towarzystwo i mnóstwo przyjaciół i przyjaźni, tak jak my mamy teraz w
Sahadźa Jodze. Gdy pierwszy raz przybyłam do Delhi, tak przeraziłam się tego miejsca, bo Sahadźa joginów było bardzo
niewielu i przynieśli – nie wiem, dlaczego chcieli zrobić Moją pudźę, być może ludzie z Bombaju musieli im powiedzieć coś – i
przynieśli kun-kum i wszystko w plastikowych, małych, buteleczkach – o, Ba! Doprawdy skurczyłam się, wiecie, z ich ignorancji.
Powiedziałam: „Co teraz zrobić? Co się stanie?" Ale dzisiaj, widzicie, to samo Delhi, które stało się tak wielkie, i tak piękne, i tak
entuzjastyczne. Widziałam ich z ich flagami i nie wiedziałam, że będzie tu taki korowód flag, chociaż mieliśmy raz czy dwa, jak
sądzę, w Cabelli. Ale jak oni cieszyli się nawzajem! To naprawdę niezwykłe. Jeśli potrafisz cieszyć się miłością, nie będziesz
cieszyć się niczym innym poza miłością do innych ludzi, a nie do siebie. Wręcz przeciwnie, zobaczysz, że twoje ciało, twój umysł,
twoje myśli, wszystko jest skierowane na tworzenie miłości do innych, a nie do siebie. Zmienia się całe nastawienie. Tak jak w
ciemności nie możecie zobaczyć niczego, ale nawet jeśli jest tam małe światełko, ono rozchodzi się wszędzie. Nikt nie mówi

światłu, że „Musisz rozproszyć światło wszędzie dookoła”, ale ono to robi. W taki sam sposób, wy wszyscy jesteście
oświeconymi ludźmi, wszyscy jesteście oświeceni miłością; i światło tej miłości rozprzestrzenia się automatycznie,
spontanicznie, sahadźa. Byłam również bardzo oczarowana sposobem, w jaki nasza Juwa Śakti tańczyła i cieszyła się. Myślę, że
to bardzo wielkie błogosławieństwo, bo w dzisiejszych czasach nasze małe dzieci, nasi młodzi ludzie błądzą. Oni nie są tak źli,
jak w innych krajach, ale mamy do czynienia z dość dużym trendem, który psuje ich i czyni z nich coś, co można by nazwać
bardzo zachodnią, zepsutą osobowością. Ale teraz widziałam, jak wielu z nich tańczy razem, zapominając o swojej kaście,
wyznaniu, wszystkim i ciesząc się swoim towarzystwem. To jest coś, co musi się wydarzyć w tym kraju i w każdym kraju, że
wszyscy powinniśmy czuć jedność i cieszyć się tą jednością ze wszystkimi. Jeśli się nie cieszymy, wtedy jesteśmy jak kropla
poza oceanem, która możne wyschnąć w każdej chwili. Ale jeśli jesteście nieodłączną częścią tego oceanu, to dzieje się tak, że
każdy ruch oceanu niesiecie ze sobą i jesteście nieodłączną częścią tego oceanu całkowicie, bo nie macie odrębnej tożsamości.
Wszystkie te rzeczy, które tworzą odrębną tożsamość w naszym społeczeństwie lub w naszej kulturze lub w naszym
zachowaniu, w życiu osobistym, powinny być całkowicie przykrócone. A to rozwiąże wiele problemów, od życia rodzinnego,
przez życie narodowe, po życie międzynarodowe. Powinniśmy więc okiełznać wszelkie takie poczucia separacji, że powinniśmy
mieć osobny dom, odrębne państwo, osobny naród. Stopniowo wszystkie narody staną się jednym, Ja jestem tego pewna; bo
nadchodzą wspaniałe czasy i tak wielu ludzi u steru spraw przejdzie do Sahadźa Jogi. Kiedy oni podejmą Sahadźa Jogę, wtedy
sprawy będą wyglądać zupełnie inaczej. Dziś nie ma ich z nimi, Sahadźa Joga nie jest z nimi. Nie mają wiedzy o naszym wielkim
ruchu miłości, więc oni chcą oddzielić się od wszystkiego. Oni nie wiedzą, że jutro zostaną wypaleni przez żar wokół, a może
przez deszcz zostaną zmyci, a być może, że Matka Ziemia może ich wchłonąć. Więc wszyscy powinniśmy być razem, bez
względu na różnice. W różnych rodzinach się rodzimy – ostatecznie, wszyscy nie mogą urodzić się w jednej rodzinie. Ale teraz
należycie do rodziny Sahadźa Jogi, a ta rodzina Sahadźa Jogi jest jedna. Ona nie wierzy w posiadanie odrębnej egzystencji
odrębnej specjalności. Wszyscy jesteśmy ze sobą jednym i nie obchodzi nas, jakie różnice są na zewnątrz. Byłam naprawdę
bardzo poruszona, ponieważ teraz nadchodzi nowy rok z nowymi wyzwaniami dla nas wszystkich, które musimy zaakceptować,
że Kalijuga się skończyła i my musimy ustanowić Satjajugę [wiek prawdy]; dla której wy wszyscy, z każdego kraju powinniście
pomyśleć, jak możecie to zrobić w swoim i w innym kraju. Jakie są problemy w innym kraju? Skierujcie swoją uwagę na
zewnątrz, a nie do wewnątrz w ten sposób, że miałbyś rzec, że potrzebuję tego, potrzebuję tamtego, potrzebuję jeszcze coś.
Powinniśmy wiedzieć, czego potrzebują inni ludzie: jakie są ich potrzeby, czego ludzie w naszym społeczeństwie, w naszym
narodzie, w naszym świecie wymagają? Dobrze, jak to zapiszecie: czego oni wymagają? Tak jest lepiej, to zadziała; być może, to
może zostać poprawione. Bardzo ważne jest, aby Sahadźa jogini usiedli i zapisali, czego potrzebuje świat i co należy zrobić. To
będzie dobry pomysł dla was wszystkich, aby naprawdę aspirować do tego rodzaju jednorodnego społeczeństwa, które mamy
tutaj dzisiaj. A my będziemy pewnego dnia, będziecie zaskoczeni, że będziemy tymi, którzy pokierują i poprowadzą resztę ludzi z
naszą miłością, uwagą i troską. Więc to jest bardzo ważny czas i w tym czasie wszyscy powinniśmy myśleć w ten sposób.
Dziękuję bardzo. Niech Bóg was błogosławi.
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Adi Shakti Puja: Sahaja Yogini muszą transformować innych, 20.06.1999 Canajoharie, USA To wielka przyjemność widzieć was
wszystkich zebranych tutaj, w miejscu tak odległym od szalonego tłumu. To jest takie piękne miejsce, które ma wibracje. (Oni
nie słyszą.) Czy teraz mnie słyszycie? W porządku. Teraz wszystko jest w porządku. Wybrałam to miejsce nieoczekiwanie z
bardzo grubej amerykańskiej gazety. Wibracje po prostu wystrzeliły a Ja powiedziałam: "Co to jest, skąd to przychodzi?" I było
tam małe ogłoszenie, a Ja powiedziałam: "To jest miejsce, do którego musimy się udać. To miejsce ma tak wiele wibracji nawet
w ogłoszeniu". Więc możecie sobie wyobrazić, jak przychodzi informacja. To przychodzi z wibracji i tak właśnie było tutaj, a to
miejsce zostało wybrane przez Boską Siłę, i stało się to tylko w jeden dzień. Taka cudowna rzecz wydarza się w jeden dzień!
Zabierało im to tak wiele czasu, aby to uzyskać, i nagle powiedziałam im: "Lepiej to uzyskajcie". Wszystko się udało i teraz
jesteśmy tutaj w najpiękniejszej atmosferze. Wiecie oczywiście, że Indianie zostali wypędzeni i przybyli tutaj, aby się ukryć. Oni
ukrywali się w tym miejscu, aby nie zostali zmiażdżeni i zniszczeni na zawsze. Ta era się skończyła, ta era dominacji,
wchodzenia na cudzą ziemię, okupowania jej i uważania tego za wielkie ucztowanie, wszystko to teraz się skończyło, ludzkie
zrozumienie poszło znacznie dalej; i oni rozumieją, że to jest grzeszne, to jest złe, cokolwiek zrobiliśmy, było złe. Ale tych ludzi
już nie ma. A dzieci i wnuki tych dzieci, tych ludzi, którzy byli dziećmi Boga, zrozumieli, że im się to wszystko nie podoba;
ponieważ nie macie prawa zabierać komuś ziemi w taki sposób i traktować ją jako własną. Oczywiście ziemia nie należy do
nikogo, jakkolwiek tam, gdzie się urodzicie, to jest wasza ziemia, i ta ziemia musi być zachowana przez tych, którzy się tutaj
urodzili, którzy ją posiadają. Ale ten rodzaj agresji trwa od wieków. Teraz nadszedł czas, aby z tym skończyć, raz na zawsze
porzućcie tego rodzaju przygodę wchodzenia na czyjąś ziemię lub do czyjegoś domu i okupowania go. Ale istnieje inny rodzaj
agresji, który teraz widzę, to, że oni wchodzą w umysły ludzi poprzez ich mowę, poprzez wszystkiego rodzaju agresywną
postawę, i to umysł sam staje się niewolnikiem. Dzisiejsze czasy są takie, że ludzie nie mają wolności, aby myśleć o tym, co jest
dobre a co jest złe, i także kierować się ku temu, co właściwe. Oni muszą akceptować wszystko, co się dzieje wokół, wszystko,
co jest niemoralne, wszystko, co jest destrukcyjne. Trzeba to akceptować, ponieważ nadal nie mamy wystarczającej ilości
Sahaja yoginów, którzy mogliby sprzeciwić się wszystkim tym perypetiom współczesności. Poza tym odkrywamy, fałszywych
guru, którzy atakują - szczególnie w Ameryce. Ameryka jest naprawdę przeklęta przez to, że miała pieniądze, więc wszyscy
złoczyńcy świata przybyli tutaj - tylko wyobraźcie sobie. Samo posiadanie pieniędzy nie jest błogosławieństwem. Oni wszyscy tu
przybyli i ograbili bogatych ludzi i zarobili mnóstwo pieniędzy. Ten rodzaj wyzysku jest dużo bardziej niebezpieczny, ponieważ
umysł zostaje zrujnowany. Widziałam, że wielu ludzi zostało zrujnowanych, szczególnie wielu poszukiwaczy zostało całkowicie
zrujnowanych. Mam nadzieję, że narodzili się na nowo i dostali swoją Samorealizację. Poszukiwanie tam jest, bez wątpienia, ale
pojawiły się wszelkiego rodzaju przeszkody, są tam wszelkiego rodzaju pokusy. I tak, pomimo tych wszystkich poszukiwań,
żarliwych poszukiwań, szczerych poszukiwań, oni wpadli w pułapki, i nie mogę wyjaśnić, dlaczego tak się stało, ale tak się stało trzeba to widzieć. To sprawia, że jesteście bardzo smutni i nieszczęśliwi. Ale nadal jest tak wielu, wy jesteście teraz ocaleni. I na
tym Sądzie Ostatecznym podnieśliście się z tego poziomu na ten nowy poziom, z którego, jestem pewna, będziecie mogli
uratować wielu [poszukiwaczy] . Każda osoba może uratować co najmniej tysiąc osób, jeśli tak wielu z nas spróbuje, to byłoby
bardzo, bardzo wspaniałe, bardzo wielkie wyzwolenie dla tego świata, który wszyscy powinniśmy uratować. Więc musicie znać
pierwszą, pierwszą powinność każdego Sahaja yogina, którą jest teraz ratowanie innych, mówienie o Sahaja Yodze, aby
wypracować Sahaja Yogę w różnych miejscach. Na przykład teraz, byłam zaskoczona, że oni pracują z dziećmi, które są
wykorzystywane. One są również w Indiach, my działamy w różnych miejscach, takich jak więzienia, wojsko. Więc możecie
podjąć wszelkiego rodzaju działania, możecie wejść w różnego rodzaju miejsca agresji i ratować ludzi. Ale najgorszy ze
wszystkich jest atak na niewinność w tych krajach zachodnich, szczególnie w Ameryce. Niewinność jest atakowana i to jest coś,
co jest bardzo niebezpieczne, ponieważ dzieci dostają tę mutację w bardzo młodym wieku i co się z nimi stanie? Musimy więc
myśleć o tych wszystkich niewinnych dzieciach, co możemy dla nich zrobić, jak możemy je ocalić, jak możemy to wypracować.
Troskę należy teraz przenieść z siebie na innych. Dostaliście dobrze swoją Realizację, to dobrze; skorygowaliście siebie,
absolutnie doskonalicie się; to wszystko istnieje, ale co jest teraz do zrobienia? W jakim celu to światło tutaj oświeca? Ono jest
dla innych. Więc teraz Sahaja yogini muszą żyć dla innych a nie dla siebie. Będą mieli całą energię, będą mieli całe wsparcie, i
będą mieli wszystkie błogosławieństwa. Więc my musimy żyć dla innych. A to jak żyjemy dla innych jest bardzo proste, polega
na trosce, troszczeniu się o wszystko. Troszczycie się o Matkę Ziemię, troszczycie się o swoich sąsiadów, troszczycie się o
ludzi, którzy cierpią na całym świecie. Podczas czytania gazety, będziecie zdumieni, jak wszystko się dzieje, jak ludzie cierpią.

Musimy zrozumieć podstawowy fakt, że dopóki transformacja nie zaistnieje, nie możemy zmienić tego świata. A wy wszyscy
możecie transformować innych, więc to jest wasz obowiązek, to wasza praca: transformowanie innych ludzi i mówienie im,
czym jest Boska Miłość. Miłość to jedyny sposób, w jaki możemy to wypracować. To coś w rodzaju wielkiego przetarcia, które
powinno wejść w tę ciemność agresji, i które rozjaśni wiele miejsc, wiele serc, wielu ludzi. To jest ocean, ocean wspaniałości. Ta
boska miłość jest tak wielka i tak potężna a jednocześnie bardzo, bardzo delikatna, taka, że możecie ujrzeć naturę, jak drzewa
rosną: do każdego liścia docierają promienie słońca, każde drzewo ma swoje własne miejsce. Musimy tak dużo nauczyć się od
natury, ponieważ natura jest związana z tą miłością. W naturze nie ma agresywności. Ona jest pod pełną kontrolą Boskiej
Miłości. Z takim zrozumieniem, kiedy docieracie do Sahaja yoginów, powinniście także wiedzieć, jaka powinna być wasza
postawa, jak powinniście się poruszać, jak powinniście z nimi rozmawiać, jak powinniście ich zrozumieć, jak powinniście
wyrażać swoją miłość. Teraz jest to całkiem możliwe, nie jest to trudne. Nie powinniście się bać, czy być nieśmiali. Ale w słodki
sposób możecie z nimi rozmawiać, możecie się z nimi komunikować, możecie powiedzieć im; ponieważ to był ten czas, to miało
się wydarzyć, dlatego Adi Shakti musiała przyjść. Bez niej nie byłoby to możliwe. Były tam wszystkie inne inkarnacje, ale najpierw
one były tylko na jedną czakrę, a następnie musiały ugruntować siebie [w ich relacji] z ludźmi, z ludźmi wokół. Oni próbowali i
wypracowali to, ale tak naprawdę to nie działało w prawdziwym sensie tego słowa. Więc musiała przyjść Adi Shakti, która ma je
wszystkie [inkarnacje] w sobie. One wszystkie są z nami, cały czas chcą wam pomóc osiągnąć wszystko, czego chcecie. One
tam są - te święte wibracje są z wami w każdym rodzaju dobrej pracy, którą podejmiecie, w każdym rodzaju pracy Sahaj, której
się podejmiecie, te wibracje będą z pewnością was prowadzić, pomagać wam, wspierać was i kochać was. Będziecie
zaskoczeni, jak ludzie, kiedy zaczną pracować dla Sahaja Yogi, są błogosławieni pod każdym względem. Trzeba więc
zdecydować się na urzeczywistnienie wszystkich waszych marzeń. To, co musicie zrobić, to jedynie wiedzieć, że celem waszego
życia jest szerzenie Sahaja Yogi. Nawet teraz wielu Sahaja yoginów pisze do Mnie, "Matko, to się ze mną dzieje, tamto się
wydarza, mój ojciec jest taki, matka jest taka" - ale bardzo niewielu. Praktycznie to już się skończyło. Kiedyś oni pisywali
wszystkie listy w takim stylu, ale teraz, myślę, że wszyscy zostali udoskonaleni, nie wiem co się stało. To jest wyjątkowy czas, w
którym światło jest wszędzie, natura jest absolutnie z wami. Możecie zobaczyć, jak działa natura, jak próbuje wam pomóc i
wesprzeć was, i jak chce wszystko dla was wypracować. Należy to po prostu zrozumieć i poczuć, że jesteście czymś
wyjątkowym, i że macie całą pomoc, każdy z was. To nie jedna osoba, dwie osoby, to nie dziesięć osób - to jest całe mnóstwo,
jakby cały ocean jest po to, aby wam pomóc, pomóc wam przepłynąć, aby uratować tak wielu. Nie widzieliście takiego oceanu,
gdzie jest tak ogromna głębia, a wszystkie fale próbują was uratować, sprawić, że będziecie pływać w królestwie radości.
Wszystko to wam się przydarzyło, ponieważ tam jest cel. To nie tylko dlatego, że zrobiliście ‘poorva punyas’ i wszystko to. Wiele
osób mówi: "Z powodu poprzedniego życia dostaliśmy to". To prawda. Taka może być przyczyna, ale rezultat jest taki, że teraz
jesteście zdolni do dawania Realizacji ludziom, i to jest to, co musicie robić. Przybyliście tu na to pustkowie, i stąd wzniesiecie
się, aby błogosławić wszystkich ludzi na świecie. Szczególnie Ameryka powinna być błogosławiona nieustannie, ponieważ jest
to Virat, to jest Ziemia Shri Krishny, a ludzie zawsze będą starali się was naśladować, kopiować was. Sprawy się poprawią, jeśli
dostaniecie błogosławieństwa różnych lotosów, które macie w sobie, bez wątpienia. Ale co z tym robicie, co z tym robicie? I to
jest bardzo ważne. Teraz jedynym, co musicie zrobić dla siebie, jest przyjrzenie się swojej własnej aktywności, jakie działania
podjęliście. Musicie dowiedzieć się, co zrobiliście i co możecie zrobić. Kiedy medytujecie, myślcie o sobie, jak bardzo
wzrośliście, co zrobiliście, co daliście innym. Cokolwiek dostaliście, dopóki się tym nie podzielicie, to się nie powiększy. To jest
podstawowe prawo i to działa. Widziałam ludzi, którzy są Duszami Zrealizowanymi, którzy są bardzo dobrzy, którzy wiedzą
wszystko o Sahaja Yodze, ale nie są jeszcze tak pewni siebie, ani tak głęboko. Wszystko to jest możliwe tylko wtedy, jeśli wy
sami zaczniecie tworzyć nowych Sahaja yoginów, i więcej Sahaja yoginów - nie dla popularności, ale dla ich dobra i dla dobra
ogółu. Poproszono Mnie, żebym przyjechała i została w Ameryce, wtedy Ameryka bardzo się poprawi. Więc teraz oto jestem.
Przyjechałam tutaj, zostałam tu, i zdecydowanie kieruję [na to] całą Moją uwagę, ponieważ jest to bardzo ważna, bardzo, bardzo
ważna czakra, którą jest Ameryka. A ten bardzo ważny kraj, robi czasami bardzo głupie rzeczy. Nie powiedziałbym, że
powinniście zająć się polityką - nie. Nie powiedziałabym, żebyście wchodzili w jakąś opozycję i tworzyli grupę - nie. Ale wy także
wiecie, że macie moce. Nawet wasza myśl, wasze pragnienie ma moce. Spróbujcie z tym eksperymentować. Kiedy
przeprowadzicie doświadczenie, odkryjecie, że sama uwaga, którą skierujecie na te sprawy, wypracuje to. Jestem pewna, że to
się uda. To jest kraj, który zdecydowanie może pomóc w wyzwoleniu ludzkości. Ale przeciwnie, dzieje się na odwrót. Mam na
myśli, że zupełnie nie rozumiem amerykańskiej kultury, czym jest kultura amerykańska. Jest czymś - oni coś mówią, robią coś
innego. Nie mają właściwego systemu wartości zaakceptowanego przez wszystkich, który jest zbudowany na wieloletnich
tradycjach. System wartości jest tak zawiły, tak pokręcony, że jedynie Sahaja yogini, dzięki swojej szlachetności, dzięki swojej
wielkości, potrafią wyswobodzić tych ludzi. Oni mają zabawne pomysły a te dziwaczne pomysły nie powinny was zniechęcać, nie

powinny was powstrzymywać, bo wiecie, że one są głupie, są destrukcyjne i zniszczą wszystkie dobre cechy. Powinniście
wiedzieć, że odpowiedzialność Amerykanów jest znacznie większa niż odpowiedzialność jakichkolwiek innych Sahaja yoginów,
ponieważ oni są akceptowani i uważani przez Boską Moc za najbardziej kompetentnych, najbardziej skutecznych ludzi. Boska
Moc myśli, że teraz możecie iść naprzód, możecie tak wiele zrobić. I zobaczmy, że mamy moc i maszynę, ale jeśli maszyna nie
działa, jaki jest pożytek z mocy? Ona jest bezużyteczna. Więc maszyna musi działać i ona działa, ona rozprzestrzenia, ale
musimy podwoić nasze wysiłki. Myślałam o inicjatywie jakiejś pracy społecznej, tak, że to dotrze, to zostanie zauważone przez
wielu ludzi. Pracowaliśmy na subtelnym poziomie, ale teraz musimy pracować na powierzchni. Jesteśmy na subtelniejszym
poziomie, który osiągnęliśmy a możemy osiągnąć znacznie więcej. Ale powinniśmy wyjść i myśleć, co możemy zrobić na
powierzchni, aby ludzie widzieli, czym jest Sahaja Yoga, i co może uczynić dla ludzi. To wasze osobiste zachowanie, wasze
zachowanie jako kolektywu, wasze zachowanie jako narodu, wszystko to zmieni atmosferę, która z założenia jest
powierzchowna, żeby ona również stała się subtelniejsza. Mówiłam to w wielu miejscach, ale na tej pujy ważne jest, aby
powiedzieć, że jeśli naprawdę stoicie przed Adi Shakti, wtedy musicie wiedzieć, że wasze moce są nieograniczone. Musicie tylko
ukazać te moce. To nie jest stacjonarna moc. W niej jest ruch, i jest to odpowiedni rodzaj ruchu. Wie, gdzie wejść, jak to
wypracowywać. Teraz spójrzcie na to miejsce. Czy możecie sobie wyobrazić, że myślę o miejscu takim jak to? Ale oczywiście
miałam na myśli, muszę powiedzieć, że powinniśmy mieć tutaj jakieś miejsce, bo amerykańscy Sahaja yogini nie mieli żadnego
miejsca do spotykania się - to wszystko. I zobaczcie, jak je dostałam! Ale chęć zrobienia tego wszystkiego, powinna być u was
na subtelniejszym poziomie, a wtedy to działa. To działa, to jest jak magia, mówię wam. Teraz macie wiarę w siebie i decydujecie
o tym. Jestem tak bardzo szczęśliwa, że to zostało osiągnięte z taką łatwością - niewiarygodne, z taką łatwością. Absolutnie, nic
wielkiego nie zrobiono. Sposób, w jaki to dostaliśmy, był taki prosty, że podobnie jak inny Sahaja yogin (osoba, która miała nam
to sprzedać), tak się podekscytował, że po prostu nam sprzedał, koniec. Nie musieliśmy nic robić, aby go przekonać ani
rozmawiać z nim lub targować cenę - nic. A on nam to sprzedał. W ten sam sposób, czegokolwiek pragniecie na subtelniejszym
poziomie, staje się wspaniałą siłą, która porusza się samodzielnie, która wie, gdzie iść, jak wejść, w jaki obszar, i to robi. To jest
coś, czego wszyscy powinniśmy doświadczyć i wypracować to z całkowitą pewnością siebie. To jest miłość i troska, którą
mamy. To jest moc, która dała nam Samorealizację, i jest to moc, która dała nam to wzbogacenie osiągnięć. Jestem pewna, że
wszyscy, którzy tu jesteście, zrozumiecie jak tego dokonano - tak szybko. To jedna z rzeczy, która powinna wam uświadomić, co
jesteśmy w stanie zrobić, co jesteśmy w stanie osiągnąć. A kiedy myślicie o tak wielu ludziach, którzy są zagubieni w bagnie
ignorancji, powinniśmy naprawdę poczuć od środka tę troskę i to pragnienie: "Jak mogę pomóc tym ludziom?" I będziecie
zaskoczeni, gdy tylko tak pomyślicie, ta Boska Moc, ta Siła, wejdzie. Zapomnijcie o drobiazgach i małych problemach, one są
niczym. Macie za sobą coś tak potężnego. To prawda, że cały ten Wszechświat został stworzony, wszystko zostało stworzone, a
potem wy zostaliście stworzeni i wszystko to jest zrobione. Ale największą rzeczą, jaką ta Moc zrobiła, jest stworzenie Sahaja
yoginów. To jest najlepsza rzecz. Tych, którzy mają wiedzę, tych, którzy mają czystą wiedzę i tych, którzy mają Boską Miłość w
swoich sercach, cóż to jest za niesamowita osobowość. Tylko o tym pomyślcie, a dostaniecie wszystkie możliwości, aby
wyrazić tę miłość. Niech was Bóg błogosławi.
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8-my Dzień Navaratri - Moce Shri Mahakali, 17.10.1999, Cabella, Włochy Tej nocy zebraliśmy się tutaj, by zrobić Puję do Devi,
którą możemy nazwać Tą, która jest Mahakali lub Durgą. Przyjęła Ona wiele rodzajów form, by zabijać negatywne siły, które
próbowały sprawiać problemy lub nawet utrudniać wzrost ludziom, którzy byli łagodni i dobrzy. Ona przybiera różnego rodzaju
formy, wiemy o tym, że zniszczyła tak wiele rakszasów i zniszczyła tak wielu czyniących zło. Nie wiemy jednak, że w wojnach,
jakie mieliśmy na świecie Ona była tam, by ochraniać porządnych ludzi i dlatego właśnie oni przetrwali w planie pełnym krwi,
nieuczciwym planie bardzo okrutnych i złych ludzi. Źli ludzie mają zdolność by nienawidzić, i wyrażać swą nienawiść w każdy
możliwy sposób. Oni naprawdę urodzili się źli, ale także stali się źli. Kiedy oni rodzą się źli, możecie ich rozpoznać. Cały ich styl
jest tak agresywny i mściwy w zachowaniu. I ta nienawiść nie ma granic, w ogóle nie ma granic. Ponieważ jeśli oni nienawidzą,
jeśli nienawidzą kogoś, wtedy by usprawiedliwić tę nienawiść, mówią różnego rodzaju rzeczy. Tylko by usprawiedliwić, ale
czasami nie chcą nawet usprawiedliwiać. Chcą tylko poczuć, że nienawidzą i mają fundamentalne prawo do tej nienawiści. Ale
te siły czasami łączą się, aby ukształtować wspólnie złą osobowość, która próbuje torturować ludzi i sprawiać im problemy.
Mogą oni przybrać każde imię. Można nazywać ich jakkolwiek, ale oni są całkowicie, w stu procentach źli, i dla takich osób nie
ma litości ani współczucia u Boga Wszechmogącego. Tacy będą zniszczeni. I zniszczenie ich jest zadaniem Bogini, która jest
Matką pełną współczucia i miłości. Jest to bardzo sprzeczna praca, jaką Bogini musi wykonać, by zabić tych ludzi, ponieważ
większym i ważniejszym interesem jest, by wszyscy tacy źli ludzie byli zniszczeni, całkowicie. Ale nie są. Oni lubią pójść, od tak,
do więzienia na jakiś czas, pójść do piekła na jakiś czas, pocierpieć, i znów wracają o wiele silniejsi i ponownie próbują sprawiać
problemy dobrym, świętym ludziom. To powszechny styl, oni są na całym świecie. Mogą przyjść w formie bardzo dobrego
człowieka, bardzo łagodnego człowieka, lub człowieka, który wie dużo o Bogu. Mogą także powiedzieć, że mogą dać wam
Realizację. Są zdolni do wszelkiego rodzaju kłamstw, ponieważ mają tę siłę zła, siłę czynienia zła. Więc oni szerzą wszelkiego
rodzaju fałsz i ogłaszają: "My jesteśmy tym i my jesteśmy tamtym" i "My możemy dać wam to czy tamto". W rzeczywistości oni
przyszli na tę Ziemię, by zrujnować ludzi, Mieliśmy wielu takich fałszywych ludzi, i wielu głupich ludzi podążyło za nimi. Oni nigdy
nie mówią niczego przeciwko sobie. Chrystus powiedział: "Diabeł nie mówi nic przeciwko swojemu własnemu domowi". Jeśli są
w jednym domu i żyją w jednym domu, nie mogą mówić czegoś, co może przeszkodzić ich kolektywności lub ich bractwu. Ich
bractwo jest tak wielkie, że gdziekolwiek są, wiedzą, że są razem. Wyobraźcie sobie. Wszyscy źli ludzie łączą się razem i
zachowują w ten sposób, to bardzo zdumiewające, tak właśnie, oni są bardzo kolektywni. Przypuśćmy, że jeden bierze konkretną
część ziemi i panuje tam. Następny bierze inną część, trzeci bierze kolejną. Nie ma rywalizacji jako takiej. Ostatecznym
wysiłkiem, tak czy inaczej, jest zniszczenie całego Boskiego Stworzenia, wszystkich dobrych ludzi na świecie, którzy ostatecznie
otrzymają swoją Samorealizację i którzy będą mieli Wiedzę o Rzeczywistości. Ten rodzaj atmosfery jest najgorszy podczas Kali
Yugi. Jest tak wielu głupich, głupich ludzi, którzy mogą być prości, którzy mogą być dobroduszni, ale przyciągają ich złe działania
tych ludzi, przez co dobrzy ludzie czasami podążają ich śladami. Oni także próbują ich naśladować. To bardzo zdumiewające.
Dlaczego dobrzy ludzie nie rozumieją, co jest dobre a co złe? Ale tego rozróżnienia brakuje wielu dobrym ludziom, i dlatego
właśnie robią złe rzeczy. A potem uzasadniają cały czas, że cokolwiek robią jest właściwe, że jest to najlepszą rzeczą i oni mają
na to dowód. Teraz, jak wiecie było ich wielu w Kali Yudze i wielu z nich znikło teraz z tej Ziemi i nie mogą teraz sprawiać nam
kłopotów. Ale jest ich wciąż wielu, którzy będą zdemaskowani. Ludzie zdemaskują ich tak bardzo, jak nikt nie mógłby tak
zdemaskować nikogo bez żadnego dowodu. Ale oni mają taką odwagę i są tak pewni siebie, że mogą robić co chcą, a każdy, kto
spróbuje ich zdemaskować będzie przez nich definitywnie zniszczony. Oni robią kilka rzeczy. Po pierwsze, wkładają w wasze
głowy złe pomysły. Mówią: "My jesteśmy bardzo wspaniałymi ludźmi, jesteśmy tym, jesteśmy tamtym. Bóg nas zesłał". Tego
rodzaju rzeczy będą mówić, ale nie ma na to dowodu. A ludzie nigdy o dowód nie pytają: "Co ty mówisz? Jaki jest dowód?" Więc
rozwiązaniem jest Sahaja Yoga. W Sahaja Yodze macie doświadczenie, macie dowód. Potem wrastacie w to. Nie możecie
natychmiast stać się wielkim Sahaja yoginem, to fakt, musicie dojrzeć. To zabiera trochę czasu niektórym ludziom, zabiera
jeszcze więcej innym, to nie ma znaczenia, bo dojrzewacie. Jeśli w międzyczasie próbujecie chodzić do tych złych ludzi, wtedy
nie ma możliwości, nie ma sposobu, by ponownie doprowadzić was do porządku. Szczególnie tych ludzi, którzy urośli wysoko w
Sahaja Yodze, tak myślę. Jeśli upadają, to upadają tak nisko, że nawet przeciętny Sahaja yogin może powiedzieć: "Matko, spójrz
na niego! Gdzie on przepadł?" Więc gdy wszystkie te rzeczy wydarzają się, naszym zadaniem jest czczenie Mahakali wewnątrz
nas. Ponieważ nie jesteśmy bardzo świadomi tego, co Ona robi. Pierwszą i najważniejszą rzeczą jaką robi, jest ochranianie nas.
Gdziekolwiek możecie być, cokolwiek możecie robić w jakimkolwiek niebezpieczeństwie się znajdziecie, w jak niebezpiecznym

miejscu możecie znaleźć się w życiu Ona was ochroni. Pierwsza rzecz, Ona was ochroni. Wszyscy ludzie, którzy do Mnie piszą,
jak byli chronieni, jak byli leczeni, jak była niesiona im pomoc, powinni wiedzieć, że wszystko to wydarzyło się z powodu mocy
Mahakali wewnątrz was. Ona istnieje wewnątrz was. Kiedy czcicie Mahakali, czcicie Mahakali wewnątrz siebie z należytym
szacunkiem, musicie wiedzieć, że ta Mahakali jest bardzo wrażliwą osobowością. Ona jest bardzo wrażliwa. Jeśli próbujecie
komuś zrobić coś złego, Ona was poprowadzi. Powie wam na wiele sposobów: "To co robisz jest złe". Czemu krzywdzisz tę
osobę?" Lecz jeśli nie odczuwacie żalu i wracacie do normalnej pozycji, wtedy Mahakali was opuszcza. Kiedy Mahakali was
opuszcza, wtedy jesteście zdemaskowani, i stajecie się skłonni do różnego rodzaju złych rzeczy, powiedziałabym… (Co się dzieje
z tym dzieckiem?) Więc jeśli Ją czcicie, to czego pragniecie? Pragniecie by Ona was chroniła. Przy waszym rozróżnieniu, przy
waszej omylności, możecie robić coś złego. Możecie robić coś, co nie jest dla was dobre, co może być dla was niebezpieczne,
ale Ona jest osobą, która prowadzi tak, by ominąć wszystkie niebezpieczeństwa. Teraz Ona ochrania wasze życie, Ona ochrania
wasze ciało, Ona ochrania wszystkie organy waszego ciała, Ona jest tą, która daje wam bezpieczeństwo w życiu. W Jej
królestwie czujecie się zupełnie bezpieczni. Nigdy niczego się nie boicie. Ponieważ opuściliście Jej królestwo, kiedy wyszliście z
niego, to właśnie jest przyczyna, że czujecie się przestraszeni. Ale gdy jesteście pod Jej pięknym kierownictwem i Jej
błogosławieństwami nigdy nie poczujecie obaw przed robieniem czegoś, i także nigdy nie zrobicie niczego złego. Jak tylko
spróbujecie zrobić coś źle, Ona złapie was za rękę. Ona rzeczywiście jest przewodnikiem. Ona jest Tą, która daje nam naszą
egzystencję. Bez Niej nie możemy istnieć, ponieważ Ona jest Tą, która jest Mocą Shri Shivy. Ona daje nam tak wiele rzeczy. Na
przykład, Ona daje nam odpoczynek, sen. Ona daje wam Prawdę. Ona mówi wam, co jest Prawdą a co nie. Czasami ludzie, w
których jest tak wiele ego, zawsze próbują wierzyć, że "to co ja myślę jest prawdą". Wtedy Ona jest Tą, która tworzy poprzez
kreowanie Mayi - pewnego rodzaju zamieszania. Wtedy zaczynacie myśleć: "Co to jest?". Więc Ona jest nazywana także Tą, która
daje nam Bhranti, czyli iluzję. Ona także wprowadza was w iluzję. Ona mówi wam wprowadzając was w iluzję, i ostatecznie Ona
zabiera was z tych iluzji. Ona jest Tą, która was odpręża, ponieważ Ona przejmuje całą waszą odpowiedzialność, Ona zabiera
wszystkie wasze problemy. Ona jest Tą, która rozwiązuje wszystkie problemy. To my zapominamy, aby zostawić wszystkie
problemy Jej. Jeśli po prostu oddacie Jej swoje problemy, wszystkie problemy będą rozwiązane. Nie tylko to, wy naprawdę
czujecie się błogosławieni nie tylko fizycznie, ale także mentalnie, ponieważ Ona sprawia, że wasz umysł jest absolutnie wolny
od obaw. Ona nie martwi się i nie chce, abyście wy się martwili. Jeśli martwicie się, Ona próbuje pokazać, że poprzez wasze
zamartwianie się, zaprzeczacie Jej, nie akceptujecie Jej. Zamartwianie się, jest czymś bardzo powszechnym i ludzie czują wielka
dumę mówiąc: "Och, martwiłem się". Jak możecie być zmartwieni, jeśli waszą Matką jest "Sakshat Mahakali". Ona może zabić
wszystkie demony. Może skończyć z nimi wszystkimi. Wie jak sobie z tym poradzić. I kiedy wy jesteście jak dziecko przed Nią,
jak możecie martwić się o cokolwiek? Więc wasze zmartwienia są skończone. Ona martwi się o was, więc wy nie musicie
martwić się o siebie. W tym rzecz. Jej opieka jest tak wielka. Ona sama w sobie jest bezpieczeństwem, i daje wam tyle
bezpieczeństwa ile potrzebujecie. Możecie trzymać się Jej stóp, możecie trzymać się Jej obrazu lub czegokolwiek. Możecie
nawet modlić się do Niej. Wielu ludzi było wyleczonych tylko poprzez modlitwę do Niej, ponieważ Ona was leczy. Ona leczy
wasze choroby, które są bardzo skomplikowane, Ona może je uleczyć. Teraz, co Ona lubi? Mahakali lubi światło. Ona jest
czczona w nocy, ponieważ wtedy zapalamy światło. Ona lubi Oświecone osoby, lubi także światło, Ona lubi Słońce, lubi coś, co
będzie całkowicie oświecone i lśniące. Musieliście słyszeć o ludziach, którzy nazywani są… Nie wiem jak, ale szczególnie na
Zachodzie używają ich. Mają wielkie zęby i oni… (ktoś z yoginów mówi: "wampiry") Oni są ludźmi, i wyobraźcie to sobie, oni nie
mogą żyć w słońcu. Jak tylko pojawi się Słońce, chcą się schować i iść spać. Nie mogą patrzeć na Słońce, ponieważ nie mogą
znieść światła. Teraz, co się dzieje, gdy Mahalakshmi odchodzi. Gdy Mahakali odchodzi od nich. Kiedy Mahakali odchodzi, wtedy
oni są przestraszeni, i tacy ludzie są atakowani przez tych, którzy wiedzą o ich lęku. Słońce samo w sobie jest bardzo ważne, by
wypracować rzeczy dla Mahakali, ale tak już jest, szczególnie na Zachodzie, że ciężko pracujemy, jesteśmy zorientowani na
słońce i czcimy Słońce. Robimy wszystkie te rzeczy, czcimy Słońce a także bardzo przechodzimy na prawą stronę. Wtedy Ona
jest Tą, która daje nam równowagę. Ona jest Tą, która daje nam równowagę poprzez całkowite odprężanie nas i ochranianie nas.
Czasami konkurujemy ze sobą i bardzo obawiamy się, chcemy zrobić coś, czego nie możemy zrobić. Wtedy jesteśmy
zdenerwowani, i nie wiemy co począć. Wtedy Ona jest Tą, która przynosi nam sen. Więc kiedy śpimy, Ona dba o nas, uspokaja
nas i zabiera nasze problemy. Ona robi tak wiele rzeczy, ale co my, robimy dla Niej? To, powinniśmy zobaczyć. Główną rzeczą
jest, że jesteśmy tymi, którzy Ją czczą. Ona lubi, kiedy Jej dzieci Ją czczą. Na tym poziomie, Ona może być jednością z nimi, Ona
może dawać im swoje współczucie, miłość i ochronę od wszelkiego zła. Ale to powinno być zrozumiane, ci, którzy nie są jeszcze
ustabilizowani, ci, którzy całkowicie nie przynależą do tej krainy bezpieczeństwa Mahakali, mogą być atakowani. I kiedy oni
opuszczą ten obszar, mogą być ciężko zranieni, zabici, może stać się cokolwiek. Więc żyjemy w tej Kali Yudze w bardzo
niebezpiecznych czasach, w których wszystko może się wydarzyć. Więc musimy być bardzo ostrożni. Musimy obserwować nasz

umysł, by zobaczyć jak działa. Czego was uczy? Co próbuje wam powiedzieć? Spróbujcie zrozumieć, jaki jest plan tej złej osoby,
która bawi się wami swymi rękoma? Jak może się wami bawić? I jak możecie robić coś złego, bo ona tego chce? Po drugie,
przeciwko Niej jest ego. Największym problemem dzisiaj jest ego. Ego pokazuje: "Nie, nie, ja mogę to zrobić". Ego mówi: "Ja to
wypracuję". Ego mówi: "To będzie zrobione". Ale ludzie, poddają się ego. Jest to dla nich największa satysfakcja, że ich ego jest
takie mocne, i nie chcą słuchać mocy Mahakali. (Zabierzcie tego chłopca na zewnątrz.) (On chce Mnie, widzicie. Dzieci takie są,
nie zostawią cię nawet na…) Powinniście być jak dzieci. Naprawdę, jest to najlepszy sposób być niewinnym jak dziecko. Ona
kocha niewinnych ludzi. Ona sama jest Niewinnością i kocha niewinnych ludzi. I Ona dba o was o wiele bardziej, ponieważ
jesteście niewinni. Nie jesteście podstępni. Nie próbujecie tak bardzo… grać swoim ego na innych. Jeśli jesteście niewinni, Ona
wam pomoże. Ona na pewno wam pomoże, ale to ego powinno być wzięte pod kontrolę, ponieważ ono jest Jej najgorszym
wrogiem. Ona nie lubi waszego ego. Ona chce, abyście byli bez ego, abyście byli niewinni. Wiecie jak to było, najpierw Ona
przybyła i stworzyła Shri Ganeshę. To dlatego czcimy Shri Ganeshę. Musimy być niewinni. Oznacza to, że nie planujemy robić
czegoś złego czy dobrego, czy czegokolwiek, ale jesteśmy bez jakichkolwiek intencji. Jesteśmy po prostu… To jest działanie
poza czasem. Nie przejmujecie się tym, co macie do zrobienia, czego nie zrobiliście, co powinniście zrobić. Nic z tych rzeczy. Wy
tylko istniejecie w waszej całkowitej niewinności, cieszycie się sobą i radujecie innych. Jeśli jest w domu jedno dziecko, ono
powoduje, że stu ludzi tańczy. Tak to jest. Ponieważ te dzieci mają moc niewinności, i to jest to, co Ona szanuje. Możemy
czasem poczuć, jak ludzie oszukują. Jak nas oszukują, jak wywołują wszelkiego rodzaju, powinnam powiedzieć, agresywność.
Jak czasami próbują także mówić kłamstwa! Będą robić różne rzeczy, ale i od was oczekują tak wiele. Ale to wszystko, co się
dzieje… dzieje się. Nie powinniście przejmować się tymi rzeczami. Powinniście trzymać się swojej niewinności i będziecie
bardzo zaskoczeni, będziecie całkowicie chronieni. Jak? Ponieważ Mahakali będzie stała wokół was. Ona zatroszczy się o was,
jeśli jesteście niewinni. Niewinna osoba nie popada w złość. Czym jest popadanie w złość? Niewinność sama w sobie posiada,
powinnam powiedzieć, siłę, moc. Jest ekstremalnie silna. Nawet okrutny człowiek, gdy widzi dziecko, bardziej sobie uświadamia,
że "to jest dziecko". Cały świat jest świadomy, że dzieci nie powinny być w żaden sposób torturowane i nie powinna dziać im się
krzywda. Dlaczego? Ponieważ dzieci są niewinne. Więc jakość niewinności naprawdę bardzo wam pomoże, ponieważ Ona
docenia waszą jakość niewinności. Następną rzeczą, jaką Ona w was kocha, jest wasze współczucie. Współczucie dla każdego,
miłość do każdego. Także dbanie o innych. To jest coś, co Ona kocha. Jeśli naprawdę jesteś Sahaja yoginem, jeśli jesteś Duszą
Zrealizowaną, Ona zawsze jest z Tobą. Ale Ona mówi: "Co z twoim współczuciem?" "Jak wielu ludziom dałeś Realizację?" "Jak
wiele osób wyleczyłeś?" "Jak wielu osobom pomogłeś?" Ona jest całkowicie świadoma tego, co robicie. Powinnam powiedzieć,
jaką ogromną mocą jest Mahakali, że Ona wie o was wszystko. Wszystko! Ona zna wasz umysł, Ona zna wasze serce, Ona zna
wasze zdrowie. Ona wie wszystko. Naprawdę jest Matką dbającą o małe dziecko na wszystkie sposoby. W taki sposób Ona wie,
że to dziecko nic nie zrobiło, że jest bardzo niewinne. Więc tak jak wtedy, gdy jesteście mali, wasza matka troszczy się o was, w
ten sam sposób, ta Mahakali dba o was. Potem przychodzi moc Mahasaraswati i Ona uczy was, daje wam inne idee na temat
wiedzy… to, tamto, ale opieka nad tym dzieckiem w was, opieka nad waszą niewinnością i waszym współczuciem, dzieje się
dzięki mocy Mahakali. Więc jest Ona ekstremalnie wrażliwa, jeśli chodzi o Jej dzieci. Nikt nie waży się tknąć Jej dzieci. Dla Niej,
każdy jest jak dziecko. Ona myśli, że dziećmi są szczególnie ci, którzy są Duszami Zrealizowanymi i w żaden sposób nie powinni
być zranieni. Nic nie powinno im się stać. Ona zawsze za nimi podąża. Ktoś może powiedzieć: "Jeśli Ona jest osobą, to jak może
być z nimi wszędzie?" Ponieważ Ona jest Wszechobecna. Ona jest obecna wszędzie. W każdym momencie waszego życia, Ona
tam jest. Szczególnie z Sahaja yoginami. Podąża za nimi w górę i w dół. Wszędzie, cokolwiek robicie, jeśli macie wypadek, Ona
jest tam, by was ocalić. Ona jest jak anioł stojący za wami i nic nie może wam się stać, jeśli naprawdę czcicie Ją z całego serca.
Nie dla korzyści, nie dla osiągnięć, ale dla Jej błogosławieństw. Jej błogosławieństwa są tak wspaniałe, i naprawdę wzbogacają
ludzi. Wzbogacają one Ziemię, wzbogacają wszystko, ponieważ są to błogosławieństwa Mahakali. Oczywiście, potem nadchodzi
Mahalaksmi. Ona działa tak, że w jakościach Mahalakshmi, stajecie się w pewien sposób odwiązani. Zaczynacie pytać: "Czym w
końcu jest ten świat?" Pewne uczucie odwiązania przychodzi do was i zaczynacie myśleć, że musi być coś lepszego, że musi
być jakaś prawda ponad tym. Szczególnie ci, którzy byli torturowani przez złych ludzi zawsze myślą w ten sposób, że "musi być
ktoś, kto wyciągnie nas z tego". I tutaj pojawia się w was zasada Mahalakshmi, która jest zasadą Bogini Wzrostu. To Ona wkłada
wam do głów pomysły: "Co będzie później? Co powinniśmy zrobić? Czy mimo wszystko, to koniec naszego życia? Jaki jest cel
naszego życia? Dlaczego przyszliśmy na tę Ziemię? Co jest tak wyjątkowego, że powinniśmy żyć na tej Ziemi?" Wszystkie takie
fundamentalne pytania, zaczynają narastać, i wtedy zaczynacie poszukiwać. Tutaj także powinniście zrozumieć, że zasada
Mahalakshmi jest bardzo, bardzo, bardzo różna od tego, co rozumieją ludzie. Oni myślą, że jeśli poszukują, to powinno to być
zrozumiałe, powinno to być, poprzez ich umysły, wszystko to... że może to być racjonalne lub naukowe. W ten sposób poruszają
się poszukując Prawdy. Nie jest to możliwe! Zasada Mahalakshmi jest taka, że powinniście mieć szczere pragnienie by poznać

Prawdę, Prawdę tylko Prawdę i nic innego. Kiedy myślicie w ten sposób, wtedy nie popadacie w inne rzeczy. Tak wielu ludzi
bierze narkotyki, myśląc, że poprzez branie ich osiągnie Samorealizację. To zły pomysł. Jak możecie osiągnąć to, uciekając od
swojej świadomości? Świadomość jest czymś najważniejszym. Jeśli możecie wejść do królestwa świadomości, wtedy
powinniście zrozumieć, że podstawowa świadomość nie może zostać utracona. Jeśli tracicie swoją podstawową świadomość,
poprzez picie lub branie narkotyków lub wszystkie te rzeczy, które robią ludzie. Wtedy oni myślą, że "poszukują", i dlatego to
robią. Więc czasami, oni szukają wymówek dla "poszukiwania", by robić złe rzeczy. To jak zemsta na sobie - tak myślę, że
chcecie zemścić się na sobie poprzez myślenie, że teraz "poszukujecie". To nie jest prawdziwe poszukiwanie. W prawdziwym
poszukiwaniu, osoba powinna tylko medytować i powinna odnaleźć właściwą ścieżkę. Ale nie poprzez czytanie jakichś książek,
czy słuchanie jakichś fałszywych guru. Właściwie obudzenie Kundalini jest jedynym sposobem, by poznać Rzeczywistość. Nie
ma innego wyjścia. Ale nikt nie powie im, że to jest obudzenie Kundalini. Powiedzą wam: "Pójdziemy do tego miejsca, potem do
tamtego miejsca, a potem do następnego. Później to powinno być zrobione…" I w końcu dokąd zajdziecie? Tam, skąd
zaczęliście. To jest jak przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Przemieszczanie się od jednego fałszywego, do drugiego
fałszywego, a potem następnego fałszywego....do fałszu. Ostatecznie tak wielu poszukiwaczy zostało utraconych, tak wielu
zostało utraconych, ponieważ myśleli, że ten rodzaj… jest bardzo cenny. Poszukiwanie jest bardzo cenne, ponieważ możecie
płacić mnóstwo pieniędzy temu guru. Mam na myśli, że możecie kupić guru, więc "wszyscy bogaci ludzie, mogą stać się
oświeceni". To ma to oznaczać, ale nie sądzę, by procentowo ilość dobrych ludzi świadczyła o ich bogactwie. Ludzie, którzy są
dobrzy, są dobrzy. Bez względu na to, czy są bogaci czy nie. Nie w tym rzecz. Ale tacy ludzie próbują gromadzić się wokół osoby,
ponieważ, tak myślę, że jest to subtelne ego ich pieniędzy, bo "my możemy pozwolić sobie na kupienie tego, czy tamtego".
Kiedyś, gdy byłam w Ameryce, przyszła pewna pani, która chciała się ze Mną spotkać, a nie wiedziała, że jestem osobą duchową,
więc powiedziała: "Teraz jest pewien bardzo dobry guru, który przyjechał do Ameryki". Odrzekłam: "Naprawdę? A co zrobił?" A
ona mówi: "Ma wyprzedaż". Powiedziałam: "Naprawdę?" "Możesz zapłacić mu połowę kwoty, a on da ci swoje
błogosławieństwa". W następnym tygodniu, powiedziała: "Teraz wyprzedaż osiągnęła jedną czwartą. Jeśli zapłacisz mu jedną
czwartą kwoty, on wtedy da ci "pełną wiedzę". Powiedziałam: "Jak można to porównać? To nie jest proporcjonalne, gdy ty dajesz
pół, on powinien dać pół, ale gdy ty dajesz jedną czwartą, on daje całość". A ona mówi: "W tym rzecz, wiesz, chodzi o to, że on
jest bardzo wspaniałomyślny". Powiedziałam: "Wszyscy tacy ludzie, którzy myślą, że mogą kupić Prawdę, nie osiągną tego. Nie
można tego kupić. Nie można płacić za obudzenie Kundalini. Nie. I nie można brać za to żadnej zapłaty. Samorealizacja jest
całkowicie Bożą Łaską, i nie można brać za to pieniędzy. Nie możecie tego sprzedać. To nie jest coś "taniego", co może zostać
sprzedane. Jeśli to rozumiecie, wtedy siły Mahalakshmi działają. A siła Mahalakshmi jest naprawdę przeznaczona dla ludzi,
którzy są prawdziwymi poszukiwaczami, którzy poszukują prawdziwie. Wtedy to działa i pracuje tak dobrze, że osiągają oni
rodzaj bardzo, bardzo spontanicznej Realizacji. Wy wszyscy macie już tę spontaniczną Realizację. Nie musicie już chodzić w
Himalaje. Nie musicie robić nic takiego. Wszystkie te rzeczy się skończyły. Zrobiliście to. W waszych poprzednich życiach,
musieliście już tego dokonać. Teraz już nie musicie nic robić. Możecie to dostać, dostajecie to po prostu siedząc tutaj.
Gdziekolwiek jesteście na świecie, możecie to dostać i rozprzestrzenia się to bardzo szybko. Teraz jest to także powinnością
Sahaja yoginów, by rozprzestrzeniać Sahaja Yogę. Teraz to jedno powinno być zrozumiane, że Mahalakshmi i Mahakali obie idą
ręka w rękę. Widzicie, gdy Mahakali was błogosławi i gdy Ona jest z wami jesteście w Jej królestwie - Mahalakshmi pojawia się, i
Ona zdecydowanie pomaga wam osiągnąć waszą Samorealizację, ale także naprawić wasze problemy, by wam pomóc. Mam na
myśli finansową stronę, możecie to tak nazwać. W każdym razie, Ona także rozwiązuje problemy, nawet te największe, jeśli
waszym największym pragnieniem jest osiągnięcie Samorealizacji, jest ono spełnione. Więc, nie ma pomiędzy Nimi rywalizacji.
Wszystkie te trzy siły pracują razem, i cokolwiek jest konieczne, one to wypracowują. Ale to Mahakali wskazuje, gdzie i jak trzeba
pomóc, i dlatego właśnie siła Mahakali jest tak bardzo szanowana. Jest tak, że zabiła Ona tak wiele diabłów i tak wiele
rakshasów, lecz wciąż jeszcze, niektóre z nich istnieją, ale jestem pewna, że wszystkie one będą skończone. Nie będzie istniał
żaden z nich, lecz wciąż jeszcze musimy być bardzo ostrożni i uważni, i starać się dowiedzieć, co złego dzieje się z tymi ludźmi?
Co oni robią? I co próbują propagować? Musicie dojrzeć w taki sposób, że powinniście wiedzieć wszystko o tych, którzy czynią
zło. Musicie dowiedzieć się, co robią ci fałszywi ludzie. Widzicie, jest to bardzo proste, ponieważ jesteście Oświeceni i z waszą
Oświeconą uwagą możecie zdecydowanie dowiedzieć się, co jest złego, z jaką organizacją, i z każdym człowiekiem, który źle
czyni. Najlepszym sposobem będzie medytować. Nie być agresywnym w żaden sposób, ale po prostu medytować i prosić
Mahakali: "Zniszcz". "Zniszcz go, on niszczy ten świat, więc proszę Ty go zniszcz". To jest Jej praca i Ona kocha to robić, ale ktoś
powinien Jej o tym powiedzieć i poprosić Ją. Jest to bardzo dobre, ponieważ jest ich tak wielu, że dopóki ich nie wskażecie, Ona
może nie być w stanie położyć na tym swojej uwagi - to możliwe. Więc najlepszym sposobem jest zawsze prosić Ją by wam
pomogła. W skali indywidualnej, w skali krajowej, może w skali kolektywnej lub globalnej. Jest tak, że Ona istnieje wszędzie. Jest

dostępna globalnie. Gdziekolwiek: możecie mieć jakikolwiek kolor skóry, być jakiejkolwiek rasy, jakiejkolwiek narodowości cokolwiek, ale Ona istnieje w was cały czas. A czczenie Jej i przebudzenie Jej, jest tylko wam przynależne, że to wy musicie to
zrobić. Jeśli jest Ona obudzona w was, będziecie osobą pokorną. Będziecie widzieć, jakie popełniliście błędy, i będziecie czuć się
źle z tego powodu. Nie będziecie czuli się winni, ale będziecie czuć się źle, "nigdy już nie zrobię takiej rzeczy. Uczyniłem coś
bardzo złego". A wtedy będziecie próbowali to poprawić. Wszystko to wypracuje się bardzo dobrze, kiedy jesteście czyści w
swoim sercu. Wasze serce powinno być czyste. Jeśli wasze serce nie jest czyste, jeśli robicie Sahaja Yogę, by rywalizować z
innymi, lub dla jakichś materialnych osiągnięć, wtedy to nie zadziała. Musicie robić to w sposób, który jest tak niewinny, że
czcicie swoją Matkę jak małe dziecko, które czci i kocha swoją Matkę. To jest bardzo prosta relacja, którą każdy z was mógł
poczuć, jak powinniśmy kochać naszą Matkę i jacy powinniśmy być pod Jej przewodnictwem i pod Jej ochroną. Jest to coś
bardzo prostego, co poznaliście w swoim dzieciństwie, i to dzieciństwo musicie przywrócić, jeśli naprawdę czcicie Matkę. Niech
was Bóg błogosławi.

2001-0603, Adi Shakti Puja: Ludzkość musi zostać ocalona przez was i nikogo innego
View online.
Adi Shakti Puja, Cabella Ligure (Italy), 3 Czerwca 2001. Dziś czcimy Adi Shakti. Myślę, że to jest najważniejsza puja, ponieważ to
moc Adi Shakti dała wam Samorealizację, dała wam Prawdę, dała wam moc współczucia i miłości. To jest moc, która oddzieliła
się od Sadashiwy i ta moc sama chciała stworzyć ten kompletny wszechświat. Ona tworzy i kocha wszechświat za
wszechświatem. Swoją miłością dokonała tego wspaniałego stworzenia, stworzenia również tego świata. Jest to specjalnie
wybrana planeta, która została bardzo pięknie umieszczona w centrum pomiędzy słońcem a księżycem, aby ostatecznie
stworzyć istoty ludzkie. To jest Jej wielka praca, którą wykonuje z taką miłością i uczuciem i wielką nadzieją, że Jej dzieci
poznają prawdę i otrzymają ostateczną wiedzę o sobie i o wszystkim innym. Jak przeczytaliście w Biblii o tym, jak Adi Shakti
przyszła pod postacią węża i powiedziała ludziom, że musicie poznać wiedzę, powiedziała Adamowi i Ewie, a szczególnie Ewie,
a oni zgodzili się zjeść owoc wiedzy, ponieważ pozostaliby jak zwierzęta, nie poznając żadnych subtelności życia - może
pozostaliby zwierzętami na trochę wyższym poziomie - a kiedy zjedli owoc, poczuli że coś jest nie tak, że nie mają żadnego
ubrania, więc wzięli trochę liści z drzewa i zakryli się. Tak więc pierwsza wiedza, która pojawiła się, dotyczyła czystości,
ponieważ Shri Ganesha został ustanowiony, a Jego wpływ wywołał świadomość, że musimy zakrywać nasze ciała. Nie jesteśmy
już zwierzętami. Tylko zwierzęta — oczywiście nie stoją, więc wszystko jest w porządku — nie są tego świadome. Wraz z wiedzą
o czystości, ludzie stopniowo zaczęli wyrastać na piękne narody, ale jest tak wiele rzeczy, które trzeba było jeszcze poznać, aby
być tego świadomym. Możecie być świadomi wielu rzeczy, ale dopóki nie uzyskacie duchowego przebudzenia, dopóki nie
zdobędziecie wiedzy o sobie, wszelka inna wiedza jest absolutnie niczym. Tylko poprzez samopoznanie, stajecie się potężni.
Prawdziwa moc — rzeczywista moc to miłość i współczucie. Dziś, kiedy widzicie jak cały świat jest pochłonięty walką i oni
starają się chronić ludzi przed wojnami i tworzą wielkie, ogromne, instrumenty ochronne. Cały świat wydaje się być w szalonym
wyścigu zabijania się nawzajem, niszczenia się nawzajem rywalizacji, ambicji, prowadzącej do walki, a potem do jeszcze
większych wojen. Oni walczą o kawałek ziemi. Tak wielkimi są ignorantami. Czy możecie zabrać ze sobą choć szczyptę tej
ziemi, kiedy umrzecie? Kiedy się rodzicie, przychodzicie z zaciśniętymi dłońmi. Kiedy umieracie, to odchodzicie z otwartymi
dłońmi. Co zabieracie ze sobą? W porządku, może nie chcecie niczego zabierać, ale czy będziecie umieć radować się tym, co
wam się wydaje tak wspaniałe, tym o co walczycie? Dlaczego ta walka toczy się wśród wszystkich niedorzecznych ludzi?
Zaskakujące jest to, jak ludzie rezygnują ze swojego pokoju, rezygnują z porozumienia, jeśli chodzi o kawałek ziemi. Cała sprawa
poszła w bardzo złym kierunku i zmierza ku całkowitemu zniszczeniu. To, co sprawiło, że istoty ludzkie tak bardzo cierpią Z
powodu całej ich ignorancji, przez którą mają wszystkie te nawyki, wszystkie te ciągoty, całe to utożsamienie, które jest
rujnujące, które zrujnuje ich wszystkich, każdego po kolei. Muszą się opanować i muszą skierować się do swojej samowiedzy.
Kluczowym zadaniem zbawiciela jest dać ludziom samopoznanie. Mieliśmy tak wielu świętych. Mieliśmy tak wielu sufich.
Mieliśmy Taoistów. Mieliśmy ludzi Zen. Wszelkiego rodzaju Zrealizowane Dusze przychodziły na tę Ziemię. Wszyscy oni
cierpieli. Byli torturowani. Nikt ich nie rozumiał. Ale teraz nadszedł czas, abyście wy poznali prawdę, ale prawdę, która nie jest
sucha, tylko prawdę, w której jest współczucie, prawdę, która obejmuje wszystkich, która przynosi pełny obraz naszego istnienia.
Dlaczego jesteśmy tu na tej Ziemi? Jakie jest nasze przeznaczenie? Co powinniśmy robić? Moce Adi Shakti to właśnie miłość i
współczucie, które sprawiają, że najpierw zaczynacie rozumieć samych siebie. Dla was, ta miłość, jest bardzo, bardzo
ograniczona. Nie ma świadomości własnej istoty. Wyobraźcie sobie jak wielkim jest to dla was zadaniem to jak bardzo musicie
najpierw zacząć stawać się naprawdę świadomi samych siebie. To jest niezwykle ważne. Przede wszystkim musicie być
świadomi samych siebie. I teraz macie światło swojego Ducha. W świetle tego Ducha możecie zobaczyć, kim jesteście i jak
daleko się posuwacie, jakie złe rzeczy robicie, jakie wyrządzacie sobie krzywdy i macie moc, by to wyleczyć By to naprawić i się
opamiętać. To są najważniejsze czasy. Już nigdy więcej nie dostaniecie tych czasów. Nigdy wcześniej takich nie mieliście i
nigdy już takich nie będzie w przyszłości. To jest czas, który macie, nie tylko tę świadomość, nie tylko to samopoznanie, ale
wiecie także, jak to osiagnąć. Inaczej było w przypadku tych świętych, tych Taoistów i ludzi Zen, oni tylko opisywali czym jest
osoba posiadająca samowiedzę, jak się zachowuje, jaki ma styl, jak bardzo różni się od innych, ale żaden z nich nie powiedział
jak się takim stać. Nikt nie był w stanie tego wyjaśnić. Nikt nie był również w stanie tego zrobić, dlatego, że być może większość
z nich nie wiedziała o Kundalini, a ci, którzy wiedzieli, również nie mogli o tym rozmawiać z ludźmi. Zatem największym dziełem
Adi Shakti jest umieszczenie Kundalini w waszej kości krzyżowej. Ta Kundalini nie jest Adi Shakti. Adi Shakti to znacznie większa
kwestia, znacznie większa sprawa, znacznie obszerniejsza kwestia, znacznie głębsza, znacznie silniejsza, znacznie silniejsza,
znacznie potężniejsza. Kundalini jest odzwierciedleniem mocy Adi Shakti i kiedy Ona się unosi, to wiecie co się z wami dzieje i

jak otrzymujecie swoją duchową Realizację. Ale musicie być bardzo uważni. Czy jesteś naprawdę współczującą osobą? Jeśli
jesteś współczujący myślę, że pierwszą rzeczą, która przydarzy się każdej współczującej osobie będzie pomaganie innym
wyzwolenie innych. Nie mogą zadowolić się własnymi osiągnięciami i własnym stanem Samorealizacji. To nie może się zdarzyć.
Jaka była potrzeba, aby Adi Shakti wykonała wszystkie te wysiłki, aby tak ciężko pracować? Wiecie, że musiałam pracować
bardzo, bardzo ciężko, ale od dzieciństwa pracowałam bardzo ciężko i przeżyłam bardzo trudne czasy, bardzo, bardzo trudne
czasy patrząc z ludzkiej perspektywy, ale najgorsze chwile nadchodzą, kiedy widzę tych ludzi, którym dałam Realizację, tych,
którzy są samo-zrealizowanymi ludźmi, że to oni są tymi, którzy nie biorą odpowiedzialności za innych, a jeśli biorą, to bardzo
mało. Nie mają tego współczucia i tej miłości, które musimy dzisiaj mieć, aby ocalić ten świat, ocalić ludzkość. To nasza — nie
tyle nasza główna praca, ale jedyna praca, jaką mamy do zrobienia. Wszystkie inne kwestie nic nie osiągną, z wyjątkiem waszych
własnych wysiłków tutaj, indywidualnych wysiłków, aby dać innym Samorealizację i przekazać im tę wiedzę. Ta wiedza jest tak
łatwa do zrozumienia. Jest to bez wątpienia bardzo subtelne i, jak już mówiłam, teoria kwantowa, o której teraz mówią
naukowcy, polega na tym, że widzieli te cudowne fale światła i próbują dowiedzieć się czegoś na ten temat. Nie może być tak, że
niektórzy Sahaja Jogini wzniosą się ponad innych. Każdy z was musi wiedzieć, że to bardzo szczególna sprawa która wam się
przydarzyła. Nawet gdybyście poszli w Himalaje, nawet gdybyście się zagłodzili, nawet gdybyście latami śpiewali na chwałę
Boga, nawet gdybyście odprawiali wszelkiego rodzaju rytuały i pokuty, nie moglibyście otrzymać swojego Urzeczywistnienia. To
nie byłoby możliwe. Wiedziałam to. Dlatego muszę bardzo ciężko pracować, stawiać czoła wszelkiego rodzaju problemom,
wszelkiego rodzaju zawirowaniom, wszelkiego rodzaju presji, o co chodziło? Tylko po to, by dopilnować, że wszyscy jesteście
stworzeni i wszyscy jesteście Moimi rękami. Musicie pracować. Każdy palec musi działać. I to jest to, co wam mówiłam, że teraz
naszym obowiązkiem jest dopilnować, żebyśmy nie tylko sami stali się Sahaja Joginami, ale także tym czasem kwitnienia i
żebyśmy mieli wielu, wielu Sahaja Joginów. To praca Adi Shakti. Spróbujcie to zrozumieć. To nie jest zadanie żadnego świętego.
To nie jest praca żadnej inkarnacji. To nie robota żadnego polityka. I nie praca żadnego wielkiego przywódcy. To dzieło Adi
Shakti, które tak przejrzyście pokazuje w was swoje rezultaty. Teraz możecie to zobaczyć. Zadowolenie Mnie jest waszym
gorliwym pragnieniem, wiem. Widzę, jak Mnie kochacie i jak chcecie dla Mnie działać. Największą rzeczą, jaką możecie dla Mnie
zrobić, jest szerzenie Sahaja Jogi. Otrzymaliście bardzo szczególne, niezwykle trudne błogosławieństwa. Nie musieliście
podejmować żadnych wysiłków. Nie musieliście płacić żadnych pieniędzy. Nie musicie odprawiać rytuałów do znudzenia.
Dostaliście to spontanicznie. Ale to nie znaczy, że jest to swego rodzaju prawo przysługujące z urodzenia, żeby to dostać. To
jest dziełem Adi Shakti. A praca Adi Shakti musi być widoczna w waszym życiu. To jest współczucie, bez niczego w zamian.
Ludzie próbowali szerzyć swoją religię okazując współczucie biednym ludziom, opiekując się biednymi, niepełnosprawnymi. Nie
ma właściwie potrzeby, aby Sahaja Jogini to robili. To, co powinni zrobić, to zmienić innych ludzi. Wyszukiwać sposoby i metody,
jak możecie transformować, jak możecie rozpowszechniać przesłanie Adi Shakti. Przyłóżcie się do tego, a zobaczycie jakim
sposobem to osiągnąć. Przez cały czas powinno być nieodparte pragnienie wynalezienia metody, dzięki której możemy szerzyć
Sahaja Jogę. W przeciwnym razie jest tak, jak to opisał Chrystus, że niektóre nasiona padły na mokradła i wykiełkowały, ale nigdy
nie wyrosły. Tylko wiedząc czego możecie dokonać jesteście w stanie wzrosnąć w prawdziwym tego słowa znaczeniu i stać się
kimś bardzo, bardzo wyjątkowym i efektywnym. Bez wątpienia mam wizję i dużo o niej mówiłam, ale to się zazwyczaj kończy na
pudży i niczym więcej, to nie jest dobrze. Wiem, że niektóre kraje są bardzo trudne. Spróbujcie dowiedzieć się, na czym polega
problem, dlaczego jest to takie trudne. Należy zwrócić uwagę na to, co robią inni ludzie, aby siebie zniszczyć, jak gdyby było to
nieodłączną częścią tej samej gry, którą nazywamy sądem ostatecznym, ale dzięki naszemu współczuciu i miłości, ocalmy tak
wielu jak to tylko możliwe. To jest dzieło Adi Shakti, a nie dzieło żadnego świętego czy jakiejkolwiek inkarnacji. Bez wątpienia
wszyscy tam są. Wszyscy są z nami cały czas, aby nam pomóc, ale wy ludzie macie moc Adi Shakti, która jest bardzo wielka,
bardzo przenikliwa, która jest nadprzyrodzona. Jest bardzo skuteczna, ale dopóki nie uświadomicie sobie swoich własnych
mocy, to jak to wypracujecie? To byłoby jak martwa maszyna, która ma wszystko, ale nie ma nikogo, kto by nią sterował. Ciągle
musiałam przechodzić przez okresy pełne niebezpieczeństw i niekiedy czułam, że być może będę musiała się ponownie
narodzić ponieważ wszystko jest tak pełne trudności dla Mnie. Ale teraz, dla was, to było bardzo łatwe, jakby ten, kto toruje
drogę, musiał bardzo ciężko pracować, ale ci, którzy nią chodzą, nie zdają sobie sprawy, jak łatwo to otrzymali. A jeśli zdadzą
sobie z tego sprawę, zrozumieją również: "Niechaj wielu kroczy tą drogą, która została stworzona z taką cierpliwością,
wyrozumiałością i miłością". Naprawdę muszę zobaczyć, jak wszyscy Sahaja Jogini robią wszystko, co w waszej mocy, aby
zmienić ten świat — bo musi zostać zmieniony. W obecnej sytuacji, ludzkość musi zostać ocalona przez was i nikogo innego.
Żaden prezydent, żaden premier, żaden minister, nikt z nich nie może zmienić tego świata i go uratować. To wy macie ten
przywilej. Macie tę moc. Czy wy zdajecie sobie sprawę ze swojej pozycji? Z waszej własnej istoty, która wzniosła się tak
wysoko? Niestety nie. Jeśli bylibyście tego świadomi to dalibyście z siebie wszystko, aby wyrazić swoją miłość i współczucie

innym ludziom, aby uświadomili sobie, kim są. Tylko poprzez Sahaja Jogę możecie ocalić ten świat. Nie ma innego wyjścia.
Czegokolwiek byście próbowali, powiedzmy, pomóc biednym, pomóc temu czy tamtemu, jest to czymś bardzo, bardzo
powierzchownym. Najlepszą rzeczą jest dać Realizację każdej osobie, którą widzicie. Widzieliśmy dzieci. Ich czas nadchodzi.
Będą też wielkimi Sahaja Joginami. Widzę to. Ale przed nimi musicie pokazać własne zasługi w tym, co zrobiliście. To nie jest
praca statyczna. To duży ruch, który musi być naprawdę wybuchowy i dopóki nie zostanie podjęty tak wielki krok, nie wiem, kto
będzie winien zagłady. Jesteście tymi, którzy muszą tworzyć przeznaczenie istot ludzkich. Nie uważajcie siebie za coś, co jest
niczym. Mogliście nie otrzymać swojej Samorealizacji. Mogliście w ogóle do Mnie nie przyjść. Wśród tak wielu, jesteście tymi,
którzy przyszli do Mnie i którzy poprosili o Realizację i ją otrzymali. Wiecie, że nie można tego wymusić. Samorealizacji nie
można narzucić. Tej świadomości nie można wymusić. A wzrostu tej świadomości również nie można wymusić. Musicie
rozwinąć tę uwagę głęboko w sobie. I przekonać się samemu, co zrobiliście, co osiągnęliście. Jeśli nadal jesteście
zaabsorbowani pieniędzmi lub władzą czy tym problemem, czy tamtym, to wtedy wy jesteście problemem. Nie jesteście wtedy
Sahaja Joginami. Sahaja Jogin jest ponad wszystkim innym i jest bardzo potężny. Osiąga moc — moc miłości i współczucia,
która nie jest tylko słowami miłości. To nie tylko akt kochania innych, ale także potężna osobowość, którą będziecie mieli, która
po prostu będzie emitować to wspaniałe Boskie Światło i może pochwycić ludzi. Wszyscy powinni mieć bardzo odważną
osobowość. Muszę powiedzieć, że ludzie się poprawili, inaczej wszyscy pisali do Mnie: "To jest nie tak ze mną, a to jest nie tak z
moim ojcem. To nie tak z moją prababcią i innymi rzeczami." Ale to się skończyło. Dużo mniej, muszę powiedzieć, dużo mniej.
Ale zamiast opowiadać Mi o ludziach chorych, o ludziach, którzy ponieśli porażkę, o ludziach, którzy wciąż są w stanie którego
nie można poprawić, należy zmienić uwagę. Jeśli gdziekolwiek jest jedna osoba, która zachorowała na raka, natychmiast
przyjdzie do Mnie przynajmniej dziesięć zdjęć. Lider napisze do Mnie. Żona lidera napisze do Mnie. Każdy napisze do Mnie, że
Matko powiedz to i powiedz tamto. Dlaczego? Czy to Moja praca? Tę osobę można wyleczyć — mamy szpitale — można
wyleczyć za pomocą zdjęć, ale uwaga zawsze skupia się teraz na części współczucia. Dla tych ludzi, którzy jak to się mówi
cierpią fizycznie, psychicznie, emocjonalnie, finansowo, także w małżeństwie, to nie jest wasza praca, ani Moja. Jeśli są chorzy,
powinni wziąć fotografię i to wypracować. Jeśli to nie działa, oznacza to, że nie zasługuje. Nie musicie ich leczyć i
wypracowywać, a jeśli to się nie uda, pisać do Mnie, że "Matko, taka a taka osoba jest chora". Co jest tak ważnego? Już teraz
mamy tak wielu zdrowych ludzi. Dlaczego nie użyć ich najpierw? Naszym zadaniem nie jest leczenie ludzi. Sympatia jest w
porządku. Współczucie jest w porządku. To jest naturalne, że nasza uwaga kieruje się na ludzi chorych, biednych lub cierpiących,
ale co z Sahaja Jogą? Jeśli macie jedną chorą osobę, stu Sahaja Joginów zajmie się tym. Dlaczego tak się dzieje? Czy to
współczucie? Nie. Chcą udowodnić, że potrafią wyleczyć tę osobę. To nie jest współczucie. Współczucie dzisiaj polega na
przekształceniu ludzi w Sahajis, w dobrych ludzi. To jest miłość Adi Shakti. Bo ci, którzy się urodzili i tak muszą umrzeć.
Oczywiście nie powinniśmy być nieuprzejmi, ale nasza uwaga powinna być zwrócona na to, ilu ludziom dajemy Realizację. To
bardzo powszechna rzecz, że ludzie bardziej zajmują się tak zwanym uzdrawianiem i ulepszaniu itp. W porządku. Widzicie, są
też takie problemy, jak w małżeństwach. Niektóre pary małżeńskie nie chcą być ze sobą. W porządku. Zakończcie je. Jeśli nie
chcą żyć ze sobą, pozwólcie im. Mamy na tym świecie wielu rozsądnych ludzi, wielu ludzi zdrowych na tym świecie. Jak możecie
dalej zmagać się z ludźmi, którzy nie chcą być ze sobą i mają problemy? To nie wasza praca. Przede wszystkim jesteście
pracownikami opieki duchowej. Nie jesteście pracownikami socjalnymi. Oczywiście przy okazji możecie wykonywać pracę
socjalną. Nawiasem mówiąc, to nie ma znaczenia. Ale najważniejszą rzeczą dla was jest przemiana ludzi. A w tej materii
największą chorobą jest podłość, okrucieństwo torturowanie innych, gniew. Wszystkie te choroby można wyleczyć, te, które są
wewnętrzne, a nie zewnętrzne. Na to jest dzisiaj zapotrzebowanie. Każdy kraj walczy, jest torturowany i cały czas jest zagrożony
zniszczeniem. Jedyny sposób, w jaki możecie to zmienić, to dać im Samorealizację. I to, co następuje należy widzieć bardzo
wyraźnie, że kiedy dajecie komuś Urzeczywistnienie i ta osoba do niego dorasta, wtedy jesteście chronieni. Jesteście całkowicie
chronieni. Kto was chroni, możecie zapytać? Adi Shakti, tak, ale na tym świecie działa także pewna destrukcyjna moc, nie
negatywna, ale pozytywna destrukcyjna moc Śiwy. Jeśli On widzi, że praca Adi Shakti idzie dobrze, to jest zadowolony. Ale On
siedzi tam i obserwuje każdą osobę każdą pracę Sahaja Joginów i jeśli uzna coś za naprawdę złe, to jest to poza Moją kontrolą.
On niszczy. Nie mogę dopuścić, by sprawy zaszły tak daleko. On niszczy. Nie tylko niszczy, ale tysiące może zniszczyć. Jeżeli
gdziekolwiek dochodzi do kataklizmu, jak trzęsienie ziemi lub jakiś huragan, możemy powiedzieć, wszystkie te rzeczy
przychodzą dzięki działaniu Shri Mahadevy. Nie mogę wam w tym pomóc, ale jeśli naprawdę dajecie ludziom Realizację, to
wszystkiemu można wtedy zapobiec. Oczywiście, powinnam powiedzieć, to zachcianka Adi Shakti, że rozpoczęła pracę
tworzenia tego świata tworzenia was i uczynienia z was Sahaja Joginów, ale wasza odpowiedzialność jest również bardzo
ważna. Nie możecie być odpowiedzialni. Może to było, czułam, Moja odpowiedzialność, ale jest różnica. Nigdy nie czułam, że to
moja odpowiedzialność, nigdy nie czułam, że to moja praca, nigdy nie czułam, że muszę to robić. 'Ja to zrobiłam.' To jest ta

praca. To rodzaj osobowości, którą powinniście mieć. Musicie to zrobić w bardzo skromny sposób, w bardzo piękny sposób, a
będziecie zdumieni, widząc, jak jesteście chronieni, jak jesteście wspierani i jak wszystko działa. Największą radość doznacie,
gdy odkryjecie, że możecie dać ludziom Urzeczywistnienie. Możecie zmienić ich życie. Nigdy nie czulibyście takiej radości,
nawet jeśli, powiedzmy wygracie duży los na loterii albo dostaniecie wysokie stanowisko, wielkie nazwisko lub bardzo wysokie
odznaczenie, nie. Radość tworzenia Sahaja Joginów nie zna granic, jest rzeczą dającą tak wiele radości. Rozwijacie takie
braterstwo, taką solidarność, jak to nazywają, taką jedność, taką radość miłości, radość współczucia. To inny poziom radowania
się, zupełnie inny od zwykłych radości. Nie macie się Mnie bać, ale bójcie się siebie. Miejcie oko na siebie i przekonajcie się, co
robiliście do tej pory. Co zrobiliście do tej pory? Ponieważ zostaliście oświeceni. Jeśli oświeceni ludzie nie mogą dawać światła,
to jaki jest z nich pożytek? Spójrzcie na te małe, małe świeczki. Ilekolwiek mają światła, nawet jeśli tylko trochę, to dają to
światło. Spalają się, by dać to światło. Jeśli nie możemy dać tego światła, jaki jest pożytek z oświecenia? Oświecony nie
oznacza dla siebie światła tylko światło miłości, współczucia, które jest boskie, które nie jest normalne, które nie jest zwyczajne,
jak widać na filmach. To jest boska miłość, która działa i to sprawia, że czasami jestem trochę słaba, kiedy słyszę, że Sahaja
Jogini teraz angażują się w pieniądze, w oszukiwanie. Mam na myśli wszelkiego rodzaju działalność przestępczą, którą robią.
Nie rozumiem. Nie mogę w to uwierzyć. Po osiągnięciu najwyższego, dlaczego chcecie zejść aż tak nisko? Ponieważ jeszcze nie
poczuliście tego, co posiadacie. Nie uświadomiliście sobie, co macie. I nie szanujecie siebie. Mimo to, jeśli jesteście na tej samej
linii i na tym samym poziomie, muszę powiedzieć, że nie oddaliście sprawiedliwości ani Mnie, ani sobie. Musimy to wypracować.
Zrobiłam to w pojedynkę, bardzo ciężko pracowałam, muszę powiedzieć, w tym sensie, że miałam do czynienia z okropnymi
ludźmi, bardzo niemiłymi, bardzo samolubnymi, bardzo okrutnymi. To nie ma znaczenia. I takie piękne perły odkryłam. Ale
musicie zachować swój blask i wypracować to. Będę bardzo szczęśliwa, gdy dowiem się, że Sahaja Joga rozprzestrzenia się
skokowo, z wielką szybkością, i że ludzie naprawdę wkraczają w to królestwo pokoju, radości i szczęścia. To Moje marzenie i
mam nadzieję, że wspólnie to wypracujecie. Dziękuję bardzo.
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Navaratri Puja, Dzień 5-ty, ”Przezwyciężyć nienawiść miłością”, 21.10.2001, Sportcamp, Loutraki, Grecja
Dziś zebraliśmy się tutaj, żeby zrobić puję do Devi. Puję tę celebrowano wiele razy i Devi była proszona przez Devów, żeby
obroniła ich przed tyranią diabelskich ludzi. Dziś czuję podobnie, że jesteśmy w szponach dziwacznej sytuacji, że są ludzie,
którzy sami są diabłami, jak sądzę – a także ludzie, których oni hipnotyzują – którzy usiłują zrobić coś, czego nigdy nie powinni
robić. Ale oni nie wiedzą, że teraz jest kulminacja wszystkiego. Doszło do tego momentu, że wszyscy dobrzy ludzie, szczególnie
Sahaja yogini powinni skierować cały swój umysł na zniszczenie takich strasznych osobowości, jak Mahishasura.
W dawnych czasach było to bardzo proste, bo diabły przychodziły jako diabły i było widać, że to są diabły, i całe ich zachowanie
świadczyło o tym, że są diabłami. Dlaczego to zrobiły? Dlaczego były okrutne? Gdyż tak zwane “istoty ludzkie” jakimi się mienią
– to nie są ludzie – z natury są diabłami i chcą zrobić coś, dzięki czemu mogą zniszczyć istoty ludzkie i dobrych ludzi. Widocznie
teraz przyszedł czas, żeby ich zniszczyć.
W żadnym razie nie mogłabym być przeciw Islamowi ani krytykować Mahometa. On niewątpliwie był od Boga i starał się
realizować boski plan. Ale poza tą boską pracą pojawili się ci głupi ludzie, którzy zaakceptowali tych diabelskich ludzi. Zaskoczy
was, jak się dowiecie, że istnieją siedemdziesiąt cztery odłamy Islamu! Mówią “wyznajemy jedną religię” – ale tak nie jest. Poza
tym, niektórzy z nich są bardzo złymi ludźmi, nazwali siebie imieniem Devbandhis, bo jest takie miejsce w Indiach. Nazywa się
ich też Wahabee.
Znałam ich od dawna, ponieważ w naszym domu, w domu mojego ojca, pracowało wielu muzułmanów jako kucharze, kierowcy i
inna służba. I ci Wahabee są bardzo interesującymi ludźmi, gdyż nawet nie wierzą w Mahometa. Jeśli im się powie, że Mahomet
powiedział to czy tamto, oni mówią: “Nie, my nie wierzymy w Mahometa”. “No to w kogo wierzycie?” - “Wierzymy w Allaha!” “Czy
spotkaliście Allaha? Czy widzieliście Go, że w Niego wierzycie?”
Ale w całym ich zachowaniu było wrodzone okrucieństwo, bardzo okrutne; zawsze kiedy mój ojciec to widział, kazał im odejść.
Bo oni zawsze stosowali grzeszne praktyki, poprzez które działali na innych.
Nigdy się nie spodziewałam, że to dojdzie aż do tego stopnia. A większość z nich pochodziła z Afganistanu. Wyobrażacie sobie,
większość. Oczywiści oni torturowali także innych Afgańczyków. Gdziekolwiek się pojawili, znani byli z wielkiego okrucieństwa.
Nie wszyscy Afgańczycy, nie, zupełnie nie, ale niektórzy. Oni przybyli z Afganistanu do Indii i teraz mamy różne typy
Afgańczyków. Niektórzy byli bardzo troskliwi, uprzejmi, pomocni, bardzo mili ludzie. A niektórzy z nich byli bardzo okrutni.
Początkowo nie rozumieliśmy, o co chodzi. Ale ponieważ Mój ojciec był uczonym i to uczonym Islamu, mówił nam: “To nie są
muzułmanie. Nazywają siebie Wahabee i nie są muzułmanami”. Dziś bardzo jasno to widzę.
Nie chodzi o to, że w innych religiach lub innych odłamach nie ma złych ludzi. Ale ci Wahabee w sekrecie zakładali inne grupy.
Nie ma ich wielu. Dlatego właśnie mój ojciec powiedział Mi tak: “Pewnego dnia staną się bardzo zapalni i mogą próbować
całkiem zniszczyć świat”. Z początku nie mogłam zrozumieć, bo w końcu oni wyglądali tylko jak ludzie. Ale on Mi powiedział:
“Oni są absolutnie zakamuflowani i kiedy zaczną swoje okrucieństwo, nie będzie wiadomo, co robić”.
W naszym kraju mieliśmy pewnego najeźdźcę imieniem Mohammed Shah Dali. Był bardzo, bardzo okrutnym człowiekiem i
zabijał nawet muzułmanów, gdyż jego koncepcja polegała na tym, żeby nie czcić Mahometa, ponieważ Mahomet powiedział:
“Nie jestem Bogiem”. Ja także tak mówiłam, żeby obronić się przed głupimi ludźmi. Przez lata całe mówiłam: “Nie jestem
Bogiem”, ale kiedy poczuli Moje wibracje i to wszystko, uwierzyli.
Ale ci, co wierzą w Mahometa, nigdy nie byli rozumiani przez tych ludzi. Bardzo, bardzo okrutni, a ponieważ oni nie wierzą nawet
w Mahometa, nie można ich przekonać; nie można ich przekonać o tym, co jest napisane w Koranie, ponieważ nie wierzą w

Koran, nie wierzą w Mahometa, wierzą w Allaha. Bóg wie, skąd mają połączenie! Stopniowo, to było zaskakujące, że oni mogli
hipnotyzować ludzi – mieliśmy strasznych guru, którzy przyszli jako guru i zaczęli omamiać ludzi. Widzieliście takich
zahipnotyzowanych ludzi. Tak wielu zostało zdemaskowanych i wielu zostanie zdemaskowanych. W większości byli to ludzie
zainteresowani pieniędzmi, w uzyskaniu mnóstwa pieniędzy, w jakiś sposób, w imię religii. Lecz w tamtych czasach ludzie nie
widzieli ich okrutnych metod i ich okrucieństw. To okrucieństwo zaczęło narastać i wiecie, że byliśmy u auli Nizamudhina.
Właśnie w tym miejscu jednak odkryłam – “Madharsa” znaczy “szkoła”. I do tej szkoły przyjmowano małe dzieci. I to było tak
dobrze zaplanowane, że Bóg nie wie – znaczy, nie mogę powiedzieć chodzi o to, że w samym tylko Delhi było 120 takich
Madharsa! Teraz nikt nie wie, czego tam uczą, jak ich hipnotyzują, jak to robią. Zdarzyło się raz, że przybyłam na miejsce do
Nizamudhina, i zastałam tam ludzi śpiewających pieśni itp. I poczułam w nich prawdziwe uczucie miłości. Oni czuli Moją miłość,
bardzo mocno, wszyscy, i zaczęli przychodzić do Sahaja Yogi. Nie wiedziałam jednak, że w tym miejscu było Madharsa.
Zapytałam ich: “Dlaczego tak jest, skąd takie wibracje. Nizamudhin był aulia [świętym]. “Dlaczego więc to miejsce nie ma
dobrych wibracji?” Momentami czułam bardzo złe wibracje. A oni powiedzieli: “Matko tu jest Madharsa”.
Przyjrzyjcie się złu, jak ono działa. Normalnie zło tak właśnie działa, że będzie formować grupy, wywoływać wojny i zabijać ludzi.
Było tam niewiele osób, ale oni mieli okrucieństwo jako swoją religię. Bez względu na sposób życia, chcieli być okrutni. W tych
Madharsach mieli tylko ludzi, którzy uczyli ich jak być okrutnym, jak nienawidzić. Zaczęło się “nauczanie nienawiści”. A to
nauczanie nienawiści było bardzo dobrze wplecione w te Madharsy na całym świecie.
Jak wiecie, Indie i Pakistan zawsze walczyły. W tym czasie jednak Pakistan uświadomił sobie, że “jeśli będziemy walczyć z
Indiami w taki sposób, nazwą nas terrorystami”. Powiedzieli więc: ”Nie, nie będziemy mieli terroryzmu w naszym kraju”. Ale to
oni przez głupotę, ten nowy gość [prezydent Musharraf] wysłali około 65 uczonych, ambasadorów do Afganistanu, żeby
studiowali w tych Madharsach, jak stać się okrutnym, wyobrażacie sobie! Uczyć nienawiści! Oczywiście jest wielu muzułmanów,
którzy tacy nie są, ale jeśli nie szanujesz Mahometa i jeśli zakładasz, że jesteś muzułmaninem, to kim się staniesz?
Tak więc rozwinęły się wszystkie te złe idee i Islam podzielił się na wiele grup. To w porządku, ale żeby mieć taki rodzaj grupy,
która jest przeciw ludzkości, było najniebezpieczniejszym planem! Nie wiem, jak wielu muzułmanów również o tym wiedziało. Te
Madharsy rozprzestrzeniły się po całym świecie i ludzie wychodzący z tej instytucji stali się bardzo, bardzo okrutni.
Pierwsze okrucieństwo dotknęło kobiety. Kobiety traktowano z pogardą i nie okazywano im najmniejszego szacunku. Samo to
pokazuje, że nie miał kto ich kontrolować. Tego nie napisano w Koranie, tego nie powiedział Mahomet. On mówi: “Bóg jest
miłosierny, dający pokój”. Wszystko, co On zrobił jest bez wątpienia boskie. Ale niektórzy ci ludzie, sposób, w jaki zwrócili się ku
siłom satanicznym, sprawili, że zaczęto źle pojmować Islam. “Islam” znaczy “oddać się”. Ci którzy są oddani, to wy. Poddanie
oznacza takich, którzy odrzucili całą żądzę i chciwość, i wszystkich tych wrogów, i są ponad zwykłymi ludźmi.
Bardzo interesujące było też, jak się zauważy, że Mahomet powiedział: “W czasie zmartwychwstania wasze ręce przemówią”.
Powiedział to bardzo jasno. Oczywiście, ponieważ było to spisane w języku bardzo poetyckim, ludzie jeśli chcą, mogą to
przekręcić. Ale Mahomet nigdy, nigdy nie mógłby powiedzieć… To bardzo, bardzo szokujące, że w tych nowoczesnych czasach
ludzie zwracają się ku takim ułomnym pomysłom. Ale dlatego, to jest przyczyną, że ludzie rozwinęli na nie odporność. Żydzi –
oni rozwinęli na nie odporność. Ta nienawiść jest odpowiedzialna, a ta nienawiść między obydwiema stronami, powiedziałabym,
że teraz dwa różne… to jest bardzo widoczne. Teraz w Sahaja Yodze wy wierzycie w całkowicie niewinną, wspólną egzystencję.
A ci ludzie uważają, że istnieją definitywnie odmienne grupy ludzi… Jaka jest nasza powinność? Co powinniśmy zrobić? Przede
wszystkim powinniśmy zajrzeć w siebie. Przypuśćmy, że urodziłeś się Hindusem – usiądź i zastanów się, czy jest ktoś, kogo
nienawidzisz, bo jest muzułmaninem.
Nie możesz nienawidzić! Nie możecie nienawidzić kogoś dlatego, że jest muzułmaninem. Ponieważ jesteś muzułmaninem i
jesteś poddany, to jak możesz kogokolwiek nienawidzić? Jeśli jesteś poddany, jesteś poddany Boskości, to jak możesz być
przeciwko Boskości? Te prowadzące na manowce myśli i koncepcje trzeba odrzucić. Przypuśćmy, że jesteś Hindusem – jaki
masz interes, żeby kogokolwiek nienawidzić! To pewne! Słowo Hindus pochodzi od nazwy rzeki Sindhu, gdyż Aleksander [Wielki]
nie potrafił wymówić “Sindhu”, więc mówił “Hindu”. A na tej podstawie ludzie zbudowali w Indiach tę straszną nienawiść. Ale

okrucieństwo nie było ich motywem przewodnim. To był ratunek. Bo nie chcieli torturować ludzi.
Ta zdolność torturowania lub nienawidzenia ludzi, pochodzi więc z innych źródeł. A źródłem, jak jasno widzicie, jest to, że oni
otwarcie nienawidzą. Nienawiść to bardzo zła cecha. Jedną z najbardziej niebezpiecznych rzeczy jest nienawidzić. I wszyscy
musicie wiedzieć… w porządku. Teraz mamy…
Dla Mnie bardzo bolesna jest myśl, że my ludzie nienawidzimy innych, kiedy wiecie, że miłość jest tak nieprzepartym, pięknym
uczuciem. Dlaczego więc zwracacie się ku nienawiści? Bo ludzie zrobili na was wrażenie, okłamali was, dlatego nienawidzicie.
Cóż za osiągnięcie! Najpierw stać się istotą ludzką, a następnie osobą pełną nienawiści! Co będzie następne, nie wiem! W
dawnych czasach było w porządku dla Bogini, że zabijała. Bogini zabijała wszystkich takich ludzi… To bardzo smutne uczucie, że
Bóg stworzył istoty ludzkie z ameby do obecnego stadium, a jak my możemy kogoś nienawidzić – a tak właśnie się stało!
Oczywiście Sahaj jest inne. Sahaja yogini wiedzą, jak radować się miłością. To im się podoba, oni się tym radują. Widać to. A jeśli
jakoś, wy ludzie moglibyście usunąć tę nienawiść – jakoś, jakoś – waszą własną siłą woli, demaskując i sprzeciwiając się temu
wszystkiemu, co jest wmawiane ludziom. Jestem pewna… To bardzo trudna praca, gdzie ci ludzie, którzy przyszli na Ziemię,
przeszli przez wszelkie rodzaje edukacji, chcieli poprawić warunki, związki, przyjaźnie, wpadli w głębię nienawiści…
Moje serce szlocha. W jakimże czasie przyszłam na tę Ziemię, gdzie muszę patrzeć, jak ludzie nienawidzą siebie nawzajem.
Mówią o “miłości” i “nienawiści”. To bardzo poważna sprawa, że wy, którzy jesteście dziećmi… tak skończą… Znaczy, gdybym
opowiedziała o Moich doświadczeniach bylibyście zaszokowani. Jak ludzie wpadli w głębię złej natury. To jest zrozumienie
które mamy, zrozumienie o nas; czy my kogoś nienawidzimy? Czy mamy pomysły, których nie powinniśmy, czy też mamy tak
robić?… Czy macie w sobie takie rzeczy? Sprawdźcie! Czy nienawidzicie innych ludzi?
Idee całkiem zbutwiałe dla ludzkiego umysłu. Idee, które są takie same jak instynkty zwierzęce, absolutnie nie są dobre dla istot
ludzkich. Ale to, co się dzieje i co się już zbliża… Jeśli jesteście biedni, to w porządku, ale nienawidząc kogoś, nie staniecie się
bogaci, nie. Jeśli macie trudności, to waszym obowiązkiem jest usunąć te trudności, ale nie prosperować na nich. Wszystko to
musi się skończyć.
To zaskakujące, że wcale się nie martwimy ku czemu zmierzamy. Tak, musicie mieć właściwe zrozumienie dokąd zmierzamy?
Jeśli macie z kimś nieporozumienie, lepiej usuńcie je całkowicie. Oni starają się wam dokuczyć, nie szkodzi. Nie zrozum źle tej
osoby. To bardzo dziwne, że nigdy nie widzimy tych rzeczy, jak są ohydne i jak dziwaczne, jak rujnują naszą osobowość.
Może ci się uda skorygować niektórych ludzi... Wszystkie nasze działania jako Sahaja yoginów, nigdy nie uświadamiałam sobie,
jakie są ważne! Musimy poświęcić tak wiele czasu. Nie przejmować się nonsensownymi, błahymi rzeczami, lecz czymś istotnym
wewnątrz i na zewnątrz nas, co musi zostać usunięte. Jeśli pytam cię: “Ile osób nienawidzisz?” Możesz powiedzieć “20 osób” i…
Widzicie, cała ta atmosfera wypełnia Mnie takim żalem, że po prostu nie wiem co zrobimy, my Sahaja yogini. Jakie są ich plany?
Wejrzyjcie wreszcie w siebie i pomyślicie, jaką konstruktywną pracę wykonujemy i jaką destrukcyjną pracę robiliśmy.
Potrzebujecie dużego szoku, żeby sobie to uzmysłowić. Podoba Mi się sposób, w jaki organizujemy nasze puje i programy, ale
jeśli zapytacie Mojego Wewnętrznego Bytu, wiem, że on jest bardzo nieszczęśliwy, bardzo chory. W tym momencie, co
powinniście zrobić jako Sahaja yogini… jako Sahaja yogini… jako absolutne minimum powinniście skierować całą uwagę. A
wtedy musicie wszystkim powiedzieć… Widzicie, kłopot z Sahaja Yogą polega na tym, że wszyscy radujecie się sobą i nie
widzicie, co dzieje się dookoła.
Teraz muszę wam powiedzieć, że obecnie znajduję się w środku walki między mitem… Czy to jest obszar, czy to jest - nie wiem,
co powinnam na to powiedzieć - czy to, że w nas czai się wciąż pewien rodzaj słabości, z którą nie staramy się walczyć…
Prosiłabym was wszystkich, żebyście medytowali o sobie i zorientowali się, co jest źle…
To wielki szok i żeby zmniejszyć ten szok, co robią Sahaja yogini? Co mogliby wypracować, żeby wysadzić w powietrze ten
straszny sposób życia ludzi? To jest możliwe poprzez Potęgę Miłości – dacie radę! Ale musimy rozwinąć tę moc w swoich

sercach. Pomyślcie o tym! To wielka lekcja dla nas wszystkich, zobaczyć samego siebie - czy jesteśmy w porządku? Czy wciąż
nienawidzimy innych? Jaka jest funkcja naszego umysłu – nienawidzić czy kochać?
A jeśli ta miłość nas oświeci, będziecie zaskoczeni, będziecie dla Mnie olbrzymią siłą. Nie mogę sama wszystkiego zwalczyć.
Muszę mieć ludzi, którzy naprawdę rozwijają swoją miłość – i nic innego! To jest obecnie jedno z wyzwań dla nas, dla
wszystkich Sahaja yoginów na świecie. To nie tylko walka między wierzącymi a niewierzącymi, nie tylko walka między Sahaja
yoginami a nie Sahaja yoginami, ale jest to walka, w której wszyscy jesteśmy jednością i zamierzamy ją podjąć.
Na każdym poziomie musimy być znacznie subtelniejsi. To bardzo, bardzo istotne dzisiaj, zrozumieć to, czy jesteśmy
nieodłączną częścią tego zła, które działa? Czy jesteśmy wolni od tego i przygotowani, żeby je zwalczyć? To wielka walka i mam
nadzieję, że jest rozstrzygająca! Po niej nie będzie już więcej okrucieństw w stosunku do ludzi, nie będzie więcej walk, ponieważ
to jest walka pomiędzy rakshasami a nami samymi. To nie jest “zwykłe”. I to trzeba objaśnić, także tym, którzy wspierają siły zła.
Jedynie możecie spytać: “Matko skąd mamy wiedzieć, kto jest przeciw, a kto nie?” Dobrze się na tym znacie, jesteście Sahaja
yoginami, wiecie, kto stoi po złej stronie. Wiem, że Sahaja yogini mogą uratować i sprowadzić na dobrą drogę wiedzy i miłości.
Ale – bądźcie bardzo ostrożni z propagandą zła, która teraz ma miejsce.
Chcę dotknąć najgłębszej części waszego serca, które powinno się pojednać… Jestem pewna, że wszyscy pojmiecie ogrom
niebezpieczeństwa, które czyha! Możliwe, że nie zostaną żadni ludzie, mogą nie zostać żadne dzieci. Bo jeśli działają takie
rzeczy, jest bardzo trudno, bardzo trudno… Całe moje istnienie jest wstrząsane. Wszyscy powinniście zajrzeć w każdy
zakamarek i kąt waszego życia: Gdzie przebiega ta rozmowa? Gdzie ludzie mówią o okrucieństwie? Co się dzieje?… O
czymkolwiek pomyślę… to nie jeden nie dwóch, to my wszyscy…
Walka, którą prowadzę jest bardzo poważna, bez wątpienia. Ale jeśli wszyscy potrafilibyście walczyć kolektywnie, jak wiele
moglibyśmy zdziałać!… Wszystkie Moje wysiłki, wiedza, zrozumienie, moce wszystko jest teraz w waszych rękach, na to
powinniście być przygotowani. Nie poprzez czytanie czegoś lub mówienie o czymś, musicie wzmocnić w sobie potęgę miłości.
Jestem pewna, że dzięki otwarciu Sahasrary zrobicie to. Ale spróbujcie odczytywać, starajcie się rozumieć poprzez Potęgę
Miłości. To bardzo głęboka sprawa i kiedy o tym mowa, jestem na wpół wewnątrz, a na wpół na zewnątrz. Muszę wam jednak
powiedzieć, żebyście wszyscy to rozwijali, i tylko to ustanowi bardzo mocną opozycję w stosunku do tych “czyniących zło” jak
ich nazywają…
Całe Moje błogosławieństwo jest z wami i chcę, żeby każdy z was wypracował to indywidualnie. Ilu ludzi kochacie, jak wielu
ludzi… Tego musicie się dowiedzieć. Mam nadzieję, że zrozumieliście, co chcę, żebyście zrobili… Wyrasta nowe pokolenie…
Wszyscy, wszyscy jesteście w Moim Sercu i bardzo was kocham, i chcę, żebyście wy ludzie stali się żołnierzami, aby walczyć
wraz ze Mną.
Powiedziano mi, że są ludzie, którzy tworzą grupy – skrajnie negatywna postawa! W tych czasach potrzebujemy całkowitej
solidarności. Więc wszystkim takim ludziom powiedzcie, żeby się zachowywali! Nie ma sensu robić z nich Sahaja yoginów.
Jestem pewna, gorąco tego pragnę, żebyście stali się naprawdę żołnierzami miłości i pokoju. Dlatego właśnie jesteście tutaj, po
to się tutaj urodziliście.
Więc radujcie się sobą.
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Diwali Puja, Żołnierze Boskiej Miłości, 18.11.2001 Lake Piru, blisko Los Angeles, California, USA
Dzisiaj jest bardzo, bardzo wspaniały dzień, w którym zło zostało stłumione.
Zło, które rozprzestrzenia swoją moc wszędzie, istnieje tylko z powodu dwóch czynników. Pierwszym jest brak wiedzy, jesteście
ciągle ślepcami, i podążacie za rzeczami, które nie są właściwe, ale wy ciągle uważacie, że są potężne. Ta iluzja tworzy nie tylko
problemy, ale całkowite zniszczenie.
Więc stawiliśmy czoła bardzo dużym wyzwaniom, bez wątpienia, i one [problemy] łatwo zostały rozwiązane. Opierały się one na
złej podstawie, tylko po to, aby stworzyć problem. Problem został stworzony w [pewnym] celu, i nikt nie mógł sobie wyobrazić że
zostanie rozwiązany tak łatwo i tak szybko. Moim pragnieniem było załatwienie tego przed Diwali i tak się stało. Z powodu
ignorancji ludzie robią wiele rzeczy. Ktoś, kto podąża za jakąś religią lub jakąś sprawą, [robią to] tylko dlatego, że nie są
świadomi prawdy, nie wiedzą o osiągnięciu prawdy, i oni przywierają do czegoś, co uznają za prawdę. Podczas tych wydarzeń
było tak wiele odłamów, tylu głupich ludzi, całkowicie zrujnowanych przez ignorancję.
Teraz, gdy przychodzimy do Sahaja Yogi, znacie całą wiedzę – bardzo

subtelną wiedzę, bardzo subtelną. To nie jest

powierzchowna wiedza, Ona jest bardzo subtelna. A ponieważ nie znają tej subtelnej wiedzy, wkraczają na złe ścieżki, powinnam
powiedzieć, ignorancji, a potem starają się przeciwstawić ludziom czyniącym dobro. Ale ponad wszystkim jest moc Boga. Całe
to przedstawienie jest grane po to, aby udowodnić istnienie tej wielkiej Mocy. To wszystko wypracowało się tak dobrze, i dla
wszystkich was Sahaja yoginów. To bardzo wspaniałe osiągnięcie, że możecie zobaczyć tę grę. Wielu ludzi, którzy osiągnęli tak
zwany sukces, nie widzi tego sedna, ale wy możecie to zobaczyć, bo jesteście widzami. Pomimo, że cały świat jest nierozłączną
częścią tego spektaklu, wy jesteście na zewnątrz i możecie widzieć to tak wyraźnie.
Cokolwiek się wydarzyło, nikt nie mógł uwierzyć, że zakończy się przed Diwali. Tak to idzie, taka głupota, która jest tworzona. A
czasami myślimy, że tego rodzaju głupie rzeczy będą zachwycać innych. Wywieranie wrażenia nie jest sednem. Czy widzicie
wśród tych wszystkich ludzi, którzy zatracili się, jakie wrażenie oni wywarli? Byli tam, aby wywierać wielkie wrażenie na
wszystkich, aby pokazać, że byli wielkimi wojownikami i bojownikami. Ale jakie wrażenie oni wywarli? Bez względu na to, czy
jesteście Duszą Zrealizowaną, czy nie, oni zobaczą, że to jest cud. To jest cud, jak wszystko się udało.
Teraz zaczęła się nowa faza. Wy wszyscy macie bardzo otwarte wyzwanie, dania ludziom oświecenia.
Ludzie nie są już teraz ignorantami, nie są tak mocno zniszczeni. Ponadto widzę, że bardzo się zmienili. Ich podejście podejście
do Prawdy zmieniło się i oni rozumieją, że istnieje prawda poza wszystkim tym co znają. To bardzo ważne, bo jeśli człowiek
zaczyna myśleć: "To jest prawda", po prostu zostaje zablokowany. Za wszelką cenę, cokolwiek się zdarzy, będzie dalej się tego
trzymał. Nie będzie mógł nawet sprawdzić, czy jest to prawda, czy nie. Zwierzęta mogą. W jaki sposób? Ponieważ mają
wrodzoną zdolność wyczuwania zła – wrodzoną. My nie możemy, ludzie tego nie mogą.
Jeśli jest jakiś zły człowiek, pies na niego naszczeka. W przeciwnym razie [pies] pójdzie i go przewróci. Zrobi wszystko, czego
zwykle się nie robi. Jak on rozwinął tę umiejętność wykrywania, kto jest złodziejem, a kto nie? My mamy większą świadomość.
Myślimy o wielu rzeczach, o których zwierzęta nie mogą myśleć. Rozumiemy wiele rzeczy, których zwierzęta nie potrafią
zrozumieć. Na przykład, gotujemy sobie jedzenie, one tego nie robią. Ale czasem myślę, że gotujemy swoje mózgi, ponieważ
sposób zachowania ludzi i starania, aby uniknąć prawdy poprzez swoje ego, jest zaskakujące. Wszystko to, co się dzieje jest
spektaklem, jak mówiłam, ale lepiej porządnie to przestudiujcie i zastosujcie to do siebie a zobaczcie, że jesteście również
nierozłączną częścią tej sztuki.
W tym celu musicie wznieść się wyżej. Musicie wznieść się wyżej, ponad ego i superego, i swoje uwarunkowania, obserwujcie

siebie samych i pytajcie: "Dlaczego tak jest? Dlaczego robię takie rzeczy?" Dlaczego moja uwaga jest taka? Jaki jest główny
powód mojego własnego opętania, a raczej moich własnych błędów: "Dlaczego akceptuję złe rzeczy?". Kiedy tylko zaczniecie to
widzieć, i jeśli znajdziecie choćby odrobinę takiego nonsensownego zrozumienia w sobie, wtedy będziecie potrafili przebaczyć
innym, którzy przeszli pranie mózgu, całkowite wypranie mózgu, i robili wszystko pod jego [wypranego mózgu] wpływem.
Ponieważ wy wznieśliście się dużo wyżej niż ci ludzie, i jesteście dużo bardziej świadomi niż oni wszyscy, więc powinniście tylko
zrozumieć ten punkt a wtedy będziecie mogli im wybaczyć wszystkie błędy, jakie popełnili.
A o ludzi, którzy są naprawdę źli, nie musicie się martwić. To jest praca Boskiej Mocy, aby ich zniszczyć. Ale obserwujcie samych
siebie i zobaczcie, czy macie jakieś takie pomysły, jakieś utrzymujące się idee.
Powinniście starać się oczyścić lustro, dzięki czemu zobaczycie pełny obraz, możecie wtedy spróbować oczyścić go. Bardzo
ważne jest, abyście oczyścili samych siebie. Są ludzie, którzy zrobili wiele złych rzeczy. Po prostu jest mi ich żal. Jeśli zrobili złe
rzeczy, to ich odpowiedzialnością jest zobaczyć co robili. Dlaczego tak robili? Po co to robili? Cała ta introspekcja tak dobrze
zadziała. Wtedy wasze prawdziwe moce ujawnią się – wasze moce dawania Realizacji, wasze moce zrozumienia problemów
waszego kraju, całego świata.
A kiedy poczujecie, że jesteście żołnierzami do walki z tym, że jesteście odpowiedzialni za to, aby to wywalczyć, wtedy wszystko
się wypracuje. Nie możemy zostawić wszystkiego Boskiej Mocy. Musicie użyć Boskiej Mocy i musicie to wypracować, ponieważ
to wy jesteście żołnierzami Boskiej Mocy.
Oczywiście, zgodnie z tą piękną ideą zaczynamy oczyszczać sami siebie. Nie musicie wiedzieć wszystkiego co się dzieje i jak się
dzieje, jak to działa. To nie wasza praca. Jesteście żołnierzami, więc musicie walczyć, walczyć z ignorancją – waszą własną i
innych. Bo przeważnie żołnierze przegrywają, gdy mają własne ego. Kiedy zawiodą, mają inne przeszkody w swoich umysłach.
Nie powinno być przeszkód, ale wy powinniście tylko pchnąć do przodu i wiem, że w ogóle nie ma przeszkód.
To tylko mit, że istnieją pewne przeszkody i że nie możecie tego zrobić. Niełatwo jest podnieść świadomość ludzi, bo wygląda,
że to jest bardzo mała odległość do przekroczenia, ale tak nie jest – nie jest tak. To jest czasem bardzo trudne zadanie dla
niektórych ludzi, aby wydostać się
z pod wpływu Agnyi. W tym punkcie stwierdzam, że niektórzy z was zawiedli. W tym celu najlepiej jest robić introspekcję. Kiedy
myślicie, że jesteście zawsze poprawni i wszystko jest w porządku, najlepiej jest zapytać siebie: "Czy robię wszystko dobrze, czy
źle?" "Co robię, aby siebie udoskonalić?"
Jest taka iluzja, że czasem myślicie, iż robicie wszystko bardzo dobrze. Powiedzmy, że w naszej Sahaja Yodze niektóre osoby są
typem… oni wyjdą do przodu, zrobią to, zrobią tamto. Ale wewnątrz, jaki jest cel? Chodzi o to, że ludzie powinni widzieć, że
wykonujecie tę pracę, tamtą pracę. Celem powinno być, żebyście byli w stanie zobaczyć siebie wewnątrz. Musicie zobaczyć, co
jest problemem wewnątrz, i móc bardzo dobrze zrozumieć, czy byliście bardzo pomocni dla siebie i dla innych.
Na przykład, jest bardzo duży budynek, i wszystkie budynki w okolicy mogą zawalić się z powodu trzęsienia ziemi, ale ten jeden
budynek będzie stał. Powodem jest to, że budynek jest zbudowany na bardzo solidnych fundamentach. W ten sam sposób, jeśli
Sahaja Yoga jest zbudowana z bardzo solidnych ścian, nikt nie może jej zniszczyć, nikt nie może jej zniekształcić; i każda osoba
musi wziąć udział w tej budowie. Na przykład, jacyś ludzie powiedzieli Mi: "Twoi Sahaja yogini, wiesz, są tacy to a tacy, oni się
bardzo popisują itp." Powiedziałam: "Naprawdę? Nie mogę w to uwierzyć, że mogą tacy być". Powiedziałam: "Chciałabym się z
nimi spotkać, kimkolwiek są". Więc powiedzieli: "Nie, sama dowiedz się kim są ci ludzie i dlaczego tak się zachowują".
Odrzekłam: "Ja sama wszystko wiem, ale chcę, żebyście wy wiedzieli wszystko". Znalezienie wad u innych jest bardzo miłą
rzeczą, również bardzo łatwą, ale znajdźcie wady wewnątrz siebie. Czym są te rzeczy, które nas dławią? To jest najlepszy
sposób na poprawienie swojej świadomości. Jak gdy jedziecie samochodem i musicie znać drogę, musicie wiedzieć, jak
prowadzić, musicie widzieć, jakie są problemy, zamiast myśleć jacy jesteście wspaniali – to się nie uda.

Dzisiaj jest dzień bardzo wielkiego wydarzenia. Świętowanie Diwali jest bardzo, bardzo radosną rzeczą. Ale ta radość nie jest dla
nas samych, ta radość jest dla całego świata. Musimy pracować dla całego świata. Pracujemy dla siebie w naszych zawodach,
za pieniądze, cokolwiek to jest, ale co robicie dla innych?
To powinniście zobaczyć dla siebie samych, to bardzo ważne. Jedynie takie osoby są użyteczne w Sahaja Yodze, ponieważ one
troszczą się, one się przejmują i robią coś dla innych. To jest wielka radość wtedy, gdy światła się palą, aby was uszczęśliwić,
one spalają swoje ciała. aby dać wam szczęście. To one powinny nas nauczyć, że musimy sami coś zrobić, aby cieszyć się
swoją własną wyższą świadomością. Jestem pewna, że to wszystko się wypracuje. Ja też staram się jak najlepiej, aby płomień
nie był chybotliwy a pełen entuzjazmu. Jest tutaj. To wy pragniecie napełnić swoje dzbany. Możecie to zrobić.
To nie moje pragnienie wam pomoże. Więc wy sami to zaczniecie, a jeśli chcecie mieć cały obraz siebie, musicie najpierw
porzucić identyfikację z samym sobą, inaczej nigdy nie dowiecie się, co jest z wami nie w porządku. Jeśli zanadto identyfikujecie
się sami ze sobą, nie możecie się wznieść. Teraz, co jest ostatecznym celem przede wszystkim? Jaki jest cel naszego życia?
Musimy zmienić cały świat w motyw przepełniony spokojem. Zmiana samego siebie, oczywiście, jest wspaniałą rzeczą, bez
wątpienia; ale zmiana innych również zatrzyma wszystkie problemy świata.
Jeśli wszyscy ludzie tego świata staną się dobrymi ludźmi, Sahaja yoginami, możecie sobie wyobrazić co się stanie? Pomyślcie
o tym marzeniu, które mam, że musimy zmienić każdą osobę, którą możemy zmienić, i musimy przekształcić ich w dobrych
ludzi. Jeśli nie zostaną przekształceni, są jak świeca bez płomienia.
A jeśli są w stanie się przekształcić, powinniśmy spróbować wszystkich metod, wszystkich sztuczek, aby tego dokonać. Jestem
pewna, że wkrótce nadejdzie taki dzień, kiedy powiecie: "Matko, teraz jesteśmy bardzo bezpieczni". Nie myślcie o przeszłości i
problemach z przeszłości – już to pokonaliście. Po prostu radujcie się sami sobą i miejcie wiarę w siebie, i wypracujcie to.
Jestem pewna, że wkrótce to się stanie, bardzo szybko to się stanie. To wasze pragnienie, również jest waszą metodą
wypracowania tego, waszym niepokojem, aby to wypracować. Główny niepokój powinien być: "Jak mogę przekształcić tę
osobę?" Możecie przekształcić każdego. Wiesz, mówisz jednej osobie, inna osoba podąża za tym. Tak jak, kiedy przybyliśmy
samolotem, zauważyłam na lotnisku, że tak wielu ludzi, wyciągnęło ręce w moją stronę w ten sposób.
Zapytałam: "Kim są ci ludzie?" Oni nie byli Sahaja yoginami. Widzieli kogoś, albo jak to się stało nie mogłam ich zapytać, ale
wszyscy powiedzieli: "Czujemy chłód na ręku. "Nic o tym nie wiedzieli, nie wiedzieli o Kundalini, niczego. Zatem, czym jest ten
wychodzący chłód?
To w zasadzie oni są tam, aby uzyskać swoją Realizację, tylko musimy rozszerzyć nasze ideały, musimy rozszerzyć naszą
miłość do nich. Zamiast się na nich irytować, lepiej jest dać im szansę, i będziecie zdziwieni, że są bardzo chętni do
przetransformowania. Wszyscy są zmęczeni wszystkimi sztucznymi rzeczami. Teraz to jest skończone. Będziecie zdziwieni, jak
wielu czeka tam, abyście dali im Samorealizację i pozwólcie im celebrować z wami ich Diwali, cieszyć się Diwali.
Diwali nie można celebrować jedną świecą. Trzeba mieć dużo więcej świec, i to jest wasza praca. Tylko przez własne świece
możecie to zrobić. To jest wasze własne, i może oświecić każdego. Dlaczego więc nie używać tego za wszelką cenę, w
dowolnym miejscu? Poznałam kilku Sahaja yoginów. Zapytałam ich: "Co zrobiliście?" Powiedzieli: "Nie, nic". "Nic? Niczego nie
zrobiliście? "Nie, niczego".
Zatem jaki jest pożytek z otrzymanej Realizacji? Jeśli niczego nie zrobiliście, nie chcecie dawać nikomu Realizacji, nie chcecie z
nikim rozmawiać, jesteście nieśmiali? Potem spotkałam kogoś, kto powiedział: "Właśnie teraz, Matko, przychodzimy z
programu". "Dlaczego jesteście tak spóźnieni?" "Ponieważ powiedzieli nam, że istnieje zagrożenie bombą". "Więc czekaliście na
zewnątrz?" "Tak". "Ilu?" "My wszyscy. Tysiące czekało.
Nie było bomby, powiedzieli, że nie ma bomby. Więc weszliśmy do środka i my wszyscy dostaliśmy Realizację". "Ale wy byliście
Duszami Zrealizowanymi?" "Nie, mieliśmy naszą Realizację, więc na to też musimy czasami czekać. A teraz jesteśmy

przekonani, że nikt nie może nas skrzywdzić, nikt nie może nam przeszkadzać, nas zdławić. Robimy to tylko dla siebie". Zatem
powtarzam, introspekcja jest bardzo, bardzo ważna w Sahaja Yodze. Kiedy światło znajduje się wewnątrz, musicie się o nie
troszczyć. Byłam bardzo szczęśliwa, gdy usłyszałam od wielu ludzi, że czuli błogosławieństwa Diwali. Ale widzicie, wczoraj
mieliście te przelotne deszcze – jak punktualne one były!
To nigdy się nie zdarzyło, w historii tego świata, nigdy się nie zdarzyło; dlaczego wczoraj przyszły te deszcze i próbowały dać
nowe doświadczenia? Wszystko to jest związane z czasem, należy powiedzieć, że nawet natura wie i my powinniśmy wiedzieć,
że jest to czas na szczególnego rodzaju sprawy. Zwykle dostaję listy o chorych ludziach i ich chorych rodzicach lub ich… ten jest
chory, wszystkie tego rodzaju rzeczy. Potem czyjeś małżeństwo zostało zerwane; następnie ktoś ma dzieci, one są chore –
wszystkie rodzaje nonsensownych problemów oni opisują.
Powodem jest, że oni, ci, którzy piszą, nie są Zealizowanymi Duszami lub być może są w połowie drogi, bo jeśli mogliby sobie
powiedzieć: "Dlaczego mamy pisać do Matki? Możemy zrobić to sami". Zamiast tego powinni pisać co osiągnęli, w jaki sposób
osiągnęli bardzo dużo, jak dostali miłość od innych, jak oni wypracowali Sahaja Yogę w małych wioskach. Dużo lepiej jest pisać
o tym wszystkim, niż pisać: "Moja mama jest chora, mój ojciec jest chory". Wszystkie te związki was zabijają. Więc [nikt] już nie
jest twoim bratem, nikt nie jest twoją siostrą; Tylko Sahaja yogini są twoimi braćmi i siostrami.
Teraz masz trochę kuzynów i to jest kuzyn kuzyna i.... Więc niech tak będzie. To nie wasza praca, nie musicie tego wypracować.
Nawet przed przyjściem otrzymałam takie listy: czyjś kuzyn, kuzyna... taka sprawa. Więc zapytałam tę panią, powiedziałam:
"Dlaczego piszesz te wszystkie rzeczy cały czas o tym kuzynie i o tamtym kuzynie? Ona mówi: "Matko, staram się
rozprzestrzeniać Sahaja Yogę". "W jaki sposób?" "Bo jeśli będą uleczeni, wtedy przyjdą do Sahaja Yogi". To nie jest sposób, w jaki
chcemy rozpowszechniać Sahaja Yogę. To wygląda jak reklama lub coś takiego, specjalność, że powinniście kogoś wyleczyć,
wtedy niektórzy ludzie przyjdą do Sahaja Yogi. Po prostu nie chcemy, aby tacy ludzie przyszli.
Nie chcę was ranić, ale chcę dodać wam odwagi i zrozumienia, i mądrości. Cóż, dlaczego my Sahaja yogini jesteśmy tutaj – czy
tylko po to, żeby wyleczyć wszystkich naszych krewnych? Oni mogą być chorzy z powodu błędów, jakie popełnili. Zamiast
zwracać uwagę na wszystkich takich ludzi, powinniście zwrócić uwagę na siebie i na swój wzrost. Musicie szanować samych
siebie. Jeśli jesteście ich krewnymi, to nie wasza sprawa.
Tak więc zrozumienia mądrości, że przybyliśmy tutaj dla bardzo, bardzo szczególnego zadania o bardzo wysokiej jakości, tam
nie ma. Potem wszyscy tacy ludzie piszą do Mnie.
Teraz jedna pani wyszła za mąż za Sahaja yogina i ona napisała do Mnie: "Rozwiodłam się około osiem lub dziewięć miesięcy
temu, cokolwiek by to nie było. I wszyscy moi krewni teraz mówią: "Dlaczego pobrałaś się w Sahaja Yodze?" I wszyscy krytykują
mnie i Sahaja Yogę. Zapytałam: "Kto ją poprosił o ślub?" Nigdy jej nie prosiłam. Więc teraz małżeństwo stało się dla niej
głównym punktem, że "wszyscy członkowie mojej rodziny mówią…" Co oni zrobili dla Sahaja Yogi? Jeśli to małżeństwo nie
będzie udane, wtedy powiedzą, że jest coś nie tak z Sahają Yogą. Niech mówią. Nie zadeklarowaliśmy tego w taki sposób.
Wielokrotnie powiedziałem wam, żeby nie pisać do Mnie o waszej matce, ojcu, tym, tamtym. Jeśli nie wiecie, jak ich wyleczyć, to
lepiej zrezygnować z Sahaja Yogi. Wy sami możecie ich leczyć, możecie sami sobie z tym poradzić.
Ale powinniście zobaczyć, ile listów dostaję każdego dnia. Pytam ich: "Czy twój ojciec jest w Sahaja Yodze?" "A matka?" "Nie".
"Brat?" "Nie, nikt". Więc dlaczego Mnie prosisz? Jaki związek mam z nimi? To nie Sahaja yogini. Ja jestem odpowiedzialna tylko
za Sahaja yoginów.
Oni nie są Sahaja yoginami, więc dlaczego Mnie fatygujecie? Nie można tego zrozumieć. W Sahaja Yodze macie prawo do
Samorealizacji, w porządku. Potem tym, którzy chcą mieć Samorealizację, wy możecie ją dać i odpowiednio ich naprawić. Ale
zamiast tego, ktoś kto wisi w powietrzu i który spada z lotniska gdzieś indziej, czy coś w tym rodzaju – to wszystko jest
naprawdę szalone i odrażające. Ja się nie martwię, więc wy nie powinniście się tym martwić. To, co należy zrobić, to zobaczyć,
że ci ludzie, którzy o tym [leczeniu przez Sahaja Yogę] mówią, powinni przyjść do Sahajy Yogi. A wy musicie im powiedzieć:
"Ponieważ nie zajmujesz się Sahaja Yogą, dlatego tak jest". albo "Ta osoba nie zajmuje się Sahaja Yogą, dlatego właśnie jest ten

problem. My jesteśmy w porządku, jesteśmy szczęśliwi".
Ponieważ Sahaja Yoga stoi otworem, więc wszyscy tu przychodzą. Prosiłbym was w dniu Diwali abyście obiecali samym sobie:
"Nie będę marnować mojej energii na ludzi, którzy nie są Sahaja yoginami". To jest bardzo ważne, bo cały czas koncentrujecie
się na złych rzeczach i na złej podstawie. Jeśli macie trochę inteligencji, musicie wiedzieć, że teraz należycie do bardzo wysokiej
kategorii ludzi duchowych, których jest bardzo niewielu. Na tym świecie jest ich bardzo niewielu, a wy musicie się
skoncentrować, aby zobaczyć, że ta jakość musi być w tak wielu ludziach, i musi być ciągłe dążenie do tego celu. Znajdźcie tych
ludzi, powiedzcie im, że znaleźliście to - "ty też możesz to dostać". Ale nie zajmujcie się sprawami, które nie mają dla nas żadnej
wartości. Musicie wiedzieć, że jesteście szczególną rasą. Jesteście specjalnymi żołnierzami, którzy zostali przeszkoleni do
wykonywania tylko pracy Sahaj. Zatem marnowanie energii na swoich krewnych, i braci czy siostry nie jest dla was dobre.
Należy to teraz zrozumieć, że macie swoją własną energię zarezerwowaną – po co? Tylko dla Sahaja yoginów. Powinniście
pomóc każdemu, kto jest Sahaja yoginem lub kto chce zostać Sahaja yoginem. Kto jest ustabilizowanym Sahaja yoginem,
musicie im pomóc, bo jesteśmy jedną Osobowością i to wszystko są różne ręce jednej Osobowości, jednego Boga. Zatem ta
jedność musi zostać ustanowiona wewnątrz siebie, a inni też powinni zobaczyć tę jedność w was. Jest trochę ludzi bardzo
aktywnych. Jest trochę ludzi bardzo aktywnych w krytykowaniu. Wszystko to się wypracuje, jestem pewna, bo jest to rok wielkich
osiągnięć i wielkiego sukcesu. Ale jeśli zaczniecie robić z tym coś nonsensownego, nic z tego nie będzie. Oczywiście nie mówię,
że nie mamy takich Sahaja yoginów z nami – mamy.
Mamy wszystkich żołnierzy z nami, bez wątpienia. Oni mają cały oręż, mają wszystko; ale potrzeba nam więcej. W tym celu
musimy pracować kolektywnie, musimy zaplanować, co mamy robić. Niedawno był duży spór o muzułmańskie zachowanie
ludzi. Nie jesteśmy ani chrześcijanami, ani muzułmanami, ani niczym takim. My nie jesteśmy, ponieważ nie można wcisnąć się
na małą arenę, mówiąc: "Ja jestem Sahaja yoginem, ale ja jestem chrześcijaninem". Nie możecie. Musicie zrezygnować z tego
marginesu. Jesteście Sahaja yoginami całkowitymi i wszystkie inne nonsensowne rzeczy nie przynależą do was. Widziałam
wielu muzułmanów, również przyszli do Sahaja Yogi, ale niewielu z nich jest prawdziwymi Sahaja yoginami.
Ale oni przyjdą, posłuchają mojego wykładu. Ale bardzo niewielu jest naprawdę Sahaja yoginami w prawdziwym tego słowa
znaczeniu. Następnie zaczniecie widzieć wady swojej społeczności, tak zwanej religii, do której należycie, niezależnie od tego,
będziecie widzieć. I na pewno spróbujecie to poprawić, jeśli ich kochacie, albo się poddacie. Oni są specjalnymi ludźmi,
specjalnie wybranymi dla bardzo szczególnego celu, i nie możecie marnować energii na małe, nonsensowne rzeczy. To jedna
rzecz, o której powinniście wiedzieć.
W tym dniu Diwali musicie wiedzieć, że musicie sami się palić, aby światło Boskości wszędzie rozprzestrzenić. Ale nie róbcie
zbyt wiele. Jak niektórzy ludzie przyszli i powiedzieli Mi: "Matko, opuściliśmy naszych rodziców, zrezygnowaliśmy z tego,
zrezygnowaliśmy z tamtego. Nadal nie jesteśmy w porządku".
Więc powiedziałem: "Dlaczego mielibyście zrezygnować? Złapiecie się za coś, a potem rezygnujecie? Albo automatycznie to się
po prostu kończy?" "Ach, byliśmy, widzisz, bardzo przywiązani do naszej rodziny, do rodziców, do kraju, a teraz zrezygnowaliśmy
z niektórych, ale
z niektórych". Tacy na wpół-upieczeni ludzie nie są dobrzy, i nie poświęcajcie im zbyt wiele uwagi. Nie zasługują na żadną
uwagę. Powinniście to dokładnie zrozumieć, że nie powinniście również być tacy ani nie powinniście mieć takich przyjaciół, ani
nie należy robić z nich Sahaja yoginów.
Sahaja yogin to specjalna osobowość żołnierza walczącego o prawdę. Kiedy będziecie mieli ten rodzaj osobowości, będą
światła wszędzie. Tego dnia Diwali, błogosławię was wszystkich
z całego serca i chcę, żebyście szanowali samych siebie i zrozumieli, jaka jest pozycja waszego bycia w tej organizacji, możemy
nazwać lub w tym ruchu Sahaja Yogi.

A jak to działa? Uwaga powinna być przeniesiona od wszystkich tych nonsensownych, przyziemnych rzeczy – na siebie.
Powinna to być bardzo dynamiczna siła, która powinna zadziałać. Jestem pewna, że w przyszłym roku będzie inaczej. Będziemy
mieć wszystkie piękne błogosławieństwa Boskości. Musimy to robić wspólnie i zrozumiale.
Niech was Bóg błogosławi.
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Makar Sankranti Puja
14.01.2002 Pratishthan, Pune, Indie
(Przetłumaczone z języka Marathi)
Makar Sankranti oznacza 'Sankraman', czyli dzień przynoszący zmianę. Tego dnia Słońce zaczyna poruszać się w kierunku
półkuli północnej. W Indiach wszystkie święta obchodzone są w oparciu o położenie księżyca. To dlatego ich daty zmieniają się
każdego roku. Makar Sankranti jest oparte na pozycji słońca i dlatego ten festiwal świętuje się co roku 14-go stycznia.
Makar Sankranti wskazuje dzień, w którym słońce staje się cieplejsze. Gorąco pochodzące od słońca ma dobroczynny wpływ na
rodzaj ludzki. To z powodu tego słonecznego gorąca możemy chodzić, możemy mówić. Upał sprawia, że człowiek odczuwa
złość, dlatego w tym dniu jemy jaggery - żeby nasza mowa była słodka. Słoneczne ciepło jest odpowiedzialne za całą wegetację
roślinności i bogactwo ziemi. Tego dnia ofiarowujemy Bogini owoce i warzywa, i otrzymujemy jej błogosławieństwa. Z
błogosławieństwami Adi Shakti element Ziemi ochładza się i rodzaj ludzki robi postępy.
Festiwal Sankranti ma znaczenie kulturowe. Ludzie w całych Indiach świętują ten festiwal
z entuzjazmem. Również w innych krajach jest on świętowany. Ale w Indiach nadano mu szczególne znaczenie. W Indiach nie
mamy wielkich różnic temperatur, warunki klimatyczne są dość zrównoważone. Indie są błogosławione przez Adi Shakti. W
innych krajach nie ma takiej równowagi. Mają albo skrajne gorąco albo skrajne zimno. To nie jest dobre, jeśli zmiana pogody lub
zmiana w przyrodzie powoduje zmianę wewnątrz nas.
Jeśli czujemy gniew z powodu słonecznego gorąca to nie jest właściwe. To źle, jeśli odczuwamy gniew. Spośród naszych
sześciu wrogów (Shudripus), gniew jest najgorszy. Jesteśmy Sahaja yoginami i nasza Kundalini jest obudzona. Oto dlaczego
musimy nauczyć się zachowywać spokój. W większości, Sahaja yogini są dobrzy i rozwinięci. Tylko jeden procent z nich goni za
alaxmi (pieniędzmi). To naturalne, że czujemy na nich złość. Ale to nie jest wasze zadanie, żeby ich ulepszać. To jest praca Adi
Shakti. A wy powinniście stać się dobrymi Sahaja yoginami poprzez zachowanie spokoju. Wszystko dzieje się z łaski Boga.
Musicie o tym pamiętać. Niektórzy ludzie są bardzo źli. Wierzą, że pieniądze są wszystkim. W Sahaja Yodze nie ma dla takich
ludzi miejsca. Adi Shakti sama sobie z nimi poradzi.
Prezydent Ameryki, George Bush, również Mnie rozpoznaje. Ostatnio napisałam do niego list i zaczęły się zmiany na lepsze.
Generał Musharraf też zaczął się zmieniać na lepsze i zwrócił się do swojego narodu i Islamu w oparciu o list, który napisałam
do Pana Busha. Wy też możecie zatroszczyć się o poprawę sytuacji w podobny sposób. Żeby to osiągnąć musicie być bardzo
subtelni i pozostawać w świadomości bez myśli. Musicie posiadać duchową wiedzę, wszystkie inne pragnienia są
bezużyteczne. Nie powinniśmy mieć przyziemnych pragnień. Sahaja yogini muszą jeszcze bardzo się rozwinąć. Z
błogosławieństwami Boga Wszechmogącego dojdziecie do takiego stanu. Nie martwcie się i zachowajcie spokój.
Sankranti oznacza moc słońca. Moc słońca oznacza pewność siebie. Słońce daje nam gorąco i światło. Teraz od nas zależy, czy
przypieczemy się gorącem słońca czy też nabierzemy pewności siebie od słonecznego światła i będziemy promienni.
Wieczne błogosławieństwo dla was wszystkich.
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Sahasrara Puja - Obserwuj Siebie, 05.05.2002, Cabella Ligure, Włochy Muszę powiedzieć, że dzisiaj jest bardzo wielki dzień do
świętowania Sahastrary, dzień Sahasrara pujy. Wydarzyło się coś bardzo wyjątkowego, że Sahasrara została otwarta. Udało się
to nielicznym ludziom na całym świecie; kilku sufim, paru świętym, kilku innym w Chinach i to wszystko. Ale bardzo, bardzo
niewielu udało się otworzyć Sahastrarę. Cokolwiek by powiedzieli czy napisali, nie było to zrozumiane przez ludzi, którzy się nad
nimi znęcali, ukrzyżowali ich i robili te wszystkie straszne rzeczy, ponieważ nie mogli znieść kogoś, kto ma Realizację. To wielki
dzień, gdyż Sahasrara została otwarta na poziomie kolektywnym. Każdy z was to ma. Również na całym świecie macie wielu
ludzi, którzy mają otwartą Sahastrarę. Oczywiście, potrzeba nam jeszcze wielu, aby zrozumieć, jak wielkim wydarzeniem jest
kolektywne otwarcie Sahastrary. Niektórzy bardzo wzrośli po otrzymaniu Realizacji, bardzo. Zrozumieli Sahaja Yogę bardzo
dobrze, osiągnęli głębię, a ich świadomość osiągnęła naprawdę wspaniały poziom jedności z Boskością. Być jednością z
Boskością jest największym błogosławieństwem dla ludzi. Do tej pory ludzie znajdowali się na niższym poziomie egzystencji.
Mieli wszelkie problemy na tym poziomie, zazdrość, nienawiść, wszystkie rodzaje problemów, które mamy dzisiaj - walkę,
niepokojenie innych, niszczenia innych i brak miłości do nich. Wszystkie te problemy istniały, ponieważ ich Sahastara nie była
otwarta. A więc naszym głównym problemem jest otwarcie Sahastrary ludziom na całym świecie, co jest bardzo proste, wszyscy
możecie to zrobić i lepiej będzie pracować, jeśli zrobicie to kolektywnie. Kiedy jesteście kolektywni, możecie to bardzo dobrze
wypracować. Tak jak w Sahaja Yodze było wielu ludzi, których Sahasrara była całkowicie otwarta i którzy czuli swoją głębię.
Najpierw musicie poczuć swoją głębię. Jeśli nie czujecie swojej głębi, nie jesteście zjednoczeni z waszą osobowością, która jest
tak głęboka. Wtedy nie możecie cieszyć się waszą Samorealizacją. Po pierwsze powinniście zrozumieć siebie. Jeśli nie
rozumiecie siebie, to jak możecie zrozumieć innych ludzi? Nie możecie. Zatem najpierw wasza Sahasrara powinna być
całkowicie otwarta. "Całkowicie" oznacza pełną jedność z Boskością. To nie jest trudne. Wystarczy, że trochę pomedytujecie i
potem to się wypracuje. To wypracowało się u wielu ludzi. Jestem szczęśliwa widząc i spotykając ludzi w Sahaja Yodze, którzy
osiągnęli tak dużą kolektywność i świadomość Duszy Zrealizowanej. Zatem, co to jest świadomość Duszy Zrealizowanej?
Właśnie to powinniśmy dzisiaj zrozumieć. To jest bardzo ważny dzień, jak już mówiłam. Świadomość jest taka, że powinniście
wiedzieć, co się dzieje na tym świecie i jak możecie pomóc. Jak możecie pomóc ludziom osiągnąć tę świadomość? Dopóki nie
macie tej pełnej, pełnej wiedzy o sobie samym, pełnej siły w sobie i pewności siebie, nie możecie tego zrobić. Dzień Sahastrary
jest celebrowany, żeby umocnić wasze połączenie z Boskością, tak żeby wasza świadomość stała się całkowicie oświecona i
żebyście widzieli właściwy sens we wszystkim. W tak wielu krajach widziałam, jak ludzie przyjmowali to bardzo, bardzo szybko.
Zaskakująco w Afryce, która nie uchodzi za bardzo rozwinięty kraj, jest dobrze, ponieważ tysiące otrzymało Realizację. Sądzę, że
rozwinięte kraje wyszły poza punkt rozwoju duchowego. Rozwinięte kraje muszą powrócić do punktu, z którego możliwy będzie
wzrost. I ludzie, którzy mają… pomimo tego, że otrzymali Realizację, nie rosną tak szybko, jak ludzie z krajów mniej postępowych
i nowoczesnych. Ale to wciąż działa, wciąż działa w przypadku tak wielu ludzi, i tak wielu uzyskało swój wzrost bardzo dobrze.
Ale muszę powiedzieć, że oprócz medytacji powinniście również na zewnątrz wypracować w sobie stan świadka. Spróbujcie
dowiedzieć się, co jest z wami nie tak, co jest z innymi nie tak i jak możecie w tym pomóc. Tylko przy pomocy waszych wibracji
możecie naprawić tak wiele rzeczy w waszym kraju, w rodzine, wszędzie. I widzicie, jak rozwija się Sahaja Yoga, że jest taka
potrzeba i takie pragnienie, aby otrzymać Samorealizację. Jedno jest ważne, wasze podejście powinno być pełne miłości i pełne
zrozumienia. Oni przychodzą z ciemności niewiedzy i muszą wejść w oświeconą naturę Boskości, która dla nich może być
bardzo jasna. Więc powoli, powoli rozwijacie tę pełną pasji dobroć i miłość dla nich. Jestem pewna, że możecie zrobić dużo
więcej, aby pomóc im wzrastać. Złoszczenie się na nich nic nie da, bo są takimi ignorantami. Przecież wiecie, że nie wiedzą co
czynią. Tak jak powiedział Chrystus: "Oni nie wiedzą co czynią". To, co musicie zrobić to pomóc im zrozumieć, że cokolwiek
robią, cokolwiek rozumieją, to wciąż mało w stosunku do tego, co wiedzieliby, gdyby byli Duszami Zrealizowanymi. Spotykam
ludzi, którzy mają problem nawet po otrzymaniu Realizacji. Oni mają ciągle problem z poprzedniego życia, które już się
skończyło, umarło. Ale oni wciąż to ciągną, a tak bardzo oświecona świadomość też nie pokazuje, co z nimi jest nie tak. Na
przykład weźmy ego. Ego tak się rozwinęło na Zachodzie, gdzie oni są tak rozwinięci, ego również się rozwinęło, a ci ludzie
muszą się dowiedzieć, co jest z nimi nie tak. To ego wynika z przekonania, że jesteście czymś wielkim, jesteście tym, jesteście
tamtym, może wasi rodzice byli wielcy, a może wasz majątek, może zajmujecie wysoką pozycję, czy cokolwiek. To może
wynikać z czegokolwiek i to odczucie działa przeciw waszej świadomości, bo to nie jest prawdziwe. Nie jesteście czymś
kształtowanym przez zewnętrzne okoliczności. Ale jesteście kształtowani przez waszą własną świadomość wewnątrz siebie. I

ta świadomość musi wzrastać. Skąd? Trzeba zrozumieć z jakiego punktu pochodzi to ego. Wczoraj czułam, że wiele osób było
mocno na prawej stronie. Prawa strona nie pomoże, stworzy wam tylko problemy, choroby, i nie ma też potrzeby, żeby Sahaja
yogini byli prawostronni. Więc najważniejszym zagadnieniem jest rozumieć potęgę miłości. Potęga miłości jest czymś
najwyższym i najwspanialszym, i jeśli uda wam się w jakiś sposób odrzucić złość, odrzucić swoją chciwość a także własne ego,
jeśli możecie to zrobić, to znajdziecie się w Sahastrarze. Spójrzcie na te igraszki ego. Ono powstrzymuje wasz wzrost. Ludzie się
gubią tylko na poziomie ego, ponieważ tylko w ego poruszają się jedynie do lewej lub prawej strony i mogą iść za bardzo na
prawą stronę albo zejść na lewą stronę. Oni mogą osiągnąć dowolne ekstremum na obu tych stronach. Tak więc przede
wszystkim musicie skorygować swoje ego. Jak powinniśmy sobie radzić z tym ego? Aby poradzić sobie z tym ego, powinniście
obserwować siebie i śmiać się z samych siebie! Czym jest to ego, które mamy? Jesteśmy ludźmi, ale teraz staliśmy się
Boskością! I z Boskością w nas, z tym światłem w nas, musimy zrozumieć, że jesteśmy nieodłączną częścią Boskości, po prostu
kroplą w oceanie miłości. Jeśli jesteście w stanie zmniejszyć swoje ego i sprowadzić je [ego] do prawdziwego znaczenia waszej
istoty, to wszystko zadziała lepiej. Widzę, że na Zachodzie to ego jest bardzo silne - bardzo, bardzo silne. I jeśli coś robią źle, to
myślą, że to jest właściwe, bo ego może wspierać was na wszelkie sposoby. I na odwrót, ci ludzie, którzy jeszcze się rozwijają,
kraje, które jeszcze nie są rozwinięte, gdzie ludzie mają problem nie z ego, lecz z superego. To da się skorygować. Ale ego jest
waszym osobistym wrogiem, stworzonym przez was. Musicie więc z tym walczyć i obserwować, skąd to przychodzi. To może
mieć źródło w kraju, w rodzinie, to może być skądkolwiek. Więc przede wszystkim musicie obserwować swoje ego, jeżeli mamy
wejść do Sahastrary. Kiedy szukałam sposobu na kolektywne otwarcie Sahastrary, odkryłam, że właśnie ludzkie ego stało Mi na
przeszkodzie. Musiałam walczyć z ego ludzi. Ponieważ jestem kobietą o niewielkich wymaganiach, bez dumy, bez niczego,
ludzie starali się Mnie tłumić, mówili Mi wszelkiego rodzaju rzeczy. Ale ja ich rozumiałam, ponieważ mieli problem z ego. I jak
tylko to ego rozwija się i próbuje dominować, możemy mieć w tym kraju hitlerów, możemy mieć wszystkich tych strasznych ludzi
na całym świecie. A więc pierwsza rzecz, którą musicie zrozumieć, że nie możecie się nigdy podporządkowywać tym, którzy
mają ego. Oczywiście nie możecie zacząć walczyć, ale mieć wiarę w siebie, że jesteście ludźmi, którzy otrzymali swoją
Samorealizację. Jesteście o wiele potężniejsi niż oni. Moje moce działają tylko wtedy, kiedy jesteście Duszami Zrealizowanymi.
Będziecie zaskoczeni, jak one wypracowują wiele spraw, których nie można wypracować z ludźmi z ego. Albo innym razem
słyszałam, że w Afryce ludzie nagle stali się niewidzialni. Był przewrót a prezydent był Sahaja yoginem, i stał się niewidzialny, nikt
nie mógł go znaleźć. Ponieważ oni są bardzo oddani, oni są tak bardzo oddani, że użyli Moich Mocy. Wy wszyscy powinniście
używać Moich Mocy, także dla ochrony. Ta siła ochrony jest bardzo, bardzo mocna, szczególnie dla ludzi, którzy są bardzo
głęboko w Sahaja Yodze, którzy są bardzo głęboko. Więc musicie mieć przede wszystkim całkowitą wiarę w siebie, że jesteście
Sahaja yoginami - ale nie ego. "Sahaja yogini" znaczy, że nie możecie mieć ego. Ten ego-biznes może mieć różne źródła, wiecie
to. Ale to musi być oczyszczone. Tak, jak kiedy płynie rzeka, wszelki brud do niej spływa. Ale kiedy dociera do morza, staje się
morzem. W ten sam sposób musicie się nim stać. Aby stać się morzem musicie zapomnieć o tych wszystkich strumykach
[dopływach], które do was wpłynęły i wszystkich złych ideach, które do was przyszły. To może pochodzić z każdego źródła. Nie
wiem, jak je nazwać, bo tych źródeł jest tak wiele. Czasem ludzie wariują przez to ego. Zatem podstawową sprawą jest
obserwacja i bycie świadkiem waszego ego, jego działania, jak ono psuje wasz charakter, jak ono psuje wasze relacje i robi z
was głupców. Po pierwsze, ego czyni was bardzo głupimi i zaczynacie się zachowywać w taki sposób, że ludzie zaczynają
myśleć: "O, jesteś wielki, najgłupszy z kiedykolwiek żyjących". Ale to nie pomoże, bo jeśli inni pomyślą, że jesteście głupi, to co
się stanie? Przeciwnie, jeśli macie mądrość, jeśli macie ten spokój, jeśli macie ten specjalny charakter cieszenia się wszystkim w
życiu i macie też osobowość kolektywną, to się wypracuje. Oni będą pod wrażeniem, bo zobaczą w tym świetle swoją własną
głupotę, swój własny fałsz, wszystko, i uzmysłowią sobie, że to, co myśleli nie było prawdą. "Ten Pan jest o wiele głębszy ode
mnie. Co on ma, czego ja nie mam?" To jest podstawa dla nas wszystkich. Mamy w Sahaja Yodze ludzi, którzy są liderami. Nie
znaczy to, że oni rzeczywiście stali się liderami, ale to oznacza, że mają większą głębię. Jeśli nie mają - wypadają. Jeśli mają tę
głębię, są liderami, w takim sensie, że inni widząc ich naprawdę się cieszą, naprawdę cieszą się z ich obecności. Więc we
wszystkim sami możecie się przekonać. Szczególnie powiedziałabym, liderom, ponieważ ludzie ich obserwują i są oni dla nich
wzorem. Mówią o Mnie: "Matka jest przede wszystkim Matką, co możemy uzyskać od Niej?" Ale to od liderów możecie się tego
nauczyć i zrozumieć, że to jest złe a to nieodpowiednie. Przede wszystkim powinniście stać się wzorem - wzorem Sahaja yogina.
Zawsze to wam mówiłam: "Pozbądźcie się swojego ego". To najgorsza rzecz, bo na początku przynosi gniew. Myślicie, że
jesteście kimś wielkim, możecie zrobić to - tamto, bo jesteście Sahaja yoginami. To nieprawda. Przeciwnie, stajecie się ogromnie
pokorni, nadzwyczaj pokorni i postępujecie właściwie. Nie staniecie się już więcej aroganccy ani przepełnieni gniewem. Gniew
odejdzie od was całkowicie, całkowicie. To da wam równowagę, to da wam mądrość, dzięki której zobaczycie, jaką pracę macie
do wykonania i po co jesteście na tej Ziemi, dlaczego ta energia do was przyszła, dlaczego jesteście Boską osobowością. To

bardzo, bardzo duża odpowiedzialność. Nie musicie się o siebie troszczyć, nie. To Boskość o was zadba, całkowicie. Będzie was
chronić, będzie się o was troszczyć i zrobi wszystko, czego potrzebujecie. Ale w przypadku, gdy macie ego, odcinacie się od
rzeczywistości, od prawdy i stajecie się wybuchowymi i agresywnymi osobowościami. To musi odejść. Sahaja yogini są
świętymi - nie świętymi, ale więcej niż świętymi, mogą lepiej siebie wyrazić. Mają w sobie moce, które mogą wykorzystać i
pokazać innym ludziom, jacy jesteście potężni, i że możecie dać sobie radę ze wszystkim o wiele lepiej niż myślicie. Na przykład,
gdzieś jest problem i cały świat jest tym zmartwiony. Jeśli tylko będziecie w stanie świadka, problem zniknie, zniknie na całym
świecie. Po prostu nie może tam zostać. Dzisiaj, jak widzicie, świat jest pełen zamętu, pojawiają się niedorzeczni ludzie, kłótliwi,
dominujący ludzie są panującymi. Obecnie, jeśli tylko zobaczycie to w stanie świadka, to zniknie. Bo jesteście bardzo, bardzo
potężni. Ale musicie wiedzieć przede wszystkim, że potrzebny wam jest instrument, aby użyć tej mocy. Jeśli macie ten
instrument wewnątrz siebie, możecie to zrobić. Ale ze swoim ego nie możecie. Ego jest największą przeszkodą dla waszego
wzrostu. Teraz widzicie, że ego jest w punkcie, po przekroczeniu którego trafiacie do Sahastrary. Dotarcie do Sahastrary jest
bardzo proste. Ale jeśli tam jest ego, już jesteście w nim zagubieni. Więc na przekór temu wszystkiemu trzeba zrozumieć, żeby
obserwować samego siebie. Czy jest egoistyczny? Co o sobie myśli? Ego jest bardzo ograniczone, ono was ogranicza i nie
widzicie celu waszego istnienia. Dlaczego staliście się Duszami Zrealizowanymi? Nie rozumiecie. Po prostu jesteście
zaangażowani we własne sprawy, w swoją rodzinę, swoje dzieci i tym podobne, bardzo nisko. Ale jeśli macie, jeśli macie
charakter wolny od ego, wtedy jesteście bardzo efektywni, cała moc działa. To co widziałam to to, że moc Sahastrary jest tak
potężna. W niektórych ludziach uczyniła cuda, wypracowali to dobrze, wspaniale. Ale z powodu ego, tak wielu ludzi wciąż nie jest
na takim poziomie, żeby można było powiedzieć, że są Sahaja yoginami. Teraz Ja tu jestem, żeby wam o tym powiedzieć. W
czasach, kiedy pojawili się święci, nie było nikogo, by ich poprowadzić, by im coś powiedzieć. Przeciwnie, byli oni tak bardzo
zniszczeni przez otoczenie, ludzie nigdy nie rozumieli, dlaczego oni nie mają ego, dlaczego oni są tacy pokorni. I tak ludzie
stracili ich. Ale teraz wy macie moce. Wy musicie wiedzieć, jak używać swoich mocy. Ale to w żadnym wypadku nie powinno
dawać wam żadnego ego, że macie moce. Przeciwnie, powinniście być pokorni. Macie moc, ażeby być pokornymi. A jeśli
potraficie być pokorni i zrozumieć, że ci ludzie nie są jeszcze Duszami Zrealizowanymi, oni są na niższym poziomie. Wciąż ego
ich blokuje i oni są na niższym poziomie, oni muszą je przezwyciężyć. Kiedy to zrozumiecie, to nie tylko będzie wam ich żal, ale
pojawi się też zrozumienie dla nich i przyjdzie do was pewien rodzaj pomocy od Boskości, który rozwiąże wasze problemy.
Widzę, że wielu z was ma czasami problemy na bardzo niskim poziomie. I wtedy jestem zaskoczona, czemu tak się
zamartwiacie tymi problemami? Popatrzcie, jesteście tacy potężni. Zatem w Sahastrarze powinniście wiedzieć, jakie moce
posiadacie. Tam jest tysiąc mocy, tysiąc oświeconych mocy w was. Jeśli potraficie to zrozumieć, to zrozumiecie, że nie ma
sensu w posiadaniu ego, ponieważ macie w sobie tak wiele mocy, których nie używaliście, a które powinniście używać, ale z
powodu waszego ego nie potraficie. Ale dzięki miłości możecie to zrobić. A więc dzisiaj proszę was wszystkich, żebyście
przyrzekli, że "nie damy więcej szans naszemu ego. Odrzucimy je. Odrzucimy nasze ego". Ponieważ to nie ma sensu, ono jest
przeszkodą pomiędzy nami. Kiedy Sahasrara chce pracować, nie może, ponieważ ego jej przeszkadza. Więc lepiej nie mieć
żadnego ego. Możesz być dobrym śpiewakiem, możesz być kimkolwiek w życiu, jakimś tak zwanym wielkim człowiekiem, ale to
wszystko nie ma znaczenia. Dzisiaj potrzebujemy ludzi, którzy są bez ego, którzy posiadają moce w pełni przepływające przez
nich. Z otwarciem Sahastrary wszystkie te siły powinny płynąć, jeśli Sahasrara jest w pełni otwarta. Wszystkie te siły miłości
powinny płynąć. Będziecie zdziwieni, że dokądkolwiek się udaję, tam ludzie Mnie uwielbiają. Nie wiem dlaczego, Ja nic nie robię
a oni po prostu czują moją miłość. Tak powinno być, że ludzie powinni czuć waszą miłość i powinni wiedzieć, że jesteście
kochającą osobą. Rzecz w tym, że jesteście stworzeni jako nadzwyczajni ludzie, bardzo nadzwyczajni, przeznaczeni dla
wyzwolenia całego świata. To jest wasza praca, a nie zarabianie pieniędzy i robienie tych wszystkich bezsensownych rzeczy.
Jesteście tutaj dla bardzo, bardzo subtelnej pracy, która polega na podnoszeniu Kundalini ludzi i uświadamianiu im ich
wspaniałości. Istoty ludzkie nie zostały stworzone tylko dla wojen i walki, nie dla uprawiania polityki i robienia tych wszystkich
brudnych przekrętów. Ludzie nie są stworzeni do prowadzenia takiego, że tak powiem, plugawego i brudnego życia. Ale w tym
świecie my istniejemy po to, żeby wykonywać tą wielką pracę Boga, który nas stworzył. Jest to możliwe, jeśli jesteście świadomi,
że wasze Sahastrary zostały otwarte i że w tej Sahastrarze rezyduje czystość, a nie wszystkie te małe rzeczy, o które się
martwicie. Niektórzy ludzie próbują wykorzystywać Sahaja Yogę myśląc, że "mogą to robić lepiej, mogą liczyć na pomoc innych"
- nic z tych rzeczy. Wy sami możecie sobie pomóc, nie potrzebujecie żadnej pomocy. Przeciwnie, możecie pomagać innym. Nie
ma potrzeby oczekiwać pomocy od kogokolwiek. Spójrzcie na Mnie, Ja jestem zwykłą gospodynią domową, ale jak to działa na
całym świecie. Przez co? Tylko poprzez siłę miłości. Problem w tym, że Ja mogę używać Mojej Mocy Miłości, ale wy nie wiecie,
jak jej używać. I to jest jedyny problem. Jeżeli chcecie używać siły miłości, Dzięki niej możecie zdobywać ludzi, możecie
zrozumieć. Ich problem polega na tym, że nie są Sahaja yoginami, nie są ludźmi, którzy mają wszystkie błogosławieństwa i nie

są połączeni z Boskością. Wyobraźcie sobie, jesteście połączeni z Boskością. A Boskość to taka wspaniała rzecz, to Ona
stworzyła cały Wszechświat, stworzyła was i wszystkie wspaniałe dzieła. Zatem kim jesteście? Wy jesteście cząstką Boskiej
Mocy. Więc dlaczego nie wykorzystujemy w pełni Boskiej Mocy w nas, z miłością i zrozumieniem, żeby rozwinąć tę mądrość w
was. Oto co należy sobie powiedzieć: "Jesteśmy Duszami Zrealizowanymi". To jest szczególna osobowość, bardzo wyjątkowa.
W tym świecie jest bardzo niewielu ludzi, którzy są Duszami Zrealizowanymi. Ale teraz jest ich tak wielu, widzę ich. Ale wciąż
czegoś brakuje...nadal są problemy z powodu ego. Nie należy mieć ego w stosunku do czegokolwiek. Wszystko jest ulotne, to,
co nie jest ulotne, jest Boską Miłością. To co nie jest ulotne, jest Boską Osobowością. Przez cały czas widzicie świętych i
wszystko to, i chociaż oni nie żyją, ludzie ich pamiętają. Cała ich poezja jest pamiętana. Jednak nie mogli oni zrobić zbyt wiele
dla pracy Sahastrary, nie mogli dawać ludziom Realizacji. Ale z powodu ich osobowości wciąż są szanowani. I ludzie wiedzą, że
oni robili zadziwiające, cudowne rzeczy. W ten sam sposób, możecie zobaczyć swoje własne cuda i możecie zobaczyć do czego
jesteście zdolni, ponieważ jesteście połączeni z Boskością. To jedno musicie wiedzieć. W razie jakiegoś niebezpieczeństwa czy
przy problemu, powiecie, że będziecie ocaleni. Bez wątpienia wielu z was zostało ocalonych, ale to nie wystarczy. Po co
zostaliście ocaleni? Jaka jest wartość waszego życia? Dlaczego żyjecie? O co chodzi? Dlaczego Bóg was ocalił, dał wam to
wszystko? Ponieważ tak wiele musi być zrobione dla tego świata. Muszę powiedzieć, wy jesteście żołnierzami prawdy,
żołnierzami dobra i to wszystko musi być zrobione z wielką odwagą i zrozumieniem siebie. To, co musicie zrobić, to mieć wiedzę
o samych sobie. Musicie znać siebie, musicie mieć wiedzę o sobie, czym jesteście. Jeśli tego nie macie, co wam przyjdzie z
otwarcia Sahastrary? Wiedza o samym sobie nie powoduje dumy ani niczego takiego. ale ma być waszym obowiązkiem, który
musicie wypełnić, który musicie wypracować. Sahaja Yoga jest nie tylko dla was, ale wy jesteście dla całego świata, postarajcie
się zrozumieć. Czasem myślimy, że Sahaja Yoga jest dla naszego doskonalenia, poprawy zdrowia, to, tamto. To tak nie jest. Ona
jest dla ulepszania innych. Macie moce, ale ich nie wykorzystujecie. Wciąż jesteście zajęci - dostaję listy, gdzie piszecie: "To jest
z nami nie tak, to jest źle..." Dlaczego nie możecie sami się skorygować? Jeżeli nie możecie skorygować siebie, jak możecie
korygować innych? Tak to jest. Powiedziałabym, widzę, że jest zrozumienie wkraczające w wasze rozumienie, że jesteście
wielcy i nie jesteście zwykłymi ludźmi. Powinno to być praktykowane i używane w sposób, który pokaże ludziom, że jesteście
Sahaja yoginami. Nie znaczycie mniej niż jakikolwiek Sufi, czy inne Zrealizowane Dusze czy święci. Ale macie moce, których oni
nie mieli, których nie byli świadomi, podczas gdy wy macie te moce! Spróbujcie zrozumieć moce, które posiadacie. Ale
rozumiejąc to, nie powinniście odczuwać dumy w żaden sposób, bo to jest wasza praca, którą musicie zrobić. Jesteście tu i
cieszycie się tym, bo to nie idzie przez wasze ego, to praca bez ego. Jeśli zdołacie to osiągnąć, to będzie bardzo dobrze. Teraz
ego bardzo się zmniejszyło, muszę przyznać, bardzo. Słyszę od ludzi, że ego zmniejszyło się. Ale czasami oni wciąż są dosyć
dziwni i walczą, to i tamto. Ale pomimo to, muszę powiedzieć, że cokolwiek robiono przez te lata ludzie wypracowali to między
sobą. Więc musicie siebie obserwować. I sami zobaczyć, jakie macie ego, i dlaczego musicie być egoistyczni? Niektórzy mają
ego swoich krajów, niektórzy ludzie - uważam, że to wszystko są mity! To wszystko mity! Przecież moglibyście się urodzić
gdziekolwiek. Jednak urodziliście się w konkretnym kraju i macie to ego. I muszę przyznać, to jest coś, czego należy się
wstydzić. Ponieważ wasz kraj, jaki by on nie był, nie radzi sobie zbyt dobrze. Nie jest wyposażony duchowo, więc dlaczego macie
być z niego dumni? Kiedy to wypracujecie i staną się oni duchowo wyposażeni, wtedy oczywiście możecie być dumni ze swojego
kraju. Ale widzę, że tak się nie dzieje. Zatem musicie to wypracować. Jestem taka szczęśliwa widząc, że Sahaja Yoga wszędzie
tak bardzo się rozprzestrzeniła. Rozprzestrzenia się bardzo szybko. W krajach, gdzie nigdy bym nie przypuszczała, ona się
rozprzestrzenia. Na całym świecie są ludzie, którzy chcą to mieć. Chcą otrzymać swoją Realizację i dowiedzieć się, co jest
ponad ludzkim życiem. Nie chcą już marnować swojego życia jako istoty ludzkie, ale jako super ludzie, powinnam nazwać ich
Sahaja yoginami. Więc nasze ego musi być widziane, musi być obserwowane w stanie świadka, jak ono działa i próbuje odwieść
nas z właściwego kierunku ruchu. Tylko w tej kwestii należy być ostrożnym, ponieważ jest to ostatnie centrum do otwarcia.
Kiedy się całkiem otworzy, będziecie jednością z Boskością i wszystkie wasze problemy będą rozwiązane, ponieważ te problemy
są błahe i bez znaczenia. One odejdą, jak tylko wypracujecie swoją Sahastrarę. To bardzo miło, że dziś jest tak wyjątkowy dzień,
kiedy wszystkie trzy gwiazdy łączą się, i to jest specjalne błogosławieństwo. Jeśli wasze moce się zwiększą, wszyscy ci źli
ludzie, którzy chcą przejąć społeczeństwo swoimi politycznymi nonsensami, oni wszyscy znikną. Nie będą mieli więcej sił,
znikną. Więc natura pozbawiona ego pomoże wam - pomoże każdemu. Niech was wszystkich Bóg błogosławi.
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W Indiach wszyscy czekali na monsuny i byli tak zmartwieni, ponieważ deszcz nie nadchodził.
Więc zrobiłam bandhan o deszcz i on nadszedł tutaj. A teraz także powiedziano w telewizji, że będzie padać w Indiach. Ale
najpierw we Włoszech! Powiedziano Mi, że we Włoszech bardzo potrzebujecie deszczu i pierwszy deszcz mieliście kilka dni
temu, a teraz jest drugi. Ponieważ w tym jest całe zrozumienie problemów naszych rolników. A deszcz, jak widzicie, jest tak miły,
że nadchodzi we właściwym czasie. Jestem zaskoczona szybką reakcją i posłuszeństwem deszczu.
Dzisiaj jest wielki dzień dla nas wszystkich, ponieważ świętujemy Guru Puję i wspominamy wszystkich wspaniałych Guru, którzy
przybyli na tę Ziemię, aby nauczać świat o Prawdzie. Było tak wielu z nich. I starali się jak najlepiej wyjaśnić ludzkości, czym jest
duchowość.
Ale rozbieżność jest taka, że ludzie nigdy nie zrozumieli, że duchowość jest najważniejszą rzeczą, jakiej potrzebujemy, że
musimy być jednym z Boską Mocą. Wszystkie ich wysiłki zmierzały w złym kierunku.
Przede wszystkim, byli oczywiście bardzo inteligentni, bardziej niż zwierzęta i rozpoczęli poszukiwanie, nie Prawdy, ale czegoś w
rodzaju samo-wyzwolenia, nie wiem co powiedzieć, nazwijmy to samo-rozwojem. I w tym stracili to, że muszą najpierw szukać
duchowości, która jest najważniejsza. Ale mieliśmy dwa rodzaje "podróży": jedna jest przez lewą stronę a druga przez prawą
stronę. W Indiach, nie wiem dlaczego, mieliśmy wielu ludzi, którzy udali się do dżungli i stali się świętymi, ale robili prawostronną
tapasyę. To znaczy, wchodzenie w pięć elementów jeden po drugim; i zapanowanie nad pięcioma elementami. Oczywiście, jest
w tym Prawda, bez wątpienia.
Widzieliście jak świeca, jak świeca mówi wam, jaki jest wasz stan wewnątrz: czy jesteście opętani czy nie, świeca może wam
powiedzieć - możecie sobie wyobrazić? świeca ma tyle wiedzy.
Przypuśćmy, że macie kłopoty z sercem - świeca pokaże. A jeśli poczyścicie się świeczką, możecie się wyleczyć. Więc ona jest
tak wrażliwa, nie, że może wyleczyć, ale także tak kompetentna; nie, że pokazuje wam, że jesteście chorzy i macie problemy, ale
że jest kompetentna, aby was wyleczyć. Dlatego w Indiach Agni był czczony, to światło było wielbione, ogień był wielbiony, który
był czczony najpierw. Musieli odkryć, że ogień wie wszystko, więc o wewnętrznej świadomości wszystkich tych elementów oni
wiedzieli i dlatego czcili te elementy.
Tak więc przed pują mieli w zwyczaju wzywać wszystkie Bóstwa, które należały do tych elementów, aby były świadkami ich pujy.
Ale okazało się, że to ruch prawostronny. Bez lewej strony, prawa strona jest bardzo niebezpieczna. Oczywiście, jeśli nie macie
prawej strony jest to również bardzo niebezpieczne. Ale najpierw musicie rozwinąć swoją lewą stronę.
To właśnie na początku mieliśmy w Sahaja Yodze. Lewa strona to współczucie, miłość, uniwersalne uczucie, lub możemy
powiedzieć, że to błogosławieństwa Devi, które są opisane, wiecie o tym, w Devi Mahatmyam, że Bogini przebywa w was, jako
tak wiele aspektów. Ona przebywa w was jako shraddha [oświecona wiara]. Ona rezyduje w was jako sen. Ona rezyduje w was
jako iluzja, bhranti. Wszystkie rodzaje rzeczy znajdują się po lewej stronie, które są już opisane. A kiedy powiedziałam wam o
Sahaja Yodze, chciałam uczynić waszą lewą stronę bardzo silną.
Ci, którzy zwrócili się ku prawej stronie stali się bardzo agresywnymi ludźmi i opanowali istotę tych pięciu elementów, to w
porządku. Byli jednak wyjątkowo porywczy, tak bardzo, że rzucali klątwy na ludzi, przeklinali ich. Mówili rzeczy, które nie były
miłe; i nie wierzyli w uniwersalność. To była taka niebezpieczna rzecz, której się podjęli.

W indyjskich shastrach [święte pisma] można zobaczyć wiele przypadków, w których ludzie rzucali klątwę; sprytne, bardzo
powszechne. Wszyscy ci guru używali klątw, ponieważ nie mieli współczucia, miłości, niczego, ale mieli moce prawej strony. Ale
zrozumieliśmy już teraz, że ci ludzie, którzy są na prawej stronie, którzy idą tylko po prawej stronie bez bhakti, bez
błogosławieństw Boskości, mogą w rzeczywistości stać się rakshasami, mogą stać się wielkim niebezpieczeństwem dla
ludzkości. To bardzo poważna sprawa: poprzez waszą inteligencję, poprzez waszą moc myślenia, wasze ego może dojść do
każdej granicy i stworzyć w was problemy.
Teraz ostatecznym problemem jest, widzieliśmy [to], jest wiele chorób, które są absolutnie nieuleczalne. Nawet niektórzy ludzie,
ludzie prawostronni, niektórzy ludzie mogą nabawić się nowotworu zwanego rakiem krwi. A ten rak krwi, teraz go wyleczyliśmy,
ale nawet jeśli jest wyleczony, możecie wrócić do tego rodzaju agresywności, sądząc, że macie absolutną rację. Tacy ludzie
zawsze próbują znaleźć błędy u innych, że taka i taka osoba nie jest dobra, wyrządza krzywdę lub tak czy owak mogą znaleźć
błędy u innych, nie u siebie. Ich uwaga jest na zewnątrz, a nie na nich samych. Nigdy nie widzą, co jest z nimi nie tak, ale zawsze
widzą, co jest nie tak z innymi. Robiąc to, widzicie, że oni wspinają się po drabinie okropnej prawej strony, która może wywołać
straszne choroby. Jak już wam powiedziałam, pierwszym jest rak krwi. Jeśli pozbędziecie się raka krwi, możecie nabawić się
innego problemu.
W dzisiejszych czasach jest bardzo znana choroba zwana Alzheimer. Jest to również aspekt prawej strony, ponieważ jeśli nie
macie tego bhakti, tej pokory, tych błogosławieństw Bogini, możecie rozwinąć wszystkie takie okropne choroby, które nie tylko
są śmiertelne, ale także bardzo szkodliwe dla innych. Będąc więc prawostronnym, nie rozwijacie się. Możecie stać się wielkim
ascetą, jak mówią, który może rzucać klątwy na innych, który może wpędzić ich w kłopoty, myśleć, że to jest wielka moc - nie
jest! Wcale nie jest. Ponieważ, chociaż nie jesteście stłumieni przez inne siły, negatywne siły, ale wasza własna moc odbiera
wam życie.
Więc, kiedy Kundalini się uniesie, najlepiej iść na lewą stronę, nie krytykować innych, nie mówić źle o innych, ale dostrzec, co jest
w was nie tak. Dowiedzcie się, co się z wami dzieje. Najpierw zaczyna się od poczucia własnej ważności, że "jestem bardzo
ważną osobą" a wraz z tym poczuciem własnej ważności przechodzicie do dręczenia wszystkich i torturowania wszystkich, i tak
dalej. Ale z powodu waszego prawostronnego działania możecie odnieść sukces. Hitler był szczytem tego. I tak ludzie zaczynają
zwracać się w stronę bardzo, bardzo okrutnych rzeczy.
W dzisiejszych czasach, uważam, że niektórzy ludzie rządzą wszędzie poprzez swoją prawą stronę. Nie mamy ludzi, którzy
używają swojej lewej strony. A kiedy tylko używają swojej lewej strony, są nazywani świętymi. Teraz wszyscy macie moce lewej
strony. Niektórzy z was również mają trochę prawej strony, co nie ma znaczenia.
Teraz powiedziałabym, że osiągnęliście mistrzostwo lewej strony - tam znajduje się przebudzenie Kundalini, jesteście jednym z
Boskością. Teraz możecie przejść na prawą stronę i ją poznać i spróbować wyrazić swoją prawą stronę. Możecie ją wyrazić nie
poprzez dominowanie innych, ale dominując siebie. Poprzez samokontrolę. Poprzez zrozumienie, co jest z wami nie tak.
Dlaczego się tak zachowujecie? Dlaczego sprawiacie kłopoty innym? Dlaczego przejmujecie kontrolę nad innymi? Tacy ludzie
będą zawsze, jak widziałam, organizować i urządzać, robić to i tamto. Zamiast organizować siebie, organizują innych.
Te rzeczy [są] skomplikowane. Ale jeśli macie miłość i jeśli macie bhakti [oddanie w sercu] możecie bardzo, bardzo łatwo
zdominować innych w zupełnie inny sposób. To nie jest tak, że dominujecie przez okrucieństwo, przez ucisk, ale dominujecie
swoją miłością. I nie chcecie dominować, ale ludzie łatwo, w dużej mierze ulegają miłości i wielkoduszności, hojności. Tak więc
wszystkie te cechy musicie najpierw w sobie rozwinąć; jest problemem lewej strony to, że powinniście być bardzo spokojni,
powinniście dawać miłość innym, powinniście być hojni, powinniście być mili i zobaczyć, na ile to się opłaca.
Widziałam ludzi, którzy są wyjątkowo nieuprzejmi, mogą być nieuprzejmi wobec każdego, taka jest ich natura, którą powinni
pokonać lewą stroną. Grubiaństwo nie jest znakiem świętego. Święty jest wyjątkowo spokojny, i nigdy nie jest nieuprzejmy w
stosunku do innych. Zatem przede wszystkim, powinna mieć miejsce introspekcja: "Gdzie się mylimy? Jakie złe rzeczy robimy?
Jaki jest nasz styl?" Kiedy odkryjecie, że wasz styl jest już lewostronny, wtedy powinniście zwrócić się ku stronie prawej i posiąść

jej moc.
Jakie są moce prawej strony, które osiąga się poprzez doskonałość lewej strony? Po tej stronie mamy kilku wielkich Guru.
Jednym z nich był Raja Janaka. Był władcą kraju, bardzo znanym władcą; a mimo to był tak hojny i dobry, ale jednocześnie był
wielkim monarchą, wielkim królem tamtych czasów, bardzo dobrze znanym z bezstronności, z umiejętności kierowania
państwem i z wszelkiego rodzaju pięknych rzeczy, które czynił dla poddanych. To jest on, Raja Janaka. Nic mu nie
przeszkadzało. Ludzie nigdy nie zrozumieli, dlaczego najwięksi z największych świętych składali Mu pokłony. Co było [w Nim]
tak wielkiego? Chociaż był królem, żył tak hojnie i posiadał tak wiele ozdób, a także pojazdów i tak dalej; ponieważ nic nie było
ponad Nim, był tak nieprzywiązany do niczego. Miał wszystko, ale nie był przywiązany. To bardzo dobry przykład osoby, która
opanowała swoją lewą [stronę] i teraz stała się królem, Raja Janaka nim był.
Mieliśmy wielu podobnych ludzi także później, jednego po drugim, którzy byli wyjątkowo, wyjątkowo bogaci, niezwykle,
powinnam powiedzieć, potężni jako królowie, ale w środku byli całkowicie podobni do Boskiej Osobowości. Nic im nie
przeszkadzało, nic nie sprawiało, że czuli się ważniejsi i szczęśliwsi. Żadne stanowisko, żadna władza nie była dla nich ważna.
Jest to całkowite wyzwolenie istot ludzkich, że jesteście Zrealizowaną Duszą. Powinniście być w pełni wyposażeni we
współczucie, miłość i zrozumienie. Ale jednocześnie powinny one być wyrażone we właściwy sposób.
Na przykład, powiedzmy Chrystus. On jest innym przykładem. Aczkolwiek był On Inkarnacją, niemniej wielkość przebaczenia i
miłości, które miał dla ludzi była ogromna. Ale w tym samym czasie, udawał się w góry i nauczał o duchowości. To nie były
bardzo bezpieczne czasy, ponieważ ludzie nie lubili, gdy ktoś tak mówił. Nienawidzili Go, ponieważ mówił o Bogu. A o tym, co Mu
zrobili, wiecie bardzo dobrze. Nie ma znaczenia. Chociaż Go ukrzyżowali, nadal wszyscy szanujemy Go jako wielką osobowość.
Powodem jest to, że był On bez wątpienia Inkarnacją, ale mimo to, dał z siebie wszystko, aby przekazać innym Swoje dokonania,
lub mogę powiedzieć, wszelkie moce, które posiadał. Chodził wszędzie, nie miał żadnych wygód, ale mimo to chodził do wielu
ludzi i próbował ich ratować.
To była działalność prawostronna. Oznacza to, że Sahaja yogini mogą również stać się prawostronni, ale jak Chrystus. W
przeciwnym razie, jeśli oni są prawostronni będą organizować, będą robić różne rzeczy i będą mieć problemy prawej strony.
Dlatego chcę, abyście unikali prawej strony. Ale gdy już w pełni jesteście lewostronnym mistrzem Sahaja Yogi, wtedy jest bardzo,
bardzo potrzebne, aby być całkowitą osobowością duchowości, którą powinniście skierować na działalność prawej strony. A to,
czym jest działalność prawostronna, to kolektywność. Nie powinniście być zadowoleni z tego, co otrzymaliście. Bardzo łatwo
jest poczuć: "Och, teraz otrzymaliśmy Realizację, teraz ją mamy. Jesteśmy na szczycie świata!" Tak nie jest.
Musicie wychodzić, rozmawiać z ludźmi. Będą was obrażać, będą wam sprawiać kłopoty, będą robić różne rzeczy. Ale wy już
jesteście osobą… Zrealizowaną Duszą. Możecie słuchać tego, o czym mówią; nie będziecie prosić o nic, ale chcielibyście czynić
dla nich dobro. W tym jest także współczucie, że nie chcecie zachować swojej Realizacji dla siebie, ale chcecie doprowadzić
również do tego, aby inni także otrzymali Realizację. To bardzo ważne. Jeśli nie czujecie tego w ten sposób, litości dla ludzi,
którzy nie mają Realizacji, pomyślcie o czasach, w których wy nie mieliście Realizacji. Ci ludzie też nie są zrealizowani i mają zły
okres, mogą pakować się w jakieś kłopoty. Więc teraz nie jest tak, że jeśli macie Realizację poprzestajecie na tym - nie, to nie jest
sposób; ale powinniście iść na całość, aby dostrzec, że dajecie Realizację innym i ich ratujecie. Wszyscy otrzymaliście Realizację
nie ze względu na was, ona nie jest limitowana [i tylko] dla was, ale jest przeznaczona dla innych, musicie przekazać ją innym.
A kiedy zaczniecie dawać ją innym, będziecie zdumieni, jak wiele zalet pojawi się w was; ponieważ, kiedy widzicie innych, to
odkrywacie, czego im brakuje, czego potrzebują, co musicie dać, jak macie dać. Możecie stać się kimkolwiek, możecie zostać
poetą, możecie zostać pisarzem, możecie zostać kimkolwiek, na wypadek, gdy staniecie twarzą w twarz z innymi. Wtedy to
przychodzi jako reakcja w was, wszystkie te zalety się rozwijają a wy stajecie się bardzo dobrym, powinnam powiedzieć, artystą.
Jest to możliwe tylko wtedy, gdy spotykacie innych ludzi i rozmawiacie z nimi o Sahaja Yodze, i mówicie im o swojej
Samorealizacji. Wiem, że będą problemy, wiem. To prawda. Pojawią się ludzie, którzy będą wam się sprzeciwiać, mówić różne
rzeczy przeciwko wam i spróbują powstrzymać wasze działania i wyrządzić wszelkiego rodzaju szkody, nie ma znaczenia. Ale
to, co powinniście osiągnąć, to spotykać ludzi, rozmawiać z nimi i zacząć mówić im o Samorealizacji, musicie ich ocalić. To jest
ważne. Ale przede wszystkim powinniście wiedzieć, że nie powinniście mieć prawostronnych powikłań, w przeciwnym razie

wszyscy oni uciekną.
Osoba, która jest duchowa, jest uważana lub uznawana za osobę bardzo pokorną. Oczywiście, ponieważ jest pokorna, ludzie
wykorzystają ją, powiedzmy, w różny sposób; w porządku, jest to częścią gry. Ale ona nie ma nic przeciwko, nie ma nic
przeciwko. Nie ma nic przeciwko temu, co idzie po jej myśli. Ale najważniejsze jest to, że ma współczucie. Jej współczucie, które
pochodziło przedtem z lewej strony, zostało teraz rozszerzone i ona chce ratować ludzi. Ludzie nie mają jedzenia, w porządku, to
wielka komplikacja, jeśli ludzie głodują, to kolejna; ale jeśli nie dostaną duchowości, jaki jest pożytek z ich ludzkiego życia,
dlaczego rozwinęli się do tego stanu? Rozwinęli się ze stanu zwierzęcego, z najgorszego możliwego do stanu ludzkiego. A teraz,
jeśli nie dostaną swojej Realizacji, to znaczy, że jest to gorsze niż głodowanie, gorsze niż wszelkiego rodzaju ubóstwo, gorsze
niż wszelkiego rodzaju choroby i kłopoty. Dlaczego więc nie spróbować dać im Realizacji? Może warto zobaczyć, że dajecie im
Realizację?
Ale przede wszystkim, jak już powiedziałam, powinniście być bardzo silni na lewej stronie.
Nie powinniście zacząć tego robić, ponieważ macie swoją Realizację, możecie dać Realizację.
Więc nie powinniście zacząć tego robić dopóki nie wzmocnicie swojej lewej strony. Taka osoba jest wyjątkowo skromna,
niezwykle uczciwa, nie żałuje niczego, nie narzeka na nic, i potrafi dostosować się do każdej sytuacji. Nie jest do niczego
przywiązana. To jest automatyczne odseparowanie, nie trzeba tego odłączać. Możecie robić wszystko dla tej osoby, możecie
spróbować zdobyć coś dla tej osoby, to jest w porządku. Ta osoba bez wątpienia przyjmie, ale bez przywiązania do
czegokolwiek. Taka nieprzywiązana osoba jest tą, która może wypracować wszelkie formy rozprzestrzeniania Sahaja Yogi.
Dzisiaj jest to największa potrzeba świata, że musimy mieć więcej Sahaja yoginów. Teraz ludzie tak się wstydzą, że to robią, to
bardzo zaskakujące. Ale widziałam ludzi, którzy nie mają żadnej Prawdy, którzy mają różnego rodzaju fałszywych guru,
napastują innych, próbują szerzyć swoje fałszywe pomysły. Ale Sahaja yogini, dlaczego mieliby się czuć… dlaczego mieliby się
wstydzić, nie rozumiem. Więc rozmawiajcie o tym z każdym, przyprowadźcie ich do Sahaja Yogi. To bardzo ważny dzień,
ponieważ to jest Guru Puja a mówi się, że Guru nie może wam nic dać.
Ale Ja mogę dać wam radę, radę, która rozszerzy wasze serca, staniecie się pokorni i spróbujecie szerzyć Sahaja Yogę z pokorą,
nie z agresywnością. Jest to niezwykle ważne. Jeśli potraficie to robić, to będziecie całkowicie uczciwi w stosunku do tego
życia, które jest życiem duchowym.
Bez tego nie możecie osiągnąć, nie możecie osiągnąć siły duchowości.
W tym celu musicie zrozumieć, że jest to bardzo, bardzo ważne, abyście dali Sahaja Yodze pełną szansę poprzez waszą
mądrość. To co otrzymuję, to głównie listy, o tym, że ta osoba jest dokuczliwa, ta osoba jest dokuczliwa, ta osoba tak postępuje.
Zapomnijcie o tym! Wszystkie takie osoby nie są ważne dla Sahaja Yogi. Ale jeśli ruszycie we właściwym kierunku, zdziwicie się,
spotkacie tylu ludzi, którzy pragną spokoju umysłu, spokoju w sercu i całkowitej jedności z Boskością. Mogą nie akceptować,
mogą nie powiedzieć, że być może trafili również do niewłaściwych ludzi. Ale mimo wszystko chcieliby mieć w sobie prawdziwy
duchowy spokój.
Jest to bardzo powszechne pragnienie w dzisiejszych czasach wśród ludzi, ale aby podejść do tego i osiągnąć ten cel, musicie
podjąć życie bardzo prostej osobowości. Widzicie, jeśli jesteście tak bardzo zainteresowani pieniędzmi, lub jeśli tak bardzo
interesujecie się swoimi tak zwanymi mocami czy ambicjami, to Sahaja Yoga nie może nic zrobić. Ale jeśli interesuje was wasze
współczucie i zrozumienie dzisiejszego świata, to dlaczego jest tyle zamieszania?
Ponieważ istoty ludzkie są w błędzie. Co musimy zrobić, to przekazać im Boską Wiedzę. Takie powinno być wasze pragnienie i
właśnie z nim będziecie się czuć bardzo komfortowo. Wszystkie inne pragnienia, wszystkie inne potrzeby są, jak mówicie,
bardzo przejściowe. Jednym z pragnień jest szerzenie Sahaja Yogi, Jest [ono] tak piękne, że pracujecie nad nim i za każdym
razem, kiedy to robicie jesteście tak radośni i szczęśliwi, nie macie żadnych problemów. To jest znak wielkości Sahaja Yogi i

chcę, abyście wszyscy stali się tacy. Jako że dzisiejszy dzień jest wielki, ponieważ myślimy o wszystkich wielkich świętych,
którzy przyszli na tę Ziemię, i którzy próbowali nas prowadzić. To, co zrobili, to wszyscy próbowali szerzyć Prawdę na całym
świecie. Dużo cierpieli, mieli problemy, tak wiele problemów, ale pracowali bardzo ciężko pod każdym względem, aby szerzyć
Sahaja Yogę i rozmawiać o Bogu i Boskości.
Wszystko, co dzisiaj musicie Mi dać to obietnica, że ilekroć spotkacie inną istotę ludzką, będziecie potrafili opowiedzieć o Sahaja
Yodze.
To jest nie tylko ważne, ale jest to absolutna natychmiastowa potrzeba świata. Jeśli zrozumiecie tę kwestię, dlaczego jesteście
na tym świecie w tym czasie i jaka jest potrzeba świata, natychmiast poczujecie odpowiedzialność. Nie ważne, czy jesteście
mężczyzną, czy kobietą. Idźcie na całość, aby głosić; pomyślcie, aby sprawić, by ludzie zrozumieli Sahaja Yogę, w każdy możliwy
sposób i myślę, że staniecie się kompletni jako guru. Jeśli Sahaja Yoga tylko jest z wami, nie możecie być guru. "Guru" również
nie oznacza, że uciekacie się do nauczania o Sahaja Yodze, mówienia o Sahaja Yodze, wygłaszania prelekcji o Sahaja Yodze, nie!
To oznacza tego, który daje Realizację innym. Nie można policzyć tego, ilu ludziom dajecie Realizację, ale odczuć wewnątrz jak
fale, fale Oceanu Miłości w waszym sercu. Tak pięknie jest obserwować, że ludzie dostają Realizację i są zanurzeni w radości
duchowości. To jest to, co chcę, abyście robili.
Dlatego jestem na tej Ziemi. Musiałam też sporo cierpieć, nie ma znaczenia, tak zwane cierpienia oglądałam jak dramat. Więc
jest ok. Dopóki nie zwracacie uwagi na te wszystkie cierpienia, co jest tak wspaniałe? Wczoraj oglądaliście piękny dramat o
Mahomecie. Zawsze myślałam o Nim, i to był taki ból, że ludzie źle zrozumieli dlaczego robią wszystkie złe rzeczy i zbłądzili.
Teraz czuję się szczęśliwa, że przynajmniej wy, ludzie, uświadomiliście sobie Jego wielkość i zrozumieliście i stworzyliście z
tego taki piękny dramat. Nie wiem, jak daleko możemy to propagować, ale faktem jest, że sam Mahomet został zniszczony, a
potem również jego córka, wnuki zostały zniszczone, Jego zięć został zniszczony. A potem, kiedy ich zniszczyli, zaczęli kolejną
okropną rzecz zwaną Sunnizmem. Teraz religia sunnicka w ogóle nie jest bliska Prawdy, jest to rodzaj bardzo agresywnej i
bardzo okrutnej religii, która wszędzie zaczęła się rozprzestrzeniać. W prawdziwej islamskiej religii Mahometa nie było.
Ci ludzie, którzy Go zabili zaczęli być "islamscy". Więc jest bardzo złą rzeczą, że człowiek, który był tak wielki i tak bardzo
duchowy, nie tylko nie został zaakceptowany ale ktoś, kto Go zabił, jest teraz uznawany. Wszystko może się zdarzyć. Ale
najgorsze, co się stało, to świat islamski, który jest bardzo niebezpieczny i widzimy, ile złych rzeczy robią w imię Boga.
Spróbujcie więc zrozumieć, że to, co się wydarzyło, nie było przeznaczeniem Mahometa, to, co się wydarzyło, nie było
przeznaczeniem rzeczywistości, ale to ma nam wszystkim otworzyć oczy, aby dostrzec, że Prawda zawsze jest prowokowana
przez nieprawdę. A powinniśmy opowiadać się za Prawdą, cokolwiek się stanie.
I nadejdzie dzień, kiedy ludzie zrozumieją, że to była niewłaściwa rzecz, za którą cały czas podążali i robili różne bezsensowne
rzeczy. Wszystko to się wypracuje, jestem pewna, bardzo szybko, jeśli Moje pragnienie jest tak potężne. Jestem tego pewna, że
zrozumieją, że być dobrym, być miłym, być współczującym jest najlepszym sposobem na to, by czuć się szczęśliwym; nic poza
tym.
Niech Bóg was błogosławi.
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Shri Kubera Puja, 18.08 2002, Canajoharie (USA) Dzisiaj będziemy czcić Shri Krishnę jako bardzo wielką osobowość. I wiecie, po
co On przyszedł na tę ziemię - aby ustanowić tę nową formę, nie Viraty, nie Viraty, ale formę, dzięki której ten kraj stał się tak
zamożny. I dopiero swoim przyjściem stworzył piękną mentalność wśród ludzi, jak rozwinąć ten kraj za pomocą Dharmy [w
sposób moralny]. I mieliście bardzo wielkich przywódców, który Go naśladowali, i którzy w pewien sposób Go czcili, i stworzyli
nowy świat tej Ameryki. Ale niestety w miarę upływu czasu, jego forma zniknęła z umysłów ludzi. Powodem było to, że Krishna
był tu reprezentowany przez ludzi bardzo, bardzo złego rodzaju, którzy nie mieli pojęcia o Shri Krishnie, o tym, że był wielkim
mistrzem bogactwa, że wiedział, jak korzystać z bogactwa i jak tworzyć bogactwo poprzez dharmę a nie adharmę. Wszyscy
zupełnie o tym zapomnieli, i stopniowo zaczęli stosować siły manipulacji, wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju adharmiczne
[niemoralne] metody; jak oszukiwanie, zagrabianie pieniędzy, wydawanie swoich pieniędzy na absolutnie bezużyteczne rzeczy.
On jest Kuberą. Oczywiście, że nie potrzebuje żadnych pieniędzy, On zdobywa pieniądze; i nie tylko, On pławił się w pieniądzach.
Powiedzieli, że On stworzył dla siebie złoty dom, wykonany całkowicie ze złota - w Dwarice, ale został on zatopiony w morzu, i
nikt nie wierzył, że to prawda. Ale teraz odkryto jego dom pod wodą, bardzo głęboko pod wodą, a więc wszystkie ich spekulacje
na jego temat były błędne, całkiem fałszywe. On był zdecydowanie człowiekiem, który miał dużo pieniędzy przez dharmę. Był
także synem króla i zbudował tę Dwarikę [miasto] ze złota. Ono wciąż tam jest i ludzie je znaleźli, ale głęboko w morzu. Minęły
tysiące lat, ale ono wciąż istnieje. Być może tylko dlatego, ono wciąż istnieje, że należymy do Shri Krishny Tak to jest, ponieważ
On był tym, który po pierwsze, stał po stronie satya - prawdy. Był za prawdą i wszystko wypracował na podstawie prawdy.
Wszystko to, co nie było prawdą, starał się zakończyć. Wszystko to, co było destrukcyjne, próbował usunąć; i istniał tylko dzięki
prawdzie. On jest tym, który reprezentuje prawdę, prawdę absolutną, i to, jak prawda może panować we wszystkim. Ja jestem po
prostu jego przeciwieństwem, ponieważ w ogóle nie rozumiem pieniędzy, ale On troszczy się o tę część mojego życia.
Kompletnie się na tym nie znam - nie rozumiem bankowości, nie rozumiem pieniędzy, nie umiem nawet liczyć pieniędzy. Co
można na to powiedzieć? Ale On tu jest, aby się tym zajmować i nigdy nie brakuje mi pieniędzy, nigdy nie brakuje dostatku, jest
go mnóstwo. To także wynika z poczucia satysfakcji. Jeśli macie poczucie satysfakcji, nie poszukujecie pieniędzy. W waszym
kraju stało się tak, że niektórzy ludzie zdobyli pieniądze. Jeśli zdobywacie trochę pieniędzy, wtedy pojawia się upodobanie do
nich. Oni nie są ludźmi usatysfakcjonowanymi. Jak szaleni wydawali [pieniądze] na bezsensowne rzeczy. To jest coś bardzo
ludzkiego. Po waszej ludzkiej ewolucji, po osiągnięciu pewnego stanu oświecenia, wszystkie te poniżające rzeczy, takie jak
chciwość, wszystkie znikają z waszej osobowości. Nie macie już w sobie tej chciwości, i stajecie się niezwykle
usatysfakcjonowanymi osobami. Dla was pieniądze istnieją, w porządku, ale nie są tak ważne. Po prostu myślicie, że ich nie
potrzebujecie, a dostajecie je - wszystko wszędzie aranżowane jest przez Shri Krishnę, możecie sobie to wyobrazić? On to
wszystko robi, troszczy się o was, i pomaga wam w kwestii pieniędzy. Zaczęliśmy Sahaja Yogę całkowicie bez grosza. Nigdy nie
miałam problemu. Zatem, jako Kubera On zapewnia nam dostatek. Opiekuje się ludźmi, którzy nie mają pieniędzy. Daje
pieniądze ludziom, którzy są wierni prawdzie, którzy cieszą się życiem w prawdzie. To jego działanie sprawia, że ludzie cieszą się
bogactwem, w przeciwnym razie nie cieszą się. Mają tyle, chcą więcej, co oznacza, że nie cieszą się bogactwem. Mają trochę,
chcą uzyskać znacznie więcej. Po co? Ponieważ nie cieszą się tym, co mają. Ale po Samorealizacji zobaczycie, że będziecie
cieszyć się wszystkim co macie. Cieszycie się tym całkowicie, absolutnie, i nie tęsknicie za czymś, czego nie ma. Nie ma
znaczenia, jeśli nie macie. Wiele razy ludzie pytali Mnie: "Matko, dlaczego nie mamy pujy do Krishny jako Kubery?" Powiedziałam:
"W porządku. Teraz wszyscy próbują stać się Kuberą. Niech się czegoś nauczą, a wtedy będziemy mieli puję do Kubery". I
dlatego dzisiaj zgodziłam się na tę puję. Ponieważ teraz zrozumieliście, co się dzieje, jeśli jesteście chciwi. Popełniacie wszelkie
możliwe grzechy, wszelkiego rodzaju złe rzeczy, które mogą zniszczyć wasz kraj. Tak bogaty kraj stał się teraz krajem biednym.
Gdzie podziały się pieniądze? On są bardzo sprytni. Ktoś Mi dzisiaj powiedział, że te pieniądze poszły na ubezpieczenie.
Powiedziałam: "Mój Boże, prawo jest takie, że nie macie dostępu do tych pieniędzy". Po drugie, powiedzieli, że one są w firmach
za granicą i tak dalej. Powiedziałam: "Ale zobaczcie, oni nigdy się nie bali, że zostaną złapani, i trwało to tak wiele lat. Ale jestem
pewna, że pewnego dnia wszyscy zostaną zdemaskowani przez samego Kuberę". Więc dzisiaj czcząc Kuberę, zajmiemy się
ustaleniem prawdy o pieniądzach, co kryje się za pieniędzmi, jaki jest sens posiadania pieniędzy. Ten kraj miał pieniądze. W
rezultacie, tylu dobrych ludzi przybyło tu do pracy, i otrzymaliście tak wiele rzeczy uzupełniających. Było wielu ludzi, którzy [was]
uzupełnili, ponieważ w niektórych sprawach Amerykanom trochę brakowało nie w inteligencji, ale w błyskotliwości. Więc dostali
bardzo błyskotliwych ludzi z zagranicy, a byli oni także bardzo skupionymi ludźmi, więc wypracowali to bardzo dobrze.

Szanowali także przybyszów z tęgimi głowami. Tak dzieje się, gdy zapominacie, że prawda jest najważniejsza. Jeśli nie znacie
prawdy, posiadanie pieniędzy jest bezcelowe. Ponieważ to, co robiliście, było kręceniem się wokół takich czy innych spraw, mam
na myśli wszelkiego rodzaju rzeczy, aby tylko zdobyć pieniądze. Pewnego dnia podróżowałam przez Las Vegas - w zeszłym
roku. A kiedy zatrzymaliśmy się tam na lotnisku, tak wielu ludzi wsiadło do samolotu, i wszyscy wyglądali, jakby ktoś umarł w ich
rodzinie lub coś się stało. Najpierw nie mogłam zrozumieć. Potem powiedziano: "Matko, oni stracili wszystkie swoje pieniądze".
Więc kiedy mają pieniądze szaleją, a w następnej chwili płaczą, bo stracili pieniądze. Jaki jest pożytek z takich pieniędzy, które
są tak tymczasowe, które są tak bezużyteczne? Ale taka jest ludzka natura, która ugania się za mayą [iluzją]. I to jest cecha
pieniędzy, że dają wam iluzję. Iluzję jak ta, że dostają w jakiś sposób trochę pieniędzy; za te małe pieniądze coś kupują. Potem
myślą, że pieniądze są bardzo ważne. Widzicie, możecie kupić wiele rzeczy, możecie kupić samochody, możecie kupić samoloty,
to, tamto. Tak oto maya bawi się wami i zaczynacie uganiać się za tymi wariackimi pieniędzmi, które czynią was szalonymi. To
miło, że w tej sytuacji oni odkryli fałsz tej iluzji pieniędzy. I cieszę się, że wszyscy zostali zakuci w kajdanki, i cała władza jaką
mieli dzięki pieniądzom, skończyła się. Zatem Kubera wypracowuje wszystkie te triki. Krishna jest bardzo przewrotną, niezwykle
przebiegłą osobowością. Płata figle jeden po drugim. Teraz kwestia pieniędzy: On najpierw ogłupia was tak, że gonicie za nimi, a
potem po prostu odkrywacie, że to była głupota. W naszym kraju, jest taka opowieść zwana "Szejk Chili" [święty Sufi
Abd-ur-Razak]. On miał mało pieniędzy, i wpadł w sidła tej iluzji. Pomyślał więc: "Mogę sobie bardzo dobrze poradzić". Zaczął
więc marzyć o tym, co powinien zrobić. Poszedł więc, kupił dużo jaj i powiedział: "Teraz z tych jajek wyklują się małe, małe
pisklęta, które będą rosły, które sprzedam i będę miał dużo pieniędzy". Tak właśnie mówił. Obmyślając to w swoim umyśle
zasnął i we śnie spadł na te jajka, i wszystkie jajka się potłukły. Więc iluzja się skończyła. Powinno to następować na początku,
ale jeśli tak się nie dzieje, wtedy kończycie w więzieniu lub coś w tym stylu. Sahaja Yoga jako jedyna daje pełną wizję, pełną wizję
zniszczenia, które może być następstwem tego biznesu iluzji. To jest coś takiego, takie zrozumienie, że nie musicie nic z tym
robić. Jestem inna, mówiłam wam, że zupełnie tego nie rozumiem. Ale nawet jeśli rozumiecie wartość pieniądza, nawet jeśli
rozumiecie, że pieniądze mogą przynieść wam wiele rzeczy, mimo tego, wy nie patrzycie w ich kierunku, po prostu odwróćcie
twarz - to oznaka prawdziwego Sahaja yogina. Dla niego one nie mają znaczenia, z natury. To nie jest tak, że on coś w tej kwestii
robi lub przemawia do swojego umysłu, nic takiego; on z natury nie dba o pieniądze po prostu dlatego, że jest ponad nimi. Ten,
kto jest ponad pieniędzmi, jest prawdziwym Sahaja yoginem. Ten, kto pogrąża się w bzdurach i w iluzji pieniędzy nie jest Sahaja
yoginem. Oczywiście widziałam, że większość Sahaja yoginów jest wyjątkowo uczciwa, szczególnie na Zachodzie. Ale w Indiach
to jest choroba: tak jak tutaj macie trochę wirusów, w Indiach mamy także pewne wirusy. Więc nadal uganiają się za pieniędzmi,
dla nich pieniądze są ważne. Ale w procesie ewolucyjnym, jeśli osiągniecie pewien stan, gdzie wznosicie się ponad swoją czakrę
Nabhi, wzniesiecie swoją czakrę Nabhi, wtedy pieniądze nie są tak ważne. One nie są takie ważne. Uważam, że nie mogę
kupować rzeczy bez potrzeby. Oczywiście, jest tak wiele niepotrzebnych rzeczy zgromadzonych, bo wy ludzie dajecie Mi tutaj
prezenty. Ale osobiście, będziecie zaskoczeni, jestem tak spięta, czy powinnam powiedzieć niepewna, albo można to nazwać
całkowicie nieobecna w miejscu, gdzie oni robią jakiekolwiek biznesy, jakieś zakupy. (Chodź tutaj i umocuj to, proszę. To spada,
więc trzymam! Prawidłowo, teraz w porządku.) W ten sam sposób Sahaja yogini muszą umocować swoje umysły na duchu, i
radować się mocami swojego własnego ducha. Gdy już osiągniecie tę radość, nie popadniecie w chciwość. To jest bardzo,
bardzo proste, ale czasami tego nie robicie. Popadacie w fascynację czymś, może to być samochód, samolot, to może być
cokolwiek. Posiadanie zbyt wielu samochodów przyprawia o ból głowy, czyż nie? Ale ludzie posiadają; przy tym myślą, że ludzie
są pod wrażeniem, i myślą tylko o sobie albo nic nie myślą. Jeśli oni są pod wrażeniem, to jaką my mamy z tego korzyść? Co na
tym zyskujecie? Sahaja yogin ma własnego ducha, aby się nim radować bardziej niż czymkolwiek innym. On nie chce niczego
posiadać. Posiadanie rzeczy też jest utrapieniem. Drugą stroną tego jest Mahalakshmi. Jeśli ta zasada jest w was, Zasada
Mahalakshmi, nigdy nie będziecie mieć problemu z pieniędzmi. Przeciwnie, będziecie wiedzieli, jak go rozwiązać. Jeśli o Mnie
chodzi, mam dość mojej zasady Mahalakshmi, ponieważ nie wiem skąd ona działa, jak ona działa bez żadnego wysiłku. Ale z
natury wcale Mnie to nie interesuje, z natury. Ale to jest… nie wiem, co jest przyczyną tego efektu. Przypuśćmy, że kupię trochę
drobiazgów, tak po prostu, one będą sprzedane co najmniej dziesięć razy drożej. One będą miały wartość co najmniej dziesięć
razy większą, nie wiem jak. To bardzo zaskakujące - automatycznie. Kupię coś bardzo małego, a potem okazuje się, że jest to
bardzo drogie. Tak to działa, to chyba muszą być cuda Mahalakshmi. Muszę wam to powiedzieć, że w ogóle nie powinniście
martwić się o swoją sytuację finansową. Przestańcie kalkulować, nie sprawdzajcie, ile macie pieniędzy w banku, co macie robić
ze swoimi pieniędzmi, gdzie powinniście zainwestować. Widziałam, jak ludzie popadali w szaleństwo na punkcie planowania.
Nie ma potrzeby tego robić, kiedy jesteście Sahaja yoginami. To wszystko działa automatycznie. Chciwość jest w was, tak jak
każda inna choroba. Tak jak macie choroby, chciwość jest jedną z nich. Tak jak można wyleczyć wasze choroby dzięki Sahaja
Yodze, wasze choroby, jakakolwiek wasza chciwość znika. Nie wiecie, czym jest chciwość. Jedynym sposobem na

zrównoważenie się, jest bycie wyjątkowo hojnym. Jeśli jesteście wyjątkowo hojni, chciwość ucieknie. Może być inny sposób na
zrobienie tego. Załóżmy, że macie coś w domu i myślicie, że jest tego za dużo. Nie chcecie się tego pozbyć, ale myślicie, że jest
tego za dużo, powinniście komuś to dać; zaczynacie myśleć, komu możecie dać? I od razu przypominacie sobie: "Och, ta osoba
tego nie ma. Oddam jej to". A jeśli mu dacie, on będzie tak wdzięczny, tak wdzięczny, i powie wam wszelkiego rodzaju miłe
rzeczy, których normalnie nikt by wam nie powiedział, nikt. Zaskakujące jest to, jaką to daje radość, jak ludzie lubią waszą
hojność. Więc musicie być hojni, po prostu hojni; nie wobec siebie, ale wobec innych. Tak dalece jak to możliwe, bądźcie hojni.
Hojność niesie miłość, jest jednym z przejawów waszej miłości. Wiele razy Mi się przydarzyło, iż widziałam, że ktoś czegoś
potrzebuje, i zachowywałam to w pamięci. Potem kupowałam to i dawałam tej osobie. A ilość miłości, którą ta osoba Mi dawała
była tysiąc razy większa niż radość, którą miałabym z zakupu tej rzeczy. Ona była dla Mnie tak pozbawiona wyrazu, ale dla niego
była… On powiedział wielu ludziom: "Matka mi to dała. Matka mi dała". To znaczy, byłam zaskoczona. Potem zapytali Mnie:
"Matko, dlaczego mu to dałaś?" Odrzekłam: "Po prostu z miłości". Wiele osób zainteresowało się Sahaja Yogą myśląc: "Co za
hojność!" Bycie hojnym, to najlepszy na tym świecie sposób na życie. W końcu, posiadanie zbyt wielu rzeczy to kłopot. Lepiej się
ich pozbyć, ale z miłością. Jeśli to uczynicie, będziecie wiedzieć, jak bardzo będą wam wdzięczni. Inną sprawą jest to, że aby
uwolnić się od chciwości powinniście spróbować wykonywać jakąś wspólną pracę socjalną. Przypuśćmy, że udajecie się do
miejsca, gdzie jest wielu biednych ludzi, mówię wam, wasza chciwość po prostu zniknie. Będziecie zaskoczeni, jak żyją ci ludzie,
w jakich warunkach. "Dlaczego przywiązuję wagę do całego tego bogactwa i całej reszty?" To będzie po prostu szokujące.
Czasami widzicie ludzi także w Indiach, w bardzo złym stanie. Kiedyś pojechałam do Kalkuty i byłam tak… W jakiś sposób,
przypadkiem, zdarzyło Mi się być w miejscach, gdzie ludzie byli bardzo, bardzo ubodzy, nawet dzieci. I będziecie zaskoczeni, że
przez wiele dni nie jadłam mojego jedzenia. Płakałam i nie jadłam mojego jedzenia, po prostu nie wiedziałam co robić. Ponieważ
czułam: "Jak to jest? Dlaczego ci ludzie są tacy biedni?" Byłam bezradna, więc płakałam, że pewnego dnia powinnam spróbować
coś dla nich zrobić. To jest naprawdę niezwykłe, że w latach mojej młodości otworzyłam dom dla trędowatych, założyłam
szpital, dom dla uchodźców, różnego rodzaju rzeczy. I nigdy nawet nie pomyślałam, że niezależnie od tego, ile mam pieniędzy,
jeśli dam tym ludziom, być może będę musiała z czegoś zrezygnować. Sprzedałam też niektóre z moich rzeczy, ponieważ tak
przyjemnie jest dawać, mówię wam, tak przyjemnie jest dawać, taką radość przynosi bycie hojnym. To [ubóstwo] jest tak
bolesne pod każdym względem, dlatego powinniście być hojni. Taka jest cecha Kubery. On jest niezwykle hojną osobowością, i
wy powinniście być taką osobowością. Zauważyłam więc, że Sahaja yogini są bardzo hojni. Jak dotąd nikt Mi nie powiedział, że
ktoś jest skąpcem - jak dotąd, jak dotąd. Ale jestem pewna, że nadejdzie dzień, kiedy będziemy mieć ludzi bardzo wysokiej
jakości. W Sahaja Yodze nie mówimy tak, jak mówią grupy wyznaniowe, żeby zrezygnować ze swoich ubrań, porzucić rodziny,
przebywać w lesie, w chacie lub gdziekolwiek - nic takiego. Nie porzucacie niczego. Musicie rezygnować od serca. To powinno
się stać w waszej osobowości; nie musicie [niczego] porzucać. I jeśli macie to dobrze zakorzenione w duchowości, nawet nie
pomyślicie o wykorzystaniu kogoś. Przeciwnie, chcecie zrezygnować ze wszystkiego. Powiedziałabym, że mój ojciec był jeszcze
gorszy ode Mnie. Zawsze zostawiał otwarty dom, wszystkie drzwi otwarte. Powiedział: "Żaden złodziej nie wejdzie, jeśli drzwi są
zamknięte". Więc pewnego dnia przyszedł złodziej, i zabrał jego gramofon - z dawnych czasów, taki z dużą tubą - zabrał.
Następnego dnia mój ojciec siedział bardzo smutny. Moja matka zapytała go: "Dlaczego jesteś smutny, czy z powodu
gramofonu?" "Nie, jestem smutny dlatego, że wydaje się, że on jest koneserem muzyki, wziął gramofon, ale bez płyt". Więc moja
matka powiedziała: "W porządku, co powinniśmy zrobić? Może ogłosić w gazecie, żeby zabrał też twoje płyty?" Uważam, że to
jest piękne, że nawet po tylu latach opowiadam wam a wy cieszycie się. Cóż za piękny przejaw hojności. Ale jeśli wymusicie ją
przez religię, poprzez wszelkie takie pomysły, że "rezygnujecie z tego, że dajecie" - nie musicie z niczego rezygnować.
Rezygnujecie od wewnątrz. Jeśli nie jesteście do czegoś przywiązani, porzucacie to. Tak powinno być, i jeśli wy wszyscy
radujecie się swoją hojnością i miłością, nie ma nic lepszego! Znałam ludzi, którzy są bardzo bogaci i tak dalej, ale brakuje im
hojności. To kolejna cecha Kubery. On być może rozumie bankowość, być może. W tamtych czasach nie było banków, ale myślę,
że coś musiało być, ponieważ sposób, w jaki On zarządza bankami, wydaje Mi się, że On umiejscowiony jest na ich szczycie, i to
dlatego wciąż w bankach nie ma problemu. Nie wiem. Ale On jest bardzo mądrą osobą, bardzo inteligentną, bardzo czujną, co
jest ważne, jeśli macie do czynienia z pieniędzmi - chociaż On był całkowicie odwiązany od pieniędzy. I po prostu przyjrzyjcie się
jego życiu, co On uczynił. Mieszkał w dzieciństwie ze swoim guru, i zwykle zabierał krowy i stada na zewnątrz, do dżungli - tak żył
w dzieciństwie - a później bawił się z chłopcami, którzy wypasali krowy, mam na myśli zwykłą rodzinę. Nigdy nie tęsknił za
pieniędzmi. Miał zwyczaj kraść masło, ponieważ te kobiety [wieśniaczki] sprzedawały je żołnierzom Kansy [wuja-demona]. Więc
zjadał je, aby ta kobieta nie mogła im [żołnierzom] tego oddać. Wyobraźcie sobie, taki mały chłopiec jak On. Więc w
rzeczywistości On uczył ich rozumu. Te kobiety były chciwe i chciały [masło] dawać tym okropnym żołnierzom, a On sam zjadłby
całe to masło. We wszystkim, co zrobił widzicie tę nadzwyczajną hojność, nadzwyczajną hojność. Przy całej swojej inteligencji,

On był taki dobry. I zabił swojego własnego wujka, ale dla Niego to nie było ważne, te tak zwane relacje nie były ważne. A jednak
widać, szczególnie w naszych Indiach, że relacje są bardzo ważne. Ojciec jest złodziejem, jego syn jest złodziejem, jego wnuk
jest złodziejem, wszyscy oni są złodziejami - możecie to sobie wyobrazić? Nie widziałam, żeby w rodzinie, gdzie jedna osoba jest
złodziejem, jakiś potomek był uczciwy. To bardzo zabawne, ale taka chciwość wpełza do ich umysłów, i oni nie uważają, że to
jest ważne. Po prostu myślą, że kradzież jest jedynym sposobem na życie. Chociaż w Indiach są ludzie, którzy są wyjątkowo
uczciwi. Widziałam naszych służących, oni nigdy niczego nie ukradli, nigdy. Nie wiem, nie mają do tego żadnego powodu, to
kwestia przyzwyczajenia. Nigdy niczego nie kradną - bardzo zaskakujące. Dlaczego nie kradną? Są zadowoleni ze swojego życia,
nie chcą tego zmieniać. Nie chcą mieć tych okropnych rzeczy, które mogą zaprowadzić ich do więzienia. Ale oni nie wiedzą,
nawet o tym nie myślą; po prostu tego nie robią. Dlaczego? Ponieważ mają poczucie wstydu. W biedniejszych narodach
poczucie wstydu jest bardzo, bardzo rozwinięte. W takim społeczeństwie mają wielki szacunek dla ludzi, którzy są uczciwi i oni
wszyscy są uczciwi. Jeden z nich może nie być, ale oni nie mają szacunku dla takiej osoby, ponieważ uważają, że szacunek do
samego siebie jest najważniejszy. Czy potraficie wyobrazić sobie tych biednych ludzi? Jadają raz dziennie, ale dla nich szacunek
do samych siebie jest ponad wszystkim. Tak więc trzecim rozwiązaniem dla tego rodzaju bezsensownej chciwości, jest
szacunek do samego siebie. Dlaczego mielibyście kraść, dlaczego mielibyście mieć coś, co zostało skradzione lub dlaczego
powinniście mieć coś, co należy do innej osoby? Jeśli macie w sobie szacunek do samego siebie, nie dotkniecie niczego, co nie
jest wasze. Jeśli służba może tak postępować, to dlaczego nie ludzie, którzy nie są w trudnym położeniu? Myślę, że to jest
charakter wyższego poziomu, który oni rozwijają, gdzie ich szacunek do samych siebie jest znacznie ważniejszy niż wszystkie
inne rzeczy, które mogą zaspokoić ich chciwość. Ale jedną cechą chciwości jest to, że nigdy nie jest zaspokojona. Nigdy nie jest
usatysfakcjonowana. Spotykałam ludzi, którzy kiedyś byli bardzo bogaci, a stawali się bardzo, bardzo biedni. Dla nich życie stało
się piekłem. Nie mogą żyć bez swojego wielkiego przepychu i popisywania się, lecz oni nie rozumieją, że to było fałszywe. Po
prostu czują się wyjątkowo sponiewierani, gdy tracą swoje pieniądze. Są też ludzie, którzy chcą mieć pieniądze; zrobią wszystko
dla pieniędzy. To jest bardzo zabawne, ale z władzą jest to samo. Jeśli posiadacie swoją własną władzę, nie tęsknicie za tą
władzą. Ale oni chcą mieć władzę, ponieważ chcą mieć pieniądze i zdobywają władzę razem z pieniędzmi, możecie to sobie
wyobrazić? Gdzie są istoty ludzkie, na jakim poziomie? Na jakim poziomie ewolucji oni są? Oni krążą wokół tych pieniędzy. To
jest czakra Nabhi, która musi się poprawić, która daje wam satysfakcję. Jeśli wasza czakra Nabhi jest zadowolona, osiągnęliście
stan Kubery. To bardzo ważne, aby zrozumieć, że wasze Nabhi powinno być zadowolone. Jest tak wiele innych rzeczy, które
mamy, ale myślę, że teraz najgorsza jest chciwość. A jeśli ona jest kierowana w taki czy inny sposób, sprowadzona do własnego
poziomu, wtedy myślę, że świat bardzo się poprawi. Niech was Bóg błogosławi.

2002-0915, Śluby w Obecności Shri Mataji
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Śluby w Obecności Shri Mataji, 15.09.2002 Cabella Ligure, Włochy
Mowa do Panien Młodych
Jestem bardzo szczęśliwa widzieć was wszystkie w takich pięknych strojach, ślubnych strojach oraz w dobrych nastrojach, by
wziąć ślub.
Musicie zachowywać to nastawienie – dobrze? Powinniście być szczęśliwymi ludźmi i starajcie się również utrzymywać swoich
mężów szczęśliwymi. Wasza radość może stworzyć szczęście dla dzieci. Przed jedną rzeczą chcę was ostrzec: nie mówcie
waszym mężom o tym, co złego było w waszej przeszłości. Tego nie należy robić, nie ma takiego powodu, ponieważ teraz
jesteście Sahaja yoginkami. Jesteście zmienionymi ludźmi i cokolwiek się wydarzyło, już się wydarzyło, i nie ma powodu mówić
mu o tym ani o tym opowiadać, rozmawiajcie natomiast o przyszłości i teraźniejszości – dobrze? Więc bądźcie rozsądne. To
wasz rozsądek sprawi, że życie małżeńskie będzie szczęśliwe.
Jeżeli staniecie się nierozsądne, i nie będzie mądrości, wtedy małżeństwa się nie udadzą. Widziałam, że niektóre dziewczęta
nadmiernie dominują swoich mężów.
Nie ma powodu, aby dominować. Twoja miłość do męża jest czynnikiem dominującym, najlepszym sposobem jest, gdy kochasz
swojego męża, troszczysz się o niego, robisz to co powinnaś, bez chlubienia się tym, że jesteś z lepszej społeczności lub lepszej
kultury lub pochodzisz z lepszej rodziny. Tylko ty możesz pokazać, że naprawdę jesteś dobrą osobą, i zdobędziesz go swoją
dobrocią.
Zatem, tylko żona jest tą, która tworzy lub psuje małżeństwo. Muszę wam bardzo szczerze powiedzieć, jeżeli wciąż macie jakieś
wątpliwości odnośnie swojego małżeństwa lub jeżeli wciąż myślicie, że to nie było dobre dopasowanie, to teraz powinnyście się
wycofać. Potem nie powinnyście szukać wad u mężów.
Mężczyźni są mężczyznami, a kobiety są kobietami. Mężczyźni nie mogą być kobietami ale możecie sprawić, aby zrozumieli, że
kobiety należy szanować. W porządku, ale jak? - to musicie dostrzec w swoim zachowaniu. Jeżeli wasze zachowanie jest
stosowne, to oni będą was szanować.
Jednak, gdy wasze zachowanie jest dziecinne lub jeżeli wasze zachowanie jest agresywne, to żaden mężczyzna nie doceni
kobiety, która jest agresywna, więc i wy nie powinnyście być agresywne. Cokolwiek on mówi powinnaś się zgodzić i go
wysłuchać.
Oczywiście sprawa ma się inaczej w fundamentalnych kwestiach, w małych, drobnych sprawach nie powinnaś próbować
dominować swojego męża. To nie przystoi Sahaja yogince. Sahaja yoginka musi - poprzez miłość, zrozumienie i mądrość zjednać sobie męża nie zaś poprzez dominację. To jest jedna rzecz, którą należy zrozumieć, że wiele małżeństw rozpada się z
powodu dominacji.
Drugą rzeczą jest to, że naturalnie jesteście przywiązane do swoich rodziców, przywiązane do swojej rodziny, przywiązane do
swojego kraju. Ale od teraz zapomnijcie już o tym. Bądźcie przywiązane do rodziny swojego męża, do męża i rzeczy dookoła.
Jeżeli jesteście przywiązane do swojej rodziny, to zepsujecie związek.
Znałam wiele par, które się rozpadły z tego powodu. Była dziewczyna, która bardzo martwiła się o swojego ojca, ponieważ mógł
stracić firmę i doprowadziła do tego, że całe życie stało się nieszczęśliwe. Więc mąż zniknął, bo chciał robić coś innego, a ona
została sama i musiała pójść do ojca i wtedy zrozumiała, jak trudno jest jej żyć w domu ojca.
Zatem to jest twój dom, to jest twoje mieszkanie, to jest twój mąż. Nie musisz szukać pomocy

u innej osoby lub innej

kobiety. To ty sama możesz sobie pomóc. Zgoda? Mieliśmy bardzo złe doświadczenia z pewnymi dziewczętami, które opuściły
swoich mężów i wróciły ze swoimi dziećmi do swoich rodzin. Czy te rodziny całe życie będą się nimi opiekować? Kto będzie się
nimi opiekować?
Zatem użyjcie swoich mózgów i nie próbujcie się popisywać, że jesteście lepsze, że jesteście wyżej lub jesteście czymś więcej.
Powinniście być pokorne. Im jesteście pokorniejsze tym lepiej. Arogancja wam nie przystoi. Taka osoba nie wygląda dobrze,
wygląda czasami jak koń, wygląda też jak – sama nie wiem jak to nazwać. Zatem lepiej być pokorną, być dobrą i być miłą, aby
udowodnić, że jest się osobą dobroduszną. Zgoda?
Ponieważ jesteście z Zachodu, to muszę wam powiedzieć o drugiej rzeczy. Kobiety z Zachodu są bardzo ukierunkowane na
pieniądze, nawet Hinduski takie się stały. Chcą samochód, chcą dom, chcą to, chcą tamto. Niczego nie powinnyście chcieć. To
ty będziesz zaopatrywać swojego męża, swoją rodzinę. Niczego nie potrzebujesz. Na tym polega twoje piękno, to jest twoja
ozdoba, która ciebie upiększy. Jeżeli jednak wciąż będziesz biegać za "ja chcę to, ja chcę tamto" - nie będzie temu końca.
Zwłaszcza w zachodnim umyśle, one są bardzo nastawione na pieniądze i stworzyły wiele problemów, że nie wiem co mam im
powiedzieć.
Zatem, drugą rzeczą jest to, że nie powinnyście być nastawione na pieniądze, ale powinnyście być nastawione na miłość.
Wyraźcie swoją miłość poprzez różne rzeczy. Poprzez przygotowanie dobrego jedzenia, poprzez posłanie łóżka swojemu
mężowi, poprzez urządzanie domu, utrzymywanie wszystkiego w miły sposób. Jeżeli pani domu jest niechlujna, to dom
pozostanie niechlujny.
Pracą męża nie jest zajmowanie się domem. Będziecie cieszyć się pięknym domem, przepięknym pokojem, jeżeli należycie go
utrzymacie. Zatem powinnyście tym wszystkim się cieszyć. Radujcie się tym wszystkim, co robicie dla rodziny. Szczególnie dla
męża. Poprzez drobne, małe rzeczy – sprawiaj mu przyjemność i uszczęśliwiaj go. Ponieważ on jest bardzo zmęczony pracując
w biurze. Przychodzi do domu bardzo zmęczony i wtedy naskakujesz na niego, to jest bardzo złe. Musicie zmienić tę
postawę na taką, że my niczego nie chcemy. Posiadacie wszystko, jesteście Sahaja yoginkami, jesteście w pełni
usatysfakcjonowane.
Jeśli wciąż będziecie stawiać wymagania, to wtedy będzie to bardzo trudne. Tyle mogę wam powiedzieć. Miałam bardzo, bardzo
złe doświadczenia z niektórymi dziewczętami. Ostatnio

z Austrii, trzy dziewczyny wróciły do Austrii, to żenujące. Czy jest tu

ktoś z Austrii? Nie. Dzięki Bogu. Ty jesteś z Austrii? Wa, wa! Zatem bądź ostrożna.
Te trzy dziewczyny wróciły ze swoimi dziećmi. A mąż był taki zdominowany, że musiał jeździć do domu ojca w każdą sobotę i
niedzielę, wydając wszystkie pieniądze na podróż. Nie ma w tym za grosz mądrości.
Widzicie, pani domu nie tylko sprawia, że rodzina wzrasta, ale też przynosi dobre imię i zrozumienie. Nie ma potrzeby wiele
cierpieć, ale wymagane jest zrozumienie. Na przykład, jeżeli jesteś mądra i coś się wydarzy, to przyjmij bardzo mądrą postawę,
utrzymuj zrównoważone podejście, odpowiedzialne nastawienie. W sprawach rodziny i dzieci, żona musi być o wiele bardziej
odpowiedzialna od mężczyzny. Ale jeśli jesteś impulsywną kobietą, niech Bóg ma w opiece ciebie i twojego męża. Porywczość
nie przystoi żadnej kobiecie. Jeżeli jesteś wybuchowa, to bardzo szybko zaczniesz staro wyglądać. Bardzo szybko zaczniesz
staro wyglądać, to samo się stanie gdy masz ego, zbyt dużo myślisz o sobie.
Zatem, najlepszym sposobem jest zachowywać się jak mała dziewczynka, która przybyła do domu męża, aby go kochać, by się
nim opiekować i być dla niego jak matka. Musisz myśleć, że jesteś jego matką i on - czasami oni są głupi według waszej oceny to bez znaczenia. Zatem opiekujcie się nimi jakby byli małymi dziećmi i bądźcie dla nich miłe i słodkie. Dobrze?
Żaden z członków waszych rodzin nie jest ważniejszy od waszych mężów. To jest bardzo ważne. Dla was najważniejszą rzeczą
są wasi mężowie. To jest małżeński styl Sahaja. Możecie mieć inne małżeństwa, możecie być dziesięć razy zamężne – to co
innego, nie w Sahaja Yodze.

Jeśli się rozwiedziecie, to nie wydamy was ponownie za mąż. Zrezygnowaliśmy z tego, próbowaliśmy. Teraz już tak nie robimy.
Ponieważ, pojawił się nawyk rozwodzenia się z mężami. Gdy jesteście zamężne, wszystkie powinniście być zamężne, jeżeli
chcecie rozwodu to zanim to zrobicie, musicie wiedzieć, że po tym, nie chcemy mieć z wami nic wspólnego. A także zostaniecie
wyrzucone z Sahaja Yogi. Chcemy mieć bardzo dobre małżeństwa i bardzo dobre dzieci. Również potomstwo, przyszłość dzieci
będzie bardzo pomyślna, jeżeli jesteście rozsądnymi, mądrymi, dobrymi i łagodnymi matkami.
Wystarczająco wam powiedziałam. Mam nadzieję, iż rozumiecie, że bierzecie ślub w Sahaja Yodze.
I musicie utrzymywać prestiż Sahaja Yogi, w porządku? Obiecujecie?
Niech was Bóg błogosławi.
Mowa do Panów Młodych
Jestem bardzo szczęśliwa, że wszyscy zdecydowaliście się wziąć ślub w Sahaja Yodze, są jednak określone obowiązki, które
musicie wypełnić.
To nie jest jak w innych małżeństwach, że dziś bierzesz ślub, jutro się rozwodzisz, później robisz to czy tamto. Nic z tych rzeczy.
Bierzecie ślub w Sahaja Yoga, ponieważ chcemy wzmocnić Sahaja Yogę. Będziesz miał żonę, ona się o ciebie zatroszczy, będzie
dla ciebie życzliwa, będzie cię kochać, ponieważ ona jest Sahaja yoginką.
Ty również powinieneś być dla niej bardzo życzliwy. Nie próbuj dominować, nie próbuj narzucić jej swoich pomysłów. Dowiedz
się czego ona pragnie. Musisz wiedzieć, jak kochać swoją żonę, w przeciwnym wypadku małżeństwo się nie uda. Gdy raz
rozwiedziesz się w Sahaja Yodze, to nigdy nie będziesz mógł wziąć ślubu ponownie - tak właśnie teraz zdecydowaliśmy. Jeżeli w
jakikolwiek sposób porzucisz swoją żonę lub ją opuścisz albo zrobisz coś nieodpowiedzialnego w swoim małżeństwie, to nie ma
dla ciebie miejsca w Sahaja Yodze.
Zatem, ostatecznie wy decydujecie, że bierzecie ślub, co jest bardzo, bardzo dużą odpowiedzialnością. Chcemy, aby małżeństwa
w Sahaja Yodze były bardzo udane i każdy z was powinien czerpać radość z bardzo szczęśliwego życia małżeńskiego.
Nie dominujcie, nie kontrolujcie, ale cieszcie się sobą nawzajem. Ponieważ twoja żona jest również Sahaja yoginką, ty także
jesteś Sahaja yoginem. Nie możecie wziąć ślubu, dopóki dopóty nie jesteście Sahaja yoginami. Powodem jest to, że jesteśmy
oświeconymi ludźmi, mamy wyższy poziom świadomości. Mamy nasze duchowe życie. W naszym życiu musimy pokazać, że
zachowujemy się odmiennie od innych głupich ludzi, którzy wciąż się kłócą, niszczą i temu podobne. Będziecie mieli dobre
dzieci, troszczcie się o swoje dzieci, troszczcie się o swoją rodzinę, to jest podstawowa rzecz. Oczywiście, niektórzy z was będą
bardzo zajęci swoją pracą.
W porządku, ale okazywanie miłości żonie, troszczenie się o nią, troszczenie się o dzieci, jest bardzo ważne. W przeciwnym
wypadku powinniście pozostać kawalerami, nie powinniście brać ślubu. Jeżeli jednak żenicie się, to bierzecie odpowiedzialność
za opiekę nad żoną. Ona jest czyjąś córką i ojciec oddaje córkę tobie.
Muszę powiedzieć, że dotychczas chłopcy zachowywali się bardzo dobrze w Sahaja Yodze i również teraz powinniście mieć
mądrość, i zrozumienie, że jesteście tutaj, aby mieć Sahaja yogińskie dzieci, aby pomóc Sahaja Yodze, ponieważ musimy
zmienić ten świat. On ma zostać wyzwolony. Jeżeli macie bardzo niski poziom zrozumienia małżeństwa, to się to nie uda.
Zatem w wielkim poszanowaniem, z ogromnym szacunkiem mam do was bardzo pokorną prośbę, abyście - proszę, proszę jeżeli wkraczacie w małżeńskie życie, w Sahaja Yogę, to musicie zrozumieć swoją odpowiedzialność, to jest bardzo duża
odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność za cały świat, ponieważ musimy zmienić cały świat. Jeżeli będziecie zachowywać
się jak mężowie z waszych krajów lub z innych krajów, wtedy jaki jest sens w braniu ślubu w Sahaja Yodze?
Możecie iść i mieć miłe małżeństwo poza. Jednak gdy bierzecie ślub w Sahaja Yodze, to musicie wiedzieć, że jest to wielka
bitwa przeciwko złu, przeciwko niesprawiedliwości a także przeciwko wszelkiego rodzaju niegospodarności. Chcemy stworzyć

piękny świat, i aby stworzyć piękny świat potrzebujemy ludzi, którzy są piękni, którzy każdego szanują.
Zatem, muszę ponownie prosić was o to samo, bądźcie bardzo dobrymi, pokornymi i szanującymi mężami. Nie naśladujcie
innych, ponieważ mieliśmy dziwaczne rzeczy i byłam zaskoczona, jak ci ludzie mogli stać się tacy w małżeństwach w Sahaja
Yodze. Odkryliśmy, że oni wszyscy byli obłąkani, byli wariatami i zachowywali się w szalony sposób.
Zatem agresja i temu podobne rzeczy nie są dozwolone. Bierzecie śluby z tymi dziewczętami, zwłaszcza z korzyścią dla całego
świata. Nie tylko dla siebie, nie tylko dla własnych dzieci, waszej rodziny, ale dla całego świata.
Przed całym światem musisz pokazać, że jesteś bardzo rozsądną, mądrą i wysoko rozwiniętą osobą.
To małżeństwo nie jest dla ludzi na niskim poziomie. Zatem twoją odpowiedzialnością jest pokazać, że jesteś bardzo dojrzały, i
że posiadasz to poczucie oświecenia wewnątrz siebie, i że potrafisz oświecić cały świat. Oczywiście, ponieważ żona pochodzi z
innej rodziny, być może z innego kraju to będą drobne różnice w zrozumieniu. Spraw, aby ona zrozumiała, musisz z nią
rozmawiać, musisz jej powiedzieć: "W porządku, przyjdź, usiądź". Ale nie ma potrzeby tracić spokoju i się złościć.
Jakiegokolwiek byś nie dał wytłumaczenia, ono nie będzie wystarczające. Ono tobie nie pomoże.
Pragnę zobaczyć, jak wy wszyscy z powodzeniem pokazujecie, że macie udane związki z żonami. Ale nie mówię, abyście je
zepsuli, w żadnym wypadku. Już im powiedziałam.
Nie musicie ich rozpieszczać, ale pozwólcie im także być na właściwych torach w Sahaja Yodze. Aby stały się dobrymi
wolontariuszkami Sahaja Yogi. One będą bardzo dobrymi matkami, które urodzą te dzieci, których teraz pragniemy, które
całkowicie zmienią ten świat. Zatem, mam nadzieję, że się ze Mną zgadzacie, jeżeli się zgadzacie to bardzo dobrze. Jeżeli się
nie zgadzacie, to nawet teraz możecie odejść i zrezygnować - nie będę miała nic przeciwko. Ale po ślubie, jeżeli będziecie źle się
prowadzić lub będziecie chcieli się rozwieść, to nie ma dla was miejsca w Sahaja Yodze. Nie chcemy was tutaj. Zatem, czy
akceptujecie to? W porządku? Ktokolwiek nie akceptuje niech podniesie rękę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Jestem
szczęśliwa widząc to.
Zatem, musicie być mądrzejsi i musicie wytłumaczyć swojej żonie: "Zobacz, jest tak i tak". Pozwólcie im zobaczyć, że
intelektualnie jesteście wyżej, nie tylko to, ale jesteście bardzo mądrzy, duchowo rozwinięci. Wtedy one będą was słuchać.
Bądźcie życzliwi, bądźcie uprzejmi, część z nich zostawia swoich rodziców, opuszcza swoje rodziny, wyjeżdża także ze swoich
krajów. Zatem bądźcie dla nich bardzo troskliwi i delikatni, i nie złośćcie się z żadnego powodu. W ogóle nie ma potrzeby na nic
się złościć. Przez całe moje życie nigdy się nie złościłam.
To pokazuje, że niepotrzebnie ludzie się złoszczą, nie ma powodu. Po prostu bądź cicho. Jeżeli coś ci się nie podoba, siedź
cicho. Nie pokazuj swojego gniewu czy złości. Musicie pokazać, że jesteście mądrymi, pełnymi godności ludźmi. Widziałam
mężów rzucających przedmiotami, krzyczących, robiących różnego typu rzeczy. Jak żona może was szanować dopóki nie
będziecie godni szacunku? Musisz być godny szacunku, bądź dobroduszny dla niej, życzliwy dla niej. Nie mówię, że masz ją
zepsuć, w żadnym wypadku. Jeżeli uważasz, że coś jest niewłaściwe, wtedy niech ona usiądzie, ty usiądź i wyjaśnij jej, że to nie
będzie dobre z punktu widzenia Sahaja Yogi.
W porządku? Chciałam, abyście wszyscy poczekali. Więc przez te wszystkie lata dorośliście, teraz rozumiecie, jaki jest cel
waszego życia. Bardzo wam dziękuję.
Niech was Bóg błogosławi.

2002-0927, Śri Ganeśa Pudźa: Jesteście ze Mną na wojnie
View online.
Jak miło jest wrócić po tak długim czasie. Za każdym razem, gdy przyjeżdżałam, zawsze zbieraliście się w bardzo dużej sali.
Spotkaliśmy się i tak zaczęła się rozwijać Sahadźa Joga. To jest bardzo ważne dla was, szczególnie dla osób z Niemiec, Austrii.
To są narody, które były na wojnie. A teraz jesteście na wojnie ze Mną. Musimy walczyć, walczyć ze złem. Wiecie w jakim stanie
jest ten świat. Musimy z nimi walczyć i wyciągnąć ich z ignorancji. Jesteście dużym wsparciem dla tej sprawy, ponieważ
musimy zmienić istoty ludzkie. Muszą bardzo szybko stać się dobrymi ludźmi. Kiedy tylko dostaną Samorealizację, ta przemiana
się rozpocznie. Obecnie w Anglii, a także we Włoszech, to co robią, to dają Samorealizację ludziom na ulicy. Dają to na ulicy i
dzięki temu tysiące ludzi stało się zrealizowanymi duszami. Jest to ogromna sprawa, ponieważ po otrzymaniu Realizacji,
stajecie się Duchem i całe dobro powinno do was przyjść. Jeśli jest w was jakiekolwiek zło, coś niedobrego,to to odejdzie. To
rozprzestrzenia się wszędzie tak szybko i powinno również rozprzestrzeniać się w tych krajach, które tam są. Nie ma potrzeby,
nie ma potrzeby, abyście walczyli lub kłócili się, ponieważ otrzymaliście Boską pomoc. Nieprzerwanie otrzymujecie wszelką
pomoc od Boskości i jest to coś, co należy zrozumieć, że Boskość pomaga nam w przeobrażaniu istot ludzkich w coś
wspanialszego. Tym właśnie jesteśmy i jesteśmy tutaj, ponieważ chciałam powiedzieć ludziom, że musicie mieć miejsce, taki
aszram dla Sahadźa Jogi, ale nie chcę tam nikogo innego, ma być tylko dla Sahadźa Joginów, bo nie wiecie jak brudni ludzie są
na tym świecie. Jakie rzeczy robią, nie możecie sobie wyobrazić jak daleko mogą się posunąć, i że mogą naprawdę próbować
was skrzywdzić, ponieważ oni są nie tylko negatywni, ale czasem nawet szatańscy i będą próbować zepsuć wasze dzieci,
zrujnować wasze rodziny, robić różnego rodzaju rzeczy. Więc nie miejcie z nimi nic wspólnego. Trzymajcie dystans. Trzymajcie
się z daleka, ponieważ teraz wszyscy zostaliście oczyszczeni. Ci, którzy są oczyszczeni, nie mieszają się z ludźmi, którzy są
zabłoceni, nieprawdaż? Musicie więc mieć w głowie na tyle mądrości, żeby zrozumieć, że za wszelką cenę nie będziecie mieszać
Sahadźa Jogi z innymi rzeczami. To bardzo ważne, aby to wiedzieć. Od dawna staram się to powiedzieć, żebyście trzymali się z
daleka. Ale czasami ludzie tego nie robią i wtedy bardzo cierpią. Mamy wokół siebie wszelkiego rodzaju diabły, wszelkiego
rodzaju szatańskie siły funkcjonujące jako jakaś sekta, albo pod innym przykryciem, one nie uczyniły niczego dobrego dla ludzi,
w ogóle nie zrobiły nic dobrego. Po prostu zobaczcie, co się dzieje obecnie: są wszelkiego rodzaju walki, kłótnie, zabijanie. To
wszystko ma miejsce, więc musicie wiedzieć, że mamy bardzo, bardzo ciężki rodzaj Kali Jugi i musimy to wywalczyć poprzez
kolektywność. Spójrzcie na dzieci, jakie są kolektywne. Wszyscy musicie być kolektywni i musicie kochać wszystkich ludzi,
wszystkich Sahadźa Joginów, którzy są dookoła. Nie próbujcie doszukiwać się w nich błędów. Nie próbujcie z nimi walczyć, bo
to bardzo ważna praca, którą wykonuję. To, co próbuję zrobić, to przetransformować ludzi uczynić z nich dobrych, przyzwoitych
ludzi. Nie chodzi o to, żeby coś z nich wyciągnąć, ale żeby dać im coś co sprawi, że staną się bardzo dobrymi ludźmi. Musimy
mieć wyjątkowo dobrych i porządnych ludzi, ludzi, którzy nie mają w sobie nienawiści, ludzi, którzy nie są chciwi. Ludzie są
chciwi do szaleństwa. W krajach, w których mogli zarabiać, oszukali wszystkich i się dorobili, ale z tego powodu będą cierpieć
ich dzieci. Będą ponosić tego konsekwencje. Dlatego Moja uwaga jest do waszej dyspozycji, ponieważ możecie Mi pomóc w tej
wielkiej wojnie, wojnie ze złem. To są źli ludzie z charakteru i chcą to zniszczyć. Musicie to zrozumieć. Nie bądźcie narzędziem
w ich rękach, by nie zacząć całkowicie się z nimi zgadzać, ponieważ nie przyszliście na tę Ziemię, aby gromadzić rzeczy i temu
podobne, ale przybyliście tutaj, aby stać się Sahadźa Joginami pierwszej jakości. Inną kwestią jest to, że jeśli nie czujecie w
sobie radości, jeśli nie ma radości w was, to będziecie sprawiać innym kłopoty. Zatem najlepszą rzeczą dla was jest medytować,
nie krytykować, nie używać mózgu, lecz medytować. Poprzez medytację będziecie wiedzieć, jak cieszyć się Sahadźa Jogą, jak
radować się wszystkim. Musicie medytować, zaś ta mentalna aktywność powinna zniknąć. Nie próbujcie rządzić innymi. Nie
próbujcie pouczać innych, tylko zajmijcie się własną introspekcją. Sprawdźcie, co jest z wami nie tak i co robicie nie tak. Samo
bycie spokojnym to nie wszystko, nie. Tak samo bycie po prostu dobrym, też nie jest wystarczające. Wy musicie uczynić innych
dobrymi ludźmi. Musicie uczynić z nich pięknych ludzi. Musimy uczynić ten świat pięknym poprzez wasz własny wkład i waszą
uwagę. Problem polega na tym, że ludzie bardzo łatwo zaczynają się interesować złymi rzeczami, nawet po Sahadźa Jodze. Nie
popierajcie takich ludzi. Wręcz przeciwnie, wyjaśnijcie tej osobie, że Sahadźa Joga jest kolektywnym dziełem. Nie możemy mieć
jakiejś własnej wersji czegoś. Musimy być aktywni. Musimy ciągle trzymać się razem. Bardzo ważna jest wspólnota, a następnie
szukanie radości w byciu razem. Jeśli czujecie tę radość bycia razem, to osiągnęliście ten cel życia, ponieważ wtedy
przyciągniecie także innych ludzi i dacie im tę radość bycia Duchem. Kiedy staną się Duchem, to zaczyna się zmieniać. I jeśli
jesteście kolektywni i jeśli jesteście razem i robicie wszystko co należy, to też bardzo się rozwijacie. Te osoby, które mówią o
separowaniu się, mają jakieś zwariowane pomysły – proszę, nie słuchajcie ich. Lepiej sprawdźcie. Powiedzcie im: „Musimy być

razem”. Nie możemy, nie możemy się dzielić. I wszystkie tego typu kwestie zostaną unicestwione. Ponieważ na tym świecie,
widzicie, jaki jest świat, jak się sprawy mają i jak to działa. Aby zrozumieć piękno współczesnych czasów, narodziliście się w
czasach kiedy możecie przejść transformację. Urodziliście się w czasach, w których możecie stać się Jaźnią, Duchem. Wszyscy
tego próbowali; nic z tego nie wyszło. Teraz, z pomocą waszej Kundalini, wypracowujemy to. Wy wiecie także, co należy zrobić.
Wiecie, jak dawać Samorealizację, jak czuć wibracje, wiecie wszystko. A kiedy zaczniecie to widzieć, wtedy uświadomicie sobie,
że to, co robicie (grupizm), jest wielką krzywdą dla ludzkości. Teraz zostawiam was wszystkich – jesteście tak rozsądnymi,
dobrymi ludźmi, którzy przyszli do Sahadźa Jogi i za każdym razem, gdy tu przyjeżdżałam, wszyscy tu byliście "Cieszę się, że tak
wiele krajów jest tutaj mimo tego, że dopiero się dowiedzieliście o Moim przyjeździe. To nie do pomyślenia, jak bardzo mnie
wszyscy kochacie. Naprawdę, to niezwykłe. Wszyscy pokazaliście waszą miłość. Wszyscy przybyliście tu z tak daleka, kiedy
przyjechałam tu na tak krótki czas. Niech Bóg was wszystkich błogosławi i miejcie to poczucie. Miejcie w głowie to zrozumienie,
że jesteście teraz odpowiedzialni za transformację tego świata w nowy świat ludzi pełnych dobra, ludzi uduchowionych. Więc to
jest wasza odpowiedzialność i poprzez nią będziecie wiedzieć, co musicie zrobić. Wszyscy musicie być bardzo odpowiedzialni.
Bez względu na to, do jakiego kraju przyjedziecie, gdziekolwiek się pojawicie, musicie być bardzo, bardzo odpowiedzialnymi,
odpowiedzialnymi ludźmi i próbujcie zrozumieć, co robicie dla Sahadźa Jogi. Widzę tyle nowych twarzy. Cieszę się, że je widzę.
Oczywiście większość Austriaków i Niemców już poznałam, ale widzę też innych ludzi z innych krajów – bardzo miło z ich
strony, że przyjechali. Dlatego ważne jest oddanie, a to jest problemem u ludzi. Nie mogą w pełni oddać się Sahadźa Jodze. To
jest wasze życie. To jest piękna rzeka dobroci. Więc powinniście spróbować się oddać, a jeśli nie możecie się poddać, to znaczy,
że coś jest z wami nie tak. Proszę, spróbujcie się poddać, a będziecie zdumieni, że tylko dzięki temu oddaniu możecie osiągnąć
pełną radość, szczęście i spokój. To bardzo ważne i właśnie po to przybyłam, aby wam to powiedzieć, proszę, spróbujcie się
całkowicie oddać. A oddanie jest - nie mogę powiedzieć, żeby to wymuszać na sobie, ale po prostu wchodźcie w stan
świadomości wolny od myśli. Medytujecie w stanie świadomości wolnym od myśli, a wtedy jestem pewna, że dzięki całej Mojej
miłości i wszystkim Moim błogosławieństwom, jestem pewna, że osiągniecie nie tylko pełne oddanie, ale rozwiniecie także
przeogromne moce, aby także przeobrażać innych, i czynić ich częścią tego wspaniałego dzieła. Wszyscy to macie, tylko
zechciejcie to rozwinąć i spróbujecie dowiedzieć się, jak wielu ludziom naprawdę pomogliście w życiu się zmienić. Dziękuję wam
bardzo.
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Diwali Pudźa. Lake Piru, Los Angeles, (USA) - 3 listopada 2002. Składam wam najlepsze życzenia z okazji Diwali. Zobaczyć was
wszystkich tutaj jest dla Mnie samo w sobie taką radością, że wszyscy przyjęliście Sahadźa Jogę w tak piękny sposób. To jest
wasze własne, Wasza Istota należy do was, Duch jest wasz. Ale w pełni zająć się Jaźnią jest trudne. To tylko dzięki waszym
pragnieniom, które zostają spełnione, tak uważam. To właśnie w ten sposób dostąpiliście waszej Samorealizacji. Bardzo dobrze
wiecie, że tego nie można wymusić. To działa tylko z waszym pragnieniem, tylko poprzez akt waszego wewnętrznego poddania
się. Nie ma sensu o tym mówić, nie ma sensu przekonywać, to, co działa, to wasze pragnienie, to takie proste. Ta siła pragnienia
w was to wypracowuje. Jest wielu, których tu nie ma, którzy otrzymali swoją Samorealizację w różnych zakątkach świata.
Pamiętam ich wszystkich i wszyscy powinniście o nich pamiętać. Dzisiaj jest piękny dzień, kiedy możemy pomyśleć o
wszystkich tych, którzy są oświeceni na tym świecie. To jest prawdziwe Diwali oświecenie istot ludzkich. To nie jest o świecach,
czy jakiś lampkach, to dotyczy istot ludzkich. Jeśli są oświecone to nie ma już żadnego problemu. Problemy przychodzą wraz z
ludźmi, którzy nie są oświeceni. Ponieważ są w ciemności błądzą w ciemności, a niektórzy z nich nie wiedzą również, że są
zupełnymi ignorantami jeśli chodzi o rzeczywistość. Po przyjściu do Sahadźa Jogi i oświeceniu waszej Jaźni, przede wszystkim
zaczynacie widzieć w tym świetle co jest dobrem, a co jest złem. A potem pięknie w tym wzrastacie, tak jak te kwiaty, które cały
czas są szczęśliwe, cały czas dają wam radość. W ten sam sposób, kiedy jesteście oświeceni tym światłem to niczego już nie
szukacie. Macie wszystko w sobie. Utrzymujcie światło tego płomienia. Ale inną rzeczą, którą możecie zrobić, to swoim
światłem możecie oświecić innych ludzi, tak jak to zrobiliśmy tutaj zapaliliśmy jedną świecę i tym światłem oświeciliśmy
wszystkie. Więc wszyscy możecie to zrobić, ponieważ macie w sobie to światło. Za pomocą tego światła możecie oświecać
innych, żeby też mogli odczuwać radość swojego Ducha. Coś takiego powinniśmy teraz oglądać, jak tyle świateł, które tutaj
rozświetliliście. Podobnie wy jesteście światłami dla całego świata. Nie wystarczy, że macie to światło, musicie także dawać
światło innym, musicie oświecać innych, tak jak te świece. Kiedy zaczniecie to robić, to zdacie sobie sprawę, co posiadacie. A
wtedy będziecie szanowali siebie. I będziecie się zachowywali na miarę osoby świętej czy też mędrca, bez roszczenia sobie tego
tytułu. Wewnętrznie rozwijacie ten piękny charakter, to niezwykle piękne usposobienie, które emanuje radością. Nie chcecie
sprawiać wrażenia, że jesteście czymś więcej niż jesteście naprawdę. Bo jakakolwiek jest prawda, ona jest z wami. Nie musicie
mówić o sobie nieprawdy. Ludzie zrozumieją, że jesteście Zrealizowanymi Duszami, po prostu poczują wasz subtelny charakter,
waszą prawdziwość. Niezależnie od tego, czy pochodzicie z Indii, czy z Anglii, czy z Ameryki, wszyscy macie w sobie ten ocean
miłości i wiedzy. Upewnijcie się, że macie to w sobie, najpierw radujcie się doświadczaniem własnego oceanu miłości. Najpierw
cieszcie się swym własnym, a potem możecie także cieszyć się tym oceanem, który jest w innych. Nie muszę wam mówić,
żebyście kochali się nawzajem lub cokolwiek wy po prostu kochacie, po prostu rozumiecie, po prostu rozprzestrzeniacie swoje
światło między sobą. Czasami jesteście sfrustrowani innymi ludźmi w waszym kraju, być może w waszym mieście, czy też w
waszej wiosce tym, że ludzie nie są jeszcze oświeceni. Ale najlepiej jest to wypracować, musicie to wypracować. Na początku
miałam jedną poszukiwaczkę, starszą panią, która otrzymała ode Mnie Samorealizację. A potem wszyscy pojawiliście się tutaj.
W ten sam sposób wszyscy możecie wykonywać pracę Samorealizacji. Do tego nie potrzebujecie żadnych obliczeń, nie
potrzebujecie żadnych podziękowań. To po prostu jest i działa. Co robicie dla światła? - tylko zobaczcie. Po prostu zbliżasz do
świecy i dostajesz światło. W ten sam sposób, wasze oświecenie jest takie że da światło tysiącom ludzi na całym świecie. Jak
wiecie, jest wiele krajów, do których wciąż musimy się udać. Ale zrobimy to. Po prostu zlokalizujcie i dowiedzcie się, dokąd
musicie się udać i gdzie musicie pracować. Po pierwsze, jesteście w stanie dawać Samorealizację, jesteście. Miejcie pewność,
że możecie dać ludziom Samorealizację. Do tego nie potrzebujecie żadnej pomocy, jedna osoba może to zrobić, tysiące mogą to
zrobić. Jest bardzo ważne dla Diwali całego świata żebyśmy dawali ludziom Samorealizację. To bardzo ważne. W Sahadźa
Jodze, wielu ludzi jest takich, którzy są trochę sfrustrowani sobą, szczególnie swoją przeszłością. Zapomnijcie o przeszłości.
Przeszłość nie jest ważna, co jest istotne to teraźniejszość. Co jest do zrobienia w chwili obecnej? Nie musicie się martwić o
przeszłość, że „zrobiłem to, zrobiłem tamto”, to, co zostało zrobione, jest skończone. Teraz patrzcie w przyszłość. Co możecie
zrobić na przyszłość. I tak czy inaczej, ze światłem, które widzicie na swojej drodze pozbywacie się całej ciemności i wiecie, jak
daleko iść, jak dotrzeć do ludzi i jak szerzyć Sahadźa Jogę. To coś, co już macie w sobie, ale najpierw musicie nawiązać z tym
połączenie. Jeśli nawiązaliście kontakt z oceanem, który macie to na pewno możecie to wypracować, wypracować to w tak
piękny sposób i będziecie zdumieni, jaki odniesiecie sukces. Sukces, jaki czerpiecie z całej tej ignorancji, jesteście tym zdumieni.
Ale macie światło. Za pomocą światła usuwacie całą ciemność. Nie musicie o tym myśleć, po prostu to się usuwa, bo macie

światło. Ale jeśli nie macie światła, to nie ma sensu o tym mówić. Nie ma sensu tego robić, ponieważ nie daje to żadnego efektu.
Wręcz przeciwnie, to porażka, porażka najgorszego typu. I może być bardzo niebezpieczna dla ludzi. Mieliśmy bardzo zabawne
doświadczenia również w Sahadźa Jodze. Ale myślę, że wszyscy uczą się jeden po drugim: że tak nie powinno się robić, to było
niewłaściwe. Powinniśmy się teraz dowiedzieć, co was oślepia. Ameryka jest krajem bardzo zorientowanym na pieniądze, i to
rozprzestrzeniło się na cały świat. Będąc zorientowanym na pieniądze, łatwo zostajecie oczarowani, macie poczucie, że musicie
zarabiać pieniądze na Sahadźa Jodze. Są tacy, którzy tak nie myślą, ale wciąż biegają za pieniędzmi. Nie musicie wcale biegać
za pieniędzmi ani szukać dla siebie swego rodzaju bezpieczeństwa w pieniądzach. Wasze bezpieczeństwo jest w was
wbudowane. Zatem wszystkie te zewnętrzne rzeczy, które są absolutnie niepotrzebne, nie powinny was oślepiać. Jeśli macie to
światło, to możecie to wyraźnie zobaczyć. I ta pomoc Boskości, zauważacie ją bardzo wyraźnie w swoim życiu i jesteście
zaskoczeni, jak Boskość dopomaga wam w różnych sprawach. Dostaję listy od ludzi, którzy mówią: „Matko, bardzo Ci dziękuję,
pozbyłem się problemu, pozbyłem się wrogów”, różnego rodzaju rzeczy. Chociaż Ja nic nie zrobiłam. To twoje światło usunęło
ciemność. Jeśli jesteś ignorantem to tylko światło może usunąć również ciemność twojej ignorancji. Właściwie nie wiemy, jaka
jest moc światła. Jak widać tutaj, każde światło daje tak dużo nie tylko energii, ale i pełnego obrazu. W ten sposób możecie
rozpoznać, na przykład, czy ktoś jest zrealizowaną duszą, czy nie. Nie jest konieczne abyście zbliżali się do tej osoby lub
zwracali szczególną uwagę lub cokolwiek. Po prostu będziecie wiedzieć, że ta osoba jest zrealizowaną duszą, czy nie. Miałam
wiele takich doświadczeń, w których odkryłam, że ludzie nie wiedzą, kto jest zrealizowaną duszą, to bardzo zaskakujące. Jeśli
wiecie, kto jest Zrealizowaną Duszą, oznacza to, że połowa waszych problemów się skończyła. Drugi problem, to jak przekonać
daną osobę o jej własnych możliwościach. Odnajduję ten problem również w przypadku Sahadźa Joginów. Są zdolni dokonać
ogromnych czynów na całym świecie, są w stanie odkryć tak wiele rzeczy, których normalni ludzie nie potrafią się dowiedzieć.
Sahadźa Jogini są w stanie w jednej chwili ustalić, z jakiego typu człowiekiem mają do czynienia. To jest ta różnica. To znaczy,
że znacie prawdę. Prawdę o wszystkich, prawdę o całej sytuacji. Prawdę o tym, kto się tylko przechwala, lub po prostu wymyśla
opowieści, czy uprawia jakąś hipokryzję. To nie jest trudne, bo teraz macie dar widzenia. Możecie zobaczyć swoim światłem, co
jest nie tak lub co jest dobre w innych. Dużym błogosławieństwem jest też dla was to, że nie możecie zostać oszukani. Ponieważ
jesteście również pod opieką Boskości, cały czas prowadzeni przez Boskość. Miejcie wiarę w Boskość, miejcie wiarę w Boskość.
To bardzo ważne. Tak jak macie wiarę w świecę, miejcie wiarę, że Boskość da wam światło, poprowadzi waszą ścieżkę,
zaprowadzi was we właściwe miejsce, abyście dokonali właściwych rzeczy. Macie tak wiele tych różnych doświadczeń, nie ma
potrzeby żebym wam mówiła, jak wielu ludzi do Mnie napisało o tym jak wszystko się im wypracowuje. Bez względu na
wszystko jesteśmy kolektywni, jesteśmy dla siebie mili, nie kłamiemy, nie staramy się nikogo zniszczyć. Oznacza to, że jesteśmy
ponad wszystkimi ludzkimi wadami. A jest tak tylko ze względu na to światło. Możecie zobaczyć, gdzie się chwiejecie. Po prostu
sami to widzicie. Dlatego myślę, że medytacja jest najważniejszą rzeczą w Sahadźa Jodze. Codziennie powinniście robić
medytację. Ci, którzy nie medytują, mogą upaść. Ponieważ medytacja jest jak dolewanie oliwy do lampy. Ci, którzy nie medytują,
myśląc, że mogą się bez niej obejść, są niestety w błędzie. Muszą medytować rano i wieczorem. Problem polega na tym, że
wszystko jest tak udogodnione, tak proste, że nie rozumieją, jak ważna jest medytacja. Być może. Nie wy, ale znam wielu, którzy
otrzymują Samorealizację, którzy nie medytują. A ich styl jest inny, ich usposobienie jest inne. Medytacja jest tak kojącą rzeczą,
tak pięknym sposobem połączenia z Boskością, że wszystkie wasze problemy są rozwiązywane w tym medytacyjnym nastroju.
Jeśli nie medytujecie, nie podążacie za medytacją, to może wasze światło przygaśnie, nie da wystarczającej jasności. Ważne,
bardzo ważne jest, aby podczas medytacji dowiedzieć się o sobie, o innych. „Jak medytować?”, pyta Mnie wiele osób. Nie rób
nic, po prostu wejdź w stan świadomości bez myśli. Spróbuj przejść do świadomości bez myśli. Jeśli potrafisz wejść w stan
świadomości bez myśli to wykonałeś swoją pracę. Bo to jest punkt, w którym obcujesz z prawdą, z rzeczywistością, z radością,
ze wszystkim, co jest tak fundamentalne. Kiedy medytujesz, staraj się nie robić, z tego jakiegoś obowiązku, nie. Medytacja jest
czymś, co cię wycisza, wycisza twoje myśli i jest pójściem do tego głębokiego oceanu, który jest w tobie. Ale przypuśćmy, że
tego nie zrobisz. Jeśli nie medytujesz, mogę natychmiast rozpoznać tych, którzy medytują i tych, którzy nie medytują. Nie jest to
dla Mnie trudne. Ci, którzy nie medytują, zawsze się wahają, są zdezorientowani, nie mogą zrozumieć. I właśnie dlatego
medytacja jest najważniejszą rzeczą w Sahadźa Jodze. Tak jak płonie światło można powiedzieć, że w płynącej w nim
elektryczności lub przez świece, w ten sam sposób, medytacja jest ciągłą dostępnością Boskiej Siły. To zmniejszy wszystkie
wasze obawy. Ponadto usuwa wszystkie negatywne myśli, usuwa wszystko co was zniechęca. A kiedy medytujecie w ten
sposób, w świadomości bez myśli będziecie zdumieni, jaką otrzymujecie pomoc od wewnątrz i z zewnątrz. To potężna moc,
która wypracowuje świadomość bez myśli. Więc ci, którzy nie medytują, nie mogą zajść zbyt daleko mimo korzyści jakie daje
Sahadźa Joga. Powinniście próbować medytować tak, by osiągać stan świadomości bez myśli. Więc co się z tobą dzieje? Będąc
w świadomości bez myśli, co w was zachodzi to to, że dostajecie całkowitą pewność, całkowitą pewność Boskości i wiecie, że

to macie. Widziałam dzieci przychodzące z naszej szkoły w Dharamsali, niezwykle pewne siebie i niezwykle skromne. I
zapytałam ich: „Co robicie?” Powiedzieli: „Matko, medytujemy. Wieczorem medytujemy w szkole i ta medytacja pomaga”.
Wyobraźcie sobie, że te małe dzieci mogą to powiedzieć, więc dlaczego nie zrozumiecie również, że medytacja zapewni wam
bezpieczeństwo zapewni prawdziwe oświecenie i całkowite połączenie z Boskością. Bez połączenia z Boskością, jaki jest
pożytek z uprawiania Sahadźa Jogi? Znam ludzi, którzy medytują, którzy weszli w głąb siebie i którzy są bardzo rozwinięci. Znam
też ludzi powierzchownych. Wasza głębia leży w świadomości bez myśli. To bardzo ważny cel, do którego powinniście dotrzeć.
Jeśli patrzycie na cokolwiek w stanie świadomości bez myśli to tylko wtedy budzi się w was prawdziwa refleksja o tym, to po
prostu tak działa. Nie wiem, jak dalece umiecie pozostawać w takim stanie. Nawet jeśli osiągacie to tylko na sekundę, to
zaczniecie to osiągać coraz bardziej. Tyle już wcześniej mówiłam o medytacji, ale dzisiaj, kiedy widzę te wszystkie płonące
świece, myślę, że wszystkie są medytacyjne, wszystkie są w medytacji i to dlatego się palą. I w ten sam sposób wiem, którzy
Sahadźa Jogini medytują, a którzy nie medytują. I jeśli mają problemy, to wiem dlaczego je mają. Najważniejsze jest to, że wasze
połączenie z Boskością jest możliwe tylko wtedy, gdy medytujecie i stajecie się świadomi bez myśli. To jest moment, w którym
działa Boskość. To wam pomaga. To przychodzi wam z pomocą w taki sposób że nie wiecie, jak to osiągnęliście. Zatem
świadomość bez myśli jest pierwszym punktem, który wszyscy powinniście osiągnąć. To bardzo ważne. Potem możecie
osiągnąć coś innego, ale pierwszym krokiem jest świadomość bez myśli. Bardzo ważne jest, aby stać się świadomym bez myśli,
ponieważ wtedy nie ma myśli pochodzących z lewej lub prawej strony, z teraźniejszości lub przyszłości. Jesteście tam tylko w
teraźniejszości. To jest coś co wszyscy macie, to nie jest tak, że tylko tak wam mówię, to jest coś, co wszyscy macie. Ale
musicie się ustabilizować. Musicie ustabilizować się w świadomości bez myśli. I nie jest ważne na jak długo. Ważne jest, że gdy
już raz tego dotkniecie, to będzie to łatwiej osiągalne kolejnymi razy. Wielu ludzi medytuje, ale ich proces myślowy nie ustaje, nie
osiągają ciszy, gdzie nie ma żadnych myśli. To jest niezwykle ważna kwestia. Jeśli macie wzrastać, to powinniście być
całkowicie połączeni z Boskością poprzez świadomość bez myśli. Nie musicie się modlić, nie musicie nikogo nawoływać, nic, to
po prostu działa, ponieważ jest w was. Wszystkie te myśli bombardują wasz umysł z obu stron. Te myśli, które do was
przychodzą, nie mają dla was żadnego znaczenia, nie niosą żadnego uzasadnienia. Sami jesteście oceanem i musicie wejść w
stan świadomości bez myśli. Jest to prawda powtarzająca się we wszystkich wielkich pismach, ale nie tak jasno, jak wam to
mówię. Nie mówię, że niektórzy z was nie osiągają świadomości bez myśli, więc są do niczego, nie. Ale proszę was, spróbujcie,
wszyscy możecie wejść w ten stan świadomości bez myśli. Nawet jeżeli osiągniecie to tylko na sekundę, to zawsze coś. Ta
sekunda się stopniowo wydłuży. Myślę, że to refleksyjność umysłu. Kiedy na coś spojrzycie, staniecie się świadomi bez myśli. A
potem ten umysł odzwierciedla głębię tego, co widzicie. W ten sposób wszyscy staniecie się naprawdę bardzo kreatywnymi
Sahadźa Joginami. Fakt, że tylko niewielu ugruntowało w sobie ten stan świadomości wolnej od myśli, to nie jest coś dobrego.
Dzisiaj, w tym dniu Diwali, powiedziałabym: „Oświecasz swoją Jaźń świadomością bez myśli” To nie jest trudne, to jest w tobie.
Ponieważ myśli przychodzą z tej i z tamtej strony. I nie są to fale twojego mózgu, nie, tylko twoje własne reakcje. Ale jeśli
medytujesz w prawdziwym tego słowa znaczeniu, wtedy wejdziesz w tę świadomość bez myśli. Co jest bardzo ważne i
wszystkie te bezsensowne myśli, które są dla ciebie bezużyteczne, znikną. Nie będzie ich tam, a wtedy twój wzrost będzie
możliwy i będziesz należycie wzrastać. Jest tu wiele osób, które powiedzą: „Matko, nie dostajemy tego stanu”. Spróbuj, spróbuj.
Nie wierzę, że nie możesz tego dostać. Wszyscy możecie dostać tę myśl, że „mogę to osiągnąć” i wtedy to się stanie. To nie
wymaga odrzucania czegoś, ani też nie jest wymagane by widzieć wizje, po prostu wejdź w medytację i będziesz zdumiony, jak
to zadziała. Oczywiście, większość z was tam jest, ale mimo wszystko, powiedziałbym, zwiększajcie tę świadomość bez myśli,
ten obszar. Dzisiejszy dzień jest bardzo ważny ze względu na Diwali. Diwali ma być dniem oświecenia. Ale wewnętrzne
oświecenie to: jak bardzo jesteś w świadomości bez myśli. I wszystko się układa, bo jesteś oceanem tego, masz to w sobie.
Tylko musisz to wydobyć i wykorzystać. Jeśli się do tego nie podłączysz, to wtedy to nie działa. Wystarczy się pod to podpiąć, a
zdziwisz się, że jesteś źródłem takiej radości, źródłem takiego szczęścia, powinnam powiedzieć, źródłem prawdziwego
oświecenia. Zatem dzisiejsze przesłanie brzmi: „Podczas medytacji wejdź w świadomość bez myśli”. Żadna myśl nie jest ważna,
ponieważ jest twoją własną kreacją. Ale jeśli musisz stać się jednym z Boską Kreacją, musisz osiągnąć ten stan świadomości
bez myśli, minimum z minimum. Kiedy to do was przyjdzie, stopniowo będzie rosło i będziecie zdumieni, jak będziecie w stanie
wzrosnąć w Sahadźa Jodze na bardzo znaczący sposób. Dziękuję Wam bardzo.

2003-1109, Diwali Puja, Potrzeba Szczerości
View online.
Diwali Puja, „Potrzeba Szczerości“ 09. 11.2003, Los Angeles, USA
Dzisiaj jest wspaniały dzień Diwali.
To znaczy, że dzisiaj jest świetny dzień... żeby połączyć światło waszych serc i stworzyć większe światło po to, aby świat
zmierzał w odpowiednim kierunku. To jest dzień wielkiej radości i ci, którzy biorą w tym udział, także rozprzestrzeniają wielką
radość. Jednakże istnieją problemy, jak to mówią, ale dla nas nie ma problemu, bo nie ma ciemności. Nie widzimy nigdzie żadnej
ciemności, widzimy światła, dużo, dużo świateł.
Jednak to, czego brakuje, to brakuje nam szczerości. Musimy być ze sobą bardzo szczerzy, bo to nie jest tylko jakaś pożyczona
miłość czy pożyczona radość, to wypływa ze źródła, to płynie, płynie i płynie. Trzeba to obudzić a ta miłość powinna płynąć, a
nasze małe drobne skłonności takie jak zazdrość i współzawodnictwo, i wszystkie te rzeczy, które nam szkodzą, muszą zostać
zmyte. I one mogą być zmyte, gdy twoje serce jest pełne miłości.
Dzisiaj jest dzień rozprzestrzeniania miłości, światła miłości, tak żeby każdy poczuł się oświecony i szczęśliwy i zapomniał o
tych błahych problemach. Cieszę się, że udało wam się wynająć salę, całe szczęście, że ją mamy, ludzie tak się martwili czy
będzie sala. Ale to stało się tak po prostu, więc powinniście wiedzieć, że nasze przeznaczenie też jest prowadzone i pod opieką.
Jesteście już błogosławieni, nie ma co do tego wątpliwości. I nie powinniśmy się martwić małymi rzeczami i drobiazgami. To
wszystko ładnie się wypracuje, zobaczycie, jeśli zostawicie to swojemu przeznaczeniu, które jest bardzo wzniosłe, bardzo
wspaniałe - w tym waszym przeznaczeniu zajdzie bardzo daleko.
To jest obietnica Diwali dla was wszystkich, że osiągniecie najwyższe i najszlachetniejsze życie. Każde Moje słowo
zamanifestuje się, żeby udowodnić, że jest tak jak mówię. Jakiekolwiek są wasze drobne problemy, one zostaną zmyte. To są
wiadomości od Boga, nie potrzebujecie martwić się o drobiazgi, o pieniądze, o pracę, to nie jest wasze zadanie. Wasze
przeznaczenie to wypracuje. Macie obietnicę, że będziecie pod opieką. Mam nadzieję, że wierzycie w tę obietnicę i jesteście
radośni w najwyższy sposób. Błogosławię was wszystkich z całego serca, każdego z was, żebyście mieli bardzo szczęśliwe i
dostatnie Diwali.
Bardzo wam dziękuję.

2003-1225, Puja do Jezusa Chrystusa
View online.
Puja do Chrystusa, 25.12.2003, Ganapatipule, Indie
Dzisiaj jest wielki dzień, ponieważ będziemy celebrować narodziny Jezusa Chrystusa.
On był tak wielką Duchową Osobowością, która musiała cierpieć na krzyżu. Wielu ludzi tego nie rozumie, dlaczego człowiek
takiego kalibru, w takich okolicznościach, o takiej duchowości musi przechodzić przez takie ciężkie próby w życiu. To bardzo
łatwo zrozumieć, że On urodził się w czasach, okolicznościach, które były przeciwko niemu, które były przeciwko Boskiej Mocy.
W związku z tym, ludzie chcieli zniszczyć Jezusa Chrystusa. I nie odczuwał bólu, ani absurdalności tamtych ludzi. Przeciwnie, On
przeszedł wszystkie te gehenny z tak wielką odwagą i taką godnością.
Zatem powinniśmy zrozumieć, że jeśli jesteś Boski i jeśli masz Boskie siły, to powinieneś mieć odwagę i z tą odwagą możesz
zmierzyć się z wszelkiego rodzaju przeciwnościami. Na ogół, gdziekolwiek byś był na Ziemi będą tam różnego rodzaju problemy.
Mógłbyś należeć do rodziny królewskiej albo być biednym człowiekiem, ale zawsze są jakieś problemy. Ale Chrystus poprzez
swoje życie pokazał, że chociaż musiał tak wiele wycierpieć, był bardzo cierpliwy i odważny. Jego życie dało przykład jacy
powinniśmy być, jak powinniśmy się zachowywać, gdy mamy do czynienia z problemami z powodu ludzkiej ignorancji. Ale dziś
jest szczęśliwy dzień, ponieważ są Jego urodziny i świętujemy, gdyż pokazał nam nową duchową drogę, na której cierpi się z
powodu niewiedzy wielu, którzy tam byli – On bardzo cierpiał.
Ale dziś nie jest tak źle, ludzie rozumieją i pojmują duchowość i boskość. I teraz jest was tak wielu. Chrystus w tych cierpieniach
nigdy nie płakał, nie ubolewał. On przechodził przez to wszystko w bardzo stanowczy sposób. Zatem to, czego możemy się
nauczyć dzięki Jego życiu to to, że nie powinniśmy się bać. Cokolwiek miało by nas spotkać, nie powinniśmy się bać. Ale czasy
się zmieniły i ludzie nie torturują już nikogo z powodu duchowości. Tego już nie ma, te czasy już się skończyły. Chrystus
wymazał to wszystko z ludzkich umysłów i teraz ludzie szanują cię za bycie duchową osobą. To jest właśnie przesłanie z życia
Chrystusa i wszyscy powinniśmy być szczęśliwi, że odkrył przed nami tę ścieżkę ignorancji.
Przesłanie Sahaja Yogi jest takie samo, otrzymujesz swoją Samorealizację, rozpoczynasz swoje duchowe życie, i wszystko się
ułoży, ponieważ wszystkie moce Boga są z tobą. Te moce wszystko dla was wypracowują i jest was tak wielu, którzy mogą to
poświadczyć. Nie musicie już przechodzić, przez taki rodzaj życia, jaki miał Chrystus, On to zrobił dla was. Wasze życie będzie
bardzo, bardzo bezpieczne, radosne i spokojne. Nie trzeba o tym mówić, musicie doświadczyć tego sami. Obecnie są również
bardzo okrutni ludzi, bardzo bezsensowni, niedorzeczni i nadzwyczaj agresywni, ale mimo to nikt nie może was zranić. Życie
stało się zupełnie inne. I dziękujemy Chrystusowi, który przeszedł to wszystko, by ocalić nas od bolesnych doświadczeń.
Dziś są urodziny Chrystusa i obchodzimy je z wielką radością. Wiemy również, że Jezus Chrystus wiele zdziałał, a my nie
osiągnęliśmy tyle co On. Ale jak bardzo Jezus Chrystus cierpiał…to wiemy. Ale my tyle z siebie nie dajemy, ponieważ cała ludzka
populacja zmieniła się. A przy tej zmienionej ludzkiej społeczności, życie duchowe jest bardzo, bardzo ważne. Wiele przeszkód
zostało usuniętych z tego życia duchowego i dzięki temu możemy rozwiązać nasze fizyczne problemy, możemy rozwiązać
problemy natury psychicznej, rozwiązać problemy w domu, możemy rozwiązać problemy całego świata. W ten sposób życie
całej ludzkości może zmienić się w życie duchowe.
To jest bardzo ważne dla nas by wiedzieć, że z jednej strony jest życie Jezusa Chrystusa, który osiągnął tak wiele w duchowości,
a z drugiej strony my osiągnęliśmy małą część duchowości i z naszego powodu świat staje się spokojniejszy.
Wiele problemów zostało rozwiązanych, a ludzkość zrozumiała, że bardzo ważne jest, aby prowadzić duchowe życie. Te zmiany
są dzięki wam, nie mogłabym tego zrobić sama. Jestem w tej samej sytuacji co Jezus. Co więcej mogę zrobić?
Teraz jest wielu ludzi. Możemy zobaczyć, jak cały świat się zmienił. Dzięki wam, problemy zostały rozwiązane, nastąpiło wiele
zmian. Wiele zmian nadchodzi, nie tylko dla jednostki, ale dla tysięcy, dla całego świata, dla całej ludzkości nadchodzą zmiany.

Robicie to wszyscy razem, jest to bardzo ważne.
Teraz będę mówiła w Marathi: życie Chrystusa było bardzo smutne. Ale On robił to wszystko z miłością, ponieważ był bardzo
wielką duszą – taka osobowość, nie odczuwa żadnego smutku. W ten sposób my obraliśmy życie duchowe i teraz powinniśmy
dawać duchowe życie każdemu.
Ludzie, którzy patrzą na nasze życie są oszołomieni widząc, jak bardzo jesteśmy szczęśliwi. A kiedy zrozumieją, że to się dzieje
w Sahaja Yodze również będą chcieli być w Sahaja Yodze.
To jest bardzo dobra rzecz, i również wy otrzymaliście to błogosławieństwo. I powinniście dbać o to błogosławieństwo.
Powinniście nad tym pracować, a najważniejszą rzeczą jest, że powinniście się tym dzielić z innymi. Wszyscy otrzymaliście to
błogosławieństwo – teraz pozwólcie by inni ludzie mogli się tym cieszyć, a wszyscy Sahaja yogini powinni starać się dawać
Sahaja Yogę każdemu. Sahaja Yoga rozprzestrzeniła się na całym świecie, lecz w bardzo małym stopniu. Powinna być dużo
bardziej rozpowszechniona. Jezus Chrystus miał tylko dwunastu apostołów i tych dwunastu apostołów rozprzestrzeniło
Chrześcijaństwo, ale popełniono wiele błędów.
W ten sposób musicie mieć na uwadze, że gdy rozprzestrzeniamy Sahaya Yogę, nie powinniśmy robić żadnych błędów.
Powinniśmy rozprzestrzeniać w bardzo prosty sposób. To nie jest trudne. Rzecz w tym, że Parameshwara dał wam Shakti i
mózg, używajcie ich. Mam pełną wiarę w was, że możecie stworzyć wielu Sahaja yoginow i powinniście dawać Sahaja Yogę
wszystkim. I myślcie w dzień i w nocy jedynie o tym, komu jeszcze można dać Sahaja Yogę.
Daję wam na to błogosławieństwo, a więc spoczywa na was wielka odpowiedzialność. Od momentu przyjścia do Sahaja Yogi,
macie taką odpowiedzialność, iż od dziś musicie mieć na uwadze, że powinniście dawać Sahaja Yogę każdemu. I nie
powinniście zatrzymywać tego wyłącznie dla siebie.
Niech was Bóg błogosławi.

2004-0215, Mahashivaratri Puja, Guru Pad
View online.
Mahashivaratri Puja, Guru Pad, 15.02.2004, Pune, Indie (Tłumaczenie z Hindi) Dzisiaj jesteśmy tutaj, aby celebrować puję Guru.
Guru jest bardziej sławiony niż Bóstwa i Bogowie. Kim jest ten Guru? W tym, co jest najważniejszą shakti? Zasada Guru jest
Shivą. Tę formę mocy Shivy powinniśmy uważać za moc Guru. Ponieważ, kiedy przyjmujemy moce od shakti Guru, i kiedy shakti
wchodzą w nas, wtedy sami stajemy się Guru. I dzięki temu jesteśmy błogosławieni przez całe życie - Kalyan. Ten, kto dostaje te
moce, wydaje się, że otrzymuje wszystkie te błogosławieństwa kalyan. "Kalyan" to wyraz, który jest bardzo trudny do wyjaśnienia
w kilku słowach. "Kalyan" oznacza otrzymanie błogosławieństwa ze wszystkich stron, uzyskanie radości ze wszystkich stron.
Kiedy ktoś mówi, że w tych błogosławieństwach otrzymujecie Kalyana, to co to znaczy? Co to jest Kalyan? Kalyan oznacza Atma
Sakshatkar, Samorealizację. Bez Samorealizacji nie możecie mieć Kalyana. Nikt nie może zrozumieć bez posiadania tego.
Wszystkie te rzeczy są w Kalyan. Z tego powodu człowiek otrzymuje całą radość i staje się rozpromieniony. Macie Kalyan,
cokolwiek musicie zrobić, już to wszystko zrobiliście, jakiekolwiek wysiłki musicie podjąć, już je podjęliście, wiara, którą musicie
przyjąć, już ją przyjęliście. Ale kiedy wszyscy jesteście w "Kalyanmarg" [ścieżka Kalyan], kiedy on dał mantrę, aby mieć Kalyan, co
to znaczy? Oznacza to, że najważniejszą rzeczą w was jest samadhan [zadowolenie]. Potem wy wszyscy nie musicie niczego
poszukiwać, wszyscy staliście się Guru. Nie musicie w tym momencie robić wielkich rzeczy, ale błogosławieństwa tej
samadhany, wszyscy możecie poczuć wewnątrz siebie, wszyscy możecie rozpoznać w sobie, wszyscy możecie cieszyć się
wewnątrz siebie. Przede wszystkim wszyscy widzicie, że choroby fizyczne, fizyczne problemy mogą zostać usunięte przez
Kalyanmarg, wszystkie problemy, które są w was, które uniemożliwiają rozkwit, mogą zostać usunięte przez ten Kalyanmarg.
Kiedy wszyscy to przyjmiecie, otrzymacie Kalyan i macie Samorealizację. Shri Mahadeva wam w tym pomaga. Kiedy Kundalini
otwiera Sahasrarę, Shri Mahadeva tam zasiada. I dlatego nazywamy Go Mahadevą. To znaczy Bóg wszystkich Bogów,
Mahadeva. W tym Kalyana jest wiele ważnych aspektów. Pierwszą rzeczą jest shanti [spokój]. Spokój psychiczny, spokój
fizyczny i spokój w życiu rodzinnym. W życiu rodzinnym jest wiele problemów, wiele przeszkód, i wszystko to może być
rozwiązane przez Kalyanmarg. Potem nie możemy nawet poczuć obecności przeszkód. W ten sposób moglibyśmy zobaczyć
wielu ludzi na całym świecie otrzymujących błogosławieństwa z tego Kalyanmarg i medytujących nad nim, i radujących się przez
całe życie. To jest Kalyan, przez który ludzkość może uzyskać równowagę w sobie. I aby uzyskać tę równowagę, musicie przejść
pod ochronę Guru. Kiedy stajecie się wielbicielem Guru, otrzymujecie równowagę i dostajecie wszystko. Po tym nie
potrzebujecie już niczego. W ten sposób uzyskujemy równowagę i uzyskujemy moc miłości wewnątrz siebie. Kiedy ludzkość to
otrzymuje, całe to ciało się raduje. Kiedy uzyskujecie ten stan, shakti [moce] niszczą wszystkie problemy, zakłócenia w ciele i w
stanie fizycznym, i tak wielu ludzi bardzo się stara, aby otrzymać te shakti. On może otrzymać shakti tylko od osoby, która ma
Samorealizację. A następnie on sam staje się w formie Boga. Jest to temat, który można wyjaśnić tylko w języku Hindi, który
mówi, że tę Guru Padh dostajecie od kogoś innego. Ale ten ktoś inny jest sam w sobie, jest obdarzony mocą, mocą spokoju
umysłu, na początek, a także mocą do pokonania wszystkich rodzajów ziemskich problemów, problemów psychicznych,
problemów fizycznych. Wszystkie te problemy można rozwiązać poprzez równowagę psychiczną i mentalne błogosławieństwa
od waszego Guru. Kiedy stajecie się Guru, wy sami macie moc, aby błogosławić innych. Poprzez moc waszego
błogosławieństwa możecie stworzyć wielu guru. A kiedy Guru zostanie stworzony i pojawi się Guru, który ma tę moc, jest to
bardzo satysfakcjonujące i bardzo [niesłyszalne]. Satysfakcja jest tak duża, że niczego nie chcecie. To jest moc Shivy.
Widzieliście Shivę, nie nosi wielu ubrań, Nie nosi wielu ozdób, On po prostu siedzi w medytacyjnym nastroju, przez cały czas. On
niczego nie potrzebuje. Jest tak usatysfakcjonowany sam sobą, że niczego nie potrzebuje. I to jest moc, którą otrzymujecie po
Samorealizacji, jeśli macie Guru, i to Guru tego poziomu i kalibru. Nie należy starać się zostać Guru. To bardzo niepraktyczne.
Jeśli próbujecie stać się, to nigdy nie będziecie. To musi przyjść do was automatycznie, bez proszenia, bez żadnego wysiłku.
Więc jedynym sposobem, aby do tego dojść, jest Dhyana. Dhyana jest medytacją. Kiedy medytujecie, po prostu medytujcie i
medytujcie, nie proście o nic. Medytacja sama daje wam ten instrument, który może znieść tę wielką moc Guru. A potem
automatycznie, przekazujecie tę moc innym; nie musicie tego wypracowywać. Po prostu w waszej obecności, ludzie mogą
uzyskać tę moc pełnej satysfakcji. I jest to zbawienie dla was i dla innych. Tak więc wszystkie problemy, które napotyka się
podczas podróży wznoszenia się na szczyt, są skończone i teraz jesteście przesiąknięci błogością niebiańskiego spokoju i
radości. Dlatego nazywa się to Kaivalya, oznacza tylko, wyłącznie błogosławieństwa. Widzicie, oznacza to, że nie ma innego
słowa do przetłumaczenia tego. Nie ma innego sposobu na wyjaśnienie tego. To jest stan. To Stithi. To jest stan, w tym stanie
musicie wzrastać i wiecie o tym, że jesteście w tym stanie. To bardzo niezwykła rzecz, że kiedy osiągniecie ten stan, nie musicie

o nic prosić. Wszystko tam jest, a wy jesteście bardzo usatysfakcjonowani. Mogę dalej mówić o tej specjalnej mocy, ale myślę,
że cokolwiek powiedziałam, medytujcie o tym. I wy wszyscy jesteście w stanie osiągnąć ten stan. Ten stan całkowitego spokoju
i radości. Niech was Bóg błogosławi.

2004-0509, Sahasrara Puja
View online.
Pudża Sahasrara
09.05.2004, Cabella, Włochy
Dzisiaj jest bardzo ważny dzień w życiu Sahadża joginów. To jest dzień, w którym została otwarta Sahasrara. To było naprawdę
bardzo charyzmatyczne wydarzenie. Nigdy się nie spodziewałam, że jeszcze za Mojego życia będę w stanie tego dokonać, ale
tak się stało i tak wielu z was ma otwartą Sahasrarę. Bez tego moglibyście się nigdy nie dowiedzieć, co jest prawdą. Byliście
wszyscy zagubieni, tak jak cała reszta. Przede wszystkim, tylko poprzez Sahasrarę możemy postrzegać, rozumieć i poznawać
rzeczywistość. Doszliście do wiedzy o tym, czym jest rzeczywistość i teraz cieszycie się stanem, w którym wiecie, czym ta
rzeczywistość jest.
To wielkie błogosławieństwo, że Sahasrara została otwarta i wszyscy dostaliście realizację. Bez tego wszystkie wykłady są tylko
wykładami - nie mają znaczenia, są niezrozumiałe. I dlatego najpierw dążyłam do otwarcia Sahasrary. To się wypracowało, to się
bardzo dobrze udało i wszyscy macie otwartą Sahasrarę. To nadzwyczajne osiągnięcie. Nikt by nie uwierzył, że tylu z was ma
otwartą Sahasrarę, ale Ja wyraźnie widzę światło nad waszymi głowami.
Cokolwiek osiągnęliście, bez wątpienia jest nadzwyczajne. Macie to, ponieważ szczerze poszukiwaliście. Uczciwie
poszukiwaliście i dlatego to macie. Ja nic nie zrobiłam, po prostu byliście jak lampy - a Ja je tylko zapaliłam, to wszystko, to nie
było nic wielkiego. Za to wy ludzie osiągnęliście swój stan, stan oświecenia i macie go, ponieważ pragnęliście tego,
wypracowaliście to. To się wam udało. To jest godne uznania. Uznanie nie należy się Mnie, tak myślę, ponieważ Ja miałam
otwartą Sahasrarę, a otwarcie jej w was sprawiło Mi wielką radość.
Teraz rozumiecie, że kiedy Sahasrara nie jest otwarta nie możecie rozmawiać z ludźmi, nie możecie im niczego powiedzieć - oni
po prostu nie rozumieją. Wraz z otwartą Sahasrarą wasze pojmowanie bardzo się poprawia. Właśnie tak się stało z wami
wszystkimi i bardzo się cieszę, że siedzi tu tylu ludzi z otwartą Sahasrarą. I jest jeszcze wielu takich, którzy nie przyszli.
To jest wielkie osiągnięcie dla istot ludzkich, że ich Sahasrara została otwarta, tak kolektywnie otwarta, dzięki czemu poznali
prawdę, prawdę absolutną. Wszystko, czego się dowiedzieliście po realizacji jest prawdą absolutną. Nie ma wtedy kłótni, nie ma
wątpliwości, po prostu wiecie i akceptujecie to jako wiedzę. To taka piękna rzecz, że to zawsze tam było, ale nie było otwarte. A
jak zostało otwarte, to ludzie zrozumieli Mnie i zrozumieli prawa Boskie.
To takie wielkie Boskie błogosławieństwo, że macie otwartą Sahasrarę i dlatego moglibyście powiedzieć: 'Matko, my nic nie
zrobiliśmy'. Ale to nie jest tak. Wasze poszukiwanie prawdy było intensywne i stanowcze. Chcieliście poznać prawdę, dlatego to
się wam udało. W przeciwnym wypadku, żadne pieniądze, żaden wysiłek, nic by nie pomogło. Sahasrara musiała się sama
otworzyć. To wasze wzmacnianie się, powiedziałabym, ta cała wasza praca nad sobą spowodowała to piękne wydarzenie. I nie
należy Mi się za to żadne uznanie. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że sprawiłam, iż zrozumieliście jak ważnym jest, aby
wasza Sahasrara była otwarta. Żadnych argumentów więcej, żadnych sugestii, niczego, ważnym jest tylko to, abyście mieli
otwartą Sahasrarę, bo wtedy wiecie, co jest prawdą.
Co może powiedzieć Matka przy tak pięknej okazji? Mogę tylko powiedzieć, abyście kontynuowali życie w rzeczywistości, w
zrozumieniu. We wszystkim znajdziecie prawdę i to jak użyjemy tej prawdy będzie naszym własnym osiągnięciem.
Ludzie są zagubieni, ponieważ nie mają wiedzy. Książkowa wiedza to żadna wiedza. Wiedza musi przyjść z wnętrza, z ich
wnętrza. Widzicie, tak się dzieje po otwarciu Sahasrary. To się dzieje we wszystkich krajach i tak będzie na całym świecie, tak
wielu ludzi otrzyma realizację. Ale tym, co czuję jest to, że wy ludzie nie powinniście mieć emocjonalnego przywiązania do tego.
Nie powinno być to emocjonalne przywiązanie, ale realistyczne, to jest to, to się stało, to się wypracowuje. Wtedy będziecie w
stanie dawać realizację innym, zrozumiecie znaczenie realizacji. Ale dopóki nie będziecie jej używać, dopóty nie zrozumiecie,

jaką siłę ma realizacja. Więc musicie nauczyć się używać tej siły, która jest wewnątrz was, która zaczęła działać i która da wam
ogromne możliwości.
Moje zdrowie trochę się pogorszyło - w końcu Jestem bardzo stara. Pomimo tego, kiedy zwracam się do was, nie czuję
zmęczenia. Jestem zachwycona, że jest tylu Sahadża joginów, tylu z otwartą Sahasrarą, i że oni cieszą się z otwartej Sahasrary.
W zasadzie chciałabym, abyście zadawali Mi pytania, ale możecie je zapisać i przysłać do Mnie. Wtedy spróbuję odpowiedzieć
na nie po jakimś czasie. Tak będzie lepiej.
Bardzo wam dziękuję. Niech was Bóg błogosławi. Wzrastajcie w Sahaj, wzrastajcie w sobie.
Niech was Bóg błogosławi, błogosławię was wszystkich.

2004-0704, Guru Puja
View online.
Guru Puja, Cabella Ligure (Włochy), 4 Lipca 2004.
To dla Mnie ogromna przyjemność, największa radość, widzieć tak wielu Sahaja yoginów na Guru Pujy. To daje dużo satysfakcji
myśleć, że tak wielu, że tak wielu z was jest uczniami.
Nigdy się nie spodziewałam, że będę miała tak wielu, tak wielu ludzi, podążających za Mną. Istnieje nadzieja, że wy wszyscy
podążycie za Moim przesłaniem miłości. Nie muszę nic mówić o miłości. Miłość jest absolutnym darem, po prostu darem
odczuwania innych. Nie ma co o tym mówić, dyskutować o tym, nic z tych rzeczy, po prostu czujecie tę miłość. Powiedziałabym,
że aby czuć tę miłość, trzeba mieć serce, ale jak można mieć serce? To nie wasze działanie, to wszystko istnieje. To jest coś, co
wam już podarowano, macie to, możecie odczuwać tę miłość. To daje tyle radości, tyle spokoju. Miłość ma swoje własne cechy i
jedną z nich jest to, że miłość rozumie. Jej zrozumienie nie zawiera się w słowach, ani w myślach, lecz ona rozumie wewnątrz.
Ona potrafi odczuwać wewnątrz, to jest bardzo ważne. Najważniejsze w tym jest to, aby uświadomić sobie, że tę miłość można
tylko odczuwać. Nie da się o niej mówić, nie da się jej przedstawić, ale ona jest wewnątrz i możecie ją odczuwać.
I dlatego właśnie dziś świętujecie Guru. To jest święto, kiedy możecie odczuć tę miłość dla swojego Guru. To uczucie jest
wewnątrz i tylko wewnątrz możecie je odczuwać. Więc powinniśmy zrozumieć, że to nie jest pokaz, to nie jest nic innego, jak
tylko wewnętrzne odczucie, gdy wiecie, że macie Boską miłość. Możecie ją mieć, gdyż ona po prostu istnieje. Nikt nie może wam
tego dać, nikt nie może tego sprzedać, nikt nie może tego podzielić - to po prostu istnieje. I tę miłość trzeba poczuć i dzielić się
nią. To nie ma nic wspólnego z innymi, czy ktoś was kocha, czy nie, to nie robi różnicy. To jest uczucie wewnątrz was, tam
istnieje ta głębia, którą się cieszycie.
To jest zdolność każdy to ma, mnóstwo tego. Czasami czujecie, że to utraciliście, czasami czujecie, że to zdobyliście, ale to
istnieje tak samo jak bezmiar morza. Nie możecie powiedzieć o morzu, że dzisiaj jest pełne, a jutro nie jest. To jest wieczne. Tak
samo źródło waszej miłości jest wieczne. Nie możecie tego zmierzyć, to jest trudne. To wykracza poza wszelką ludzką ekspresję
i ujawnia wasze zrozumienie, wasze zrozumienie miłości, która nie ma słów, której nie można wyjaśnić, ale sami będziecie
wiedzieć, że "mam tę cechę kochania wewnątrz siebie i potrafię cieszyć się tą miłością wewnątrz siebie". To bardzo unikalny dar,
który posiada tylko niewiele istot ludzkich. Wśród zwierząt także znajdziecie ludzi, którzy mają miłość, ale ta miłość nie jest
głęboka, ta miłość nie ma znaczenia. Być może ma to jakiś cel, ale to nie jest ludzkie, więc brakuje temu piękna ludzkiej miłości,
brakuje temu zrozumienia ludzkiej miłości.
Nie łatwo jest opisać lub objaśnić miłość ludzkimi słowami. To możecie tylko odczuć wewnątrz siebie. To jest coś takiego, że
kiedy raz to poczujecie, wtedy będziecie potrafili odczuwać, kto według was jest waszym Guru, kto was uczy, kto wam tłumaczy i
skłania do życia w określony sposób. To wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe, możliwe w ludzki sposób, ale kochać i
cieszyć się miłością nie jest tak łatwo, dopóty, dopóki nie zanurzycie się w niej. To bardzo miłe i bardzo słodkie, widzieć jak
ludzie wzajemnie się kochają i jak ta miłość się rozprzestrzenia. Miłość rodzi miłość. Jeśli ktoś ma miłość, to ona po prostu się
rozprzestrzenia. Nie musicie nikomu mówić, nie musicie jej wyznawać, a ona i tak się rozprzestrzeni. I to jest to, czego trzeba się
nauczyć, jak dostrzec tę miłość w innej osobie.
W jakiś sposób, z powodu Sahaj wydarzenia mamy już tutaj miłość. Wszyscy kochamy i cieszymy się miłością; to że kochamy,
widać na naszych twarzach widać w naszych charakterach, w naszym życiu widać to że kochamy. Cóż to za rzecz, która nie jest
zwyczajna, a staje się tak zwyczajna i tak łatwo dostępna. To bardzo wielkie błogosławieństwo, że jesteście istotami ludzkimi i
że istnieje to źródło miłości, plus istnieje to uczucie miłości. To bardzo złożona sytuacja, której nie da się wyjaśnić słowami,
można tylko w tym być i cieszyć się tym.
Więc dziś jest dzień, kiedy świętujemy Guru Puję. Największym Guru, jakiego mamy, jest miłość, Sahaj miłość. To jest Guru w
nas, który nas uczy, który w taki czy inny sposób nas prowadzi. Jesteśmy prowadzeni ku tej wspaniałej drodze zrozumienia, dla

której nie musimy chodzić na żadną uczelnię ani do żadnej szkoły na naukę. To jest coś, aż tak wewnątrz, że to działa i objawia
się samo, objawia się jak światło. Takich ludzi potrafimy odróżnić, gdyż oni są całkowicie oświeceni. Oni mają światło i poprzez
to światło widzą cały świat, to jest dla nich bardzo niewinne i proste.
Naturalnie mamy miłość dla naszych dzieci, naturalnie mamy miłość dla naszych rodziców, mamy miłość dla niektórych ludzi,
ale ta miłość różni się od miłości Boga, o której wam mówię. To ma wprawdzie powiązania, jakieś znaczenie, ale ta miłość, która
jest nie można jej opisać słowami, trzeba ją poczuć wewnątrz. Tak samo, kiedy mówicie o swoim Guru, powinniście mieć tę
miłość w sobie. Dlaczego odczuwacie to tak mocno? Powodem jest to, że Guru was kocha i wy kochacie Guru. To jedyny powód,
dla którego powinniście kochać swojego Guru. Obecnie nie ma powodu do tego, ponieważ miłość jest miłością i w ten oto
sposób Guru staje się w życiu bardzo ważny. Mamy ludzi, którzy kochają swojego Guru, i którzy bardzo czysto pojmują swoją
miłość.
To wspaniała okazja do miłości, że jesteśmy, że jesteśmy tutaj, aby z całego serca, w pełni cieszyć się sobą nawzajem i że ten
ocean istnieje w nas. Musimy tylko zanurzyć się w tym oceanie. Jeśli zatracimy się w tym oceanie, wtedy nie będziemy mieć
problemów ani wątpliwości. Wszystko będzie nasze własne i będziemy umieli radzić sobie ze wszystkim bez żadnych sporów,
bez żadnych wątpliwości. To właśnie jest bycie Sahaj. Jeśli macie tę miłość w stylu Sahaj, cieszycie się. Cieszycie się sobą i
cieszycie się innymi, gdyż to jest Sahaj. Nie musicie czynić żadnych wysiłków, nie musicie niczego próbować. To po prostu
istnieje i działa.
Uczucie miłości nie wyraża siebie w żaden sposób. Ono po prostu istnieje i nie może się wyrazić, gdyż ono nie ma ekspresji.
Macie je tylko odczuwać w sobie. Wtedy chcecie robić mnóstwo rzeczy: chcecie każdemu pomóc, chcecie pomóc sobie, chcecie
czynić dobro dla innych. Tak wiele zostało zrobione przez wielkich przywódców świata, gdyż oni mieli tę miłość. Nie mieli nic
innego, poza tą miłością, której nie mogli w sobie pomieścić, więc starali się ją rozprzestrzeniać. A teraz nazywa się ich naszymi
Guru, naszymi mistrzami, mającymi tę miłością wewnątrz, która przyszła do ludzi w ten unikalny sposób. To jest coś, czego nie
możemy posiadać, nie możecie się tego domagać to jest i to działa, działa automatycznie.
To jest to, co powinniśmy wiedzieć, że jesteśmy tą miłością. Ta miłość jest wewnątrz nas. Musimy mieć wiedzę, musimy mieć
kompletną wiedzę, że jesteśmy tą miłością. To rozwiąże nasz problem, ponieważ będziecie potrafili wszystko wyjaśnić, całe
wasze zachowanie, wszystkie wasze niepowodzenia. Potraficie wszystko wyjaśnić, kiedy wiecie, że jesteście obdarzeni tą
miłością. Tym właśnie jest Guru, tą miłością wewnątrz was, która chce dzielić się miłością z innymi, która chce dawać miłość
innym. To właśnie jest pokój i radość.
Mogłabym bez końca mówić o miłości, ale największą rzeczą jest odczuwanie jej w sobie. Jak woda: jeśli chce wam się pić,
możemy dać wam wody, ale nie możemy się napić. Wy musicie wypić wodę i musicie poczuć jej smak, poczuć to odczucie, jakie
ona daje, wszystko to jest razem, to nie jest odseparowane.
Nie sądzę, żeby ten temat był dla was ludzi zbyt subtelny. Wszyscy osiągnęliście pewien poziom zrozumienia tej miłości. Mam
nadzieję, że ona wzrośnie i wy wzrośniecie w niej, każdy z was, i będziecie się nią cieszyć.
Niech was Bóg błogosławi.

2006-0101, Friends Theatre of Eternal Values (TEV)
View online.
FRIENDS Ego: OK, OK. Przejdźmy przez to jeszcze raz. Pójść po chleb, wyjść na spacer z psem, pójść do pralni, Pójść po chleb,
wyjść na spacer z psem, idź bez myśli pójść po ciasto Ciasto? Skąd się to wzięło? Czekolada? Hmm. Nie, nie mogę. Nie
powinienem. Jeżeli zjem czekoladę będzie mnie boleć wątroba. Jeżeli będzie mnie boleć wątroba to będę zły. Gdy będę zły to
kopnę psa. Dlaczego miałbym uderzyć psa? Czy mam problemy z psem? Hmm. Zapamiętać, wrócić do tematu problemu z
psem. Z psem! Nie wolno zapomnieć o jedzeniu dla psa. Zastanawiasz się jak smakuje karma dla psów? Właściwie nie wygląda
tak źle. Wydaje się, że pies to lubi. Co to było? O tak. Zapamiętać. Muszę pamiętać, aby być bez myśli. Gdzie teraz byłem?
Ciasto. Tak. Nie! To sprawi, że będę gruby Tylko jedno? Dlaczego nie. Nie! Uzależnię się i będę grubszy i grubszy i później umrę.
Kto zapłaci za mój pogrzeb? Piekarz? Ale… my prawie się nie znamy. O Boże, jestem spóźniony. SUPER-EGO: Ja nie czuję się za
dobrze. Na zewnątrz jest tak zimno. Oh. Chciałbym wrócić do łóżka Wygląda tak wygodnie. Tak ciepło. Tak przytulnie. Ale…
wtedy spóźnię się na mój pociąg. a potem jak zwykle spóźnię się do pracy. Oni nie przywitają mnie. Oni nie lubią mnie. Będę
udawał, że jestem chory. Wtedy będę czuł się winny. Oczywiście czuję się winny ponieważ jestem winny. Czuję się winny nawet
myśląc o tym. Chciałbym teraz po prostu zasnąć. Spać. Spać. Cały dzień. EGO: Dlaczego medytuję Powinienem kupować karmę
dla psa, wyprowadzać psa na spacer, pójść do pralni i …. SUPER-EGO: Jest tak zimno.Dlaczego życie jest tak trudne? EGO:
Poczekaj minutę. To nie zadziała. Nie ma wystarczająco dużo czasu. SUPER-EGO: Gdybym tylko mieszkał na Hawajach. W
słońcu. Nad morzem. OK. przechodzę do planu B. Pójdę do piekarni z psem. SUPER-EGO: Ale… wtedy poczuję się źle. Poczuje
się źle ponieważ czuję się dobrze. EGO: Czy piekarz sprzedaje karmę dla psów? Dlaczego, u licha, miałby sprzedawać karmę dla
psów? On jest piekarzem! On piecze chleb! SUPER-EGO: Może nie zasługuję na życie na Hawajach. EGO: Co oznacza … mój pies
będzie głodował. SUPER-EGO: Tylko Hawajczycy zasługują na życie na Hawajach. EGO: Potem będzie skomleć. SUPER-EGO:
Jestem oszustem. EGO: Potem będzie wył. SUPER-EGO: Co ja tutaj robię? EGO: A wtedy piekarz się zdenerwuje i i nie sprzeda mi
żadnego ciasta czekoladowego SUPER-EGO: Czyż my nie jesteśmy żałośni? EGO: Ale to dobrze, prawda? SUPER-EGO: ….i zimno
EGO: To dobrze! SUPER-EGO: i przygnębiony EGO: Naprawdę muszę zacząć być w stanie bez myśli. EGO: O co z nią chodzi? Jaki
jest jej problem? "Mam nadzieję, że podjąłeś właściwą decyzję" Oczywiście, że podjąłem dobrą decyzję! Ten gość był idiotą
Krzyżyk na drogę. YOGI: idiota EGO: Musiałeś go zwolnić. Bez szans YOGI: Oczywiście EGO: Więc dlaczego subtelne kpiny,
hmm? Będziemy za nim tęsknić Będziemy za nim tęsknić! On był niekompetentnym imbecylem Który nie był w stanie
zorganizować swojego dnia Nikt nie będzie za nim tęsknił. Całkowity… YOGI: Idiota EGO: Ona zawsze ciebie skrytykuje Wiesz o
tym, nieprawdaż? YOGI: Na prawdę? EGO: Pomyśl o tym SUPER-EGO: Tak…ale… może ona miała rację? Może nie powinienem go
zwalniać Ten biedny człowiek. Pomyśl tylko. On będzie musiał pójść do domu i powiedzieć swojej żonie i dzieciom. (ŻONA)
"Cześć, kochanie. Jak było w pracy?" (MĄŻ) Zwolnili mnie dzisiaj. (ŻONA) Zwolnili! Ale …. co z domem? Zostaniemy
eksmitowani. Będziemy żyć na ulicach (DZIECI) Tato? Co oznacza "zostać zwolnionym"? (MĄŻ) To znaczy, że tatuś nie ma pracy
Nie ma pracy, nie ma pieniędzy (DZIECI) Ale tato obiecałeś mi rower! (MĄŻ) Przykro mi kochanie Będziemy szczęśliwi jeśli
będziemy mieli co włożyć do garnka w tym miesiącu SUPER-EGO: O Boże Czuję się tak źle Powinienem był YOGI: Dać mu
jeszcze jedną szansę EGO: Nonsens. Dałeś mu trzy ostrzeżenia SUPER-EGO: Ale co będzie z tymi biednymi dziećmi? EGO: To nie
jest twój problem Nie zawracałbym sobie głowy nawet przez minutę SUPER-EGO: Mój nowy rower, Tato! Obiecałeś! EGO:
Dzieciak ma już rower On dostał rower SUPER-EGO: Tato! Obiecałeś! YOGI: Neti! Neti! YOGI: Nie to Nie to EGO: Ekhem Ekhem
Psst ekhe ekhe! ekhe! ekhe! ekhe! ekhe! ekhe!! ekhe!!! ekhe!!!! Roztapiam się Roztapiam się Roztapiam się Psst! Psst!
Bsssssssst! Więc. Od jakiego czasu pozostajesz w stanie bez myśli? YOGI: Trzy minuty EGO: Trzy minuty? YOGI: Minimum EGO:
Może więcej? YOGI: Tak, Pięć minut. Przynajmniej. EGO: Całkiem nieźle. Hm? YOGI: Tak Tak. Całkiem nieźle EGO: Całkowicie bez
myśli? YOGI: Jasne EGO: Ła, Ła, Łaa! Co za jogin YOGI: Dziękuje YOGI: Czy myślisz, że jestem prawdziwym joginem? EGO: Bardzo
prawdziwym YOGI: Wystarczająco prawdziwy, aby zostać członkiem podkomitetu? EGO: Podkomitetu? Podkomitetu! YOGI:
Rady? EGO: Myśl ambitniej! YOGI: Światowej Rady! EGO: Liderem światowej rady! YOGI: Tak myślisz? EGO: Oczywiście! Jesteś
niezastąpiony Kolektyw byłby zagubiony bez ciebie Świat byłby zagubiony bez ciebie! YOGI: Tak, masz rację. Jestem
niezastąpiony! EGO: Wiesz co jest w tobie wspaniałe YOGI: Powiedz mi EGO: Jesteś taki …. skromny YOGI: Naprawdę? EGO:
Jesteś jednym z najpokorniejszych joginów jakich spotkałam YOGI: Skoro tak mówisz. Łał Pokorny EGO: Podziwiam ciebie YOGI:
Nie, nie podziwiasz EGO: Podziwiam YOGI: Nie, nie podziwiasz EGO: Podziwiam YOGI: Nie podziwiasz EGO: Podziwiam YOGI: Nie
podziwiasz! Znam twoją grę. Znam twoją małą grę Nie jestem sprawcą. Nie jestem sprawcą Cóż, wielkie dzięki! YOGI: Co? EGO:
Nie jestem sprawcą? Trochę krótka pamięć, prawda? YOGI: Co masz na myśli? EGO: Kto sfinalizował dla ciebie tę umowę w

zeszłym tygodniu, prawda? Wróżki zębowe? YOGI: Więc, nie…. EGO: Siedmiu krasnoludków? YOGI: Nie EGO: Skrzaty? YOGI: Nie,
Ja… EGO: Tak! Ja! Dokładnie Ja Ja Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja! Byłeś dobry. Bardzo dobry YOGI: Czy byłem? EGO: Myślisz, że ktokolwiek
inny byłby w stanie wywiązać się z tej umowy? Myślisz, że mogłaby tego dokonać? Pani "Będziemy za nim tęsknić"? Nigdy Nie
ma mowy Jesteś mężczyzną YOGI: Byłem dobry. Co nie? EGO: My byliśmy dobrzy Czas w drogę bracie TAK! EGO: Cygaro? YOGI:
Nie odmówię EGO: Teraz Kto jest sprawcą? YOGI: Ty jesteś! EGO: Strzał w dziesiątkę! Chodź za mną. 1,2,3,4 Cześć! Jestem w
drodze. Robię to Muszę to pokazać, tak O wiele większy niż życie. Zobaczę, jak rośnie. Miejsce, z którego pochodzę jest małym
miasteczkiem. Oni nie myślą ambitnie. Używają lichych słów. Ale nie ja Jestem mądrzejszy niż to. Rozpracowałem to Będę
rozciągał swoje usta, żeby wypowiedzieć te wielkie słowa. Idę w górę. Wychodzę Do miasta. duże, duże miasto Będę wielkim
hałasem ze wszystkimi dużymi chłopcami Nauczę się tylu rzeczy. I będę się modlił do wielkiego Boga Gdy klęczę w wielkim
kościele. Wielki czas. Jestem w drodze, robię to. Wielki czas. O tak! Wielki czas EGO: Hej? Gdzie jest twoja uwaga? Wrócę tu
jeszcze SUPER-EGO: Pamiętasz …. YOGI: Paryż SUPER-EGO: Paryż, ach, łi… Dziękuje, moje kochanie Byłeś taki… YOGI: Wolny, bez
ciężaru świata … SUPER-EGO: Wolny i wrażliwy… YOGI: młody…. SUPER-EGO: Byłeś wtedy prawdziwym poetą Zabiłbyś siebie dla
miłości YOGI: W ułamku sekundy. SUPER-EGO: Aaa, takie romantyczne! Co się stało z tamtymi dniami? YOGI: Tamte piosenki…?
darara daba dabada da daba dabada…. SUPER-EGO: tak dawno temu YOGI: 15 lat SUPER-EGO: Pamiętasz? YOGI: Księżyc Rzeka
Szampan SUPER-EGO: Jadłeś, piłeś…. YOGI: Tańczyliśmy! SUPER-EGO: Pamiętasz le bistro dans la rue a gauche? YOGI: La cage
imaginaire! SUPER-EGO: La cage imaginaire! i pamiętasz ten film? YOGI: Jak mógłbym zapomnieć? JEANNE MOREAU!
SUPER-EGO: Jak szła w swojej sukience wieczorowej w nocy między Jule i Jim! YOGI: Taki tragiczny…taki realny … taki piękny….
SUPER-EGO: To był twój ulubiony film! YOGI: To był jej ulubiony film SUPER-EGO: CANDY YOGI: CANDY… SUPER-EGO: Na imię jej
było Candy! YOGI: Na imię jej było Candy… Candy Nazwę mój skarb Candy. Ponieważ jestem atrakcyjny dla Candy i Candy jest
dla mnie. Ona mnie rozumie Moje rozumienie Candy I Candy jest zawsze pod ręką kiedy potrzebuję współczucia… Chciałbym,
żeby było jej cztery razy tyle Żebym mógł pokochać ją o wiele bardziej Zabrała mi całe serce mam słodycze dla mojej ukochanej
Candy to będzie po prostu świetnie dzień, w którym biorę moje Candy I uczynie ją moją, całą moją. EGO: Oczywiście jesteś teraz
znacznie starszy. Żaden młodzieniaszek Wciąż. Dobrze się starzejesz. YOGI: Tak myślisz? EGO: Oh, tak YOGI: Czy myślisz, że
mógłbym wyglądać na 25 lat? EGO: 22, z łatwością SUPER-EGO: Może trochę zafarbować włosy YOGI: Jesteś pewien? EGO:
Oczywiście. wyglądasz wspaniale YOGI: Jak myślisz, co by powiedziała, gdyby mnie teraz zobaczyła? EGO: Byłaby pod
wrażeniem. Bez wątpienia Dobrze sobie poradziłeś. YOGI: Tak, masz rację EGO: Ja zawsze mam rację, kochanie EGO: Eee? Co
robisz? SUPER-EGO: Ja medytuję Źle to robisz. Tak to się robi. Patrz na to. Patrz. Widzisz? Tak to się robi. Widzisz? Zobacz gdzie
jest moja uwaga Widzisz? Widzisz? To jest łatwe. Po prostu przestań myśleć. Mogę to zrobić. Ha OK. Mogę to zrobić. Nie ma
sprawy. Czy byłem w stanie bez myśli? Czy byłem? Myślę, że byłem. Byłem? Byłem? Co myślisz? Ey? Ey? SUPER-EGO: Zostaw
mnie w spokoju……. Hej! EGO: Co? SUPER-EGO: To jest moja specjalność EGO: Nie, nie jest SUPER-EGO: Płacz, jęczenie,
skomlenie to mój obszar. Dziękuje bardzo EGO: Kto mówi? SUPER-EGO: Ja mówię EGO: Ja mówię? Przepraszam panią, ale jest
tylko jedno "Ja" tutaj i to Ja. Ja, ja i ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja!Ja! Ja! Ja! SUPER-EGO: Zawsze jesteś taki sam EGO: I znów się
zaczęło Zawsze jesteś tym, zawsze jesteś tamtym Ja zawsze jestem niczym SUPER-EGO: Zawsze chodzi o ciebie? Ty Ty. Ty. Ty
myślisz o nikim innym tylko o sobie. EGO: Oczywiście, że nie myślę oo innych! To nie moja praca Jestem tutaj, aby zająć się
numerem jeden SUPER-EGO: A co ze mną? Co z moimi uczuciami? Czy kiedykolwiek chociaż przez jedną sekundę zastanowiłeś
się co mogę czuć! EGO: Nie SUPER-EGO: To jest nieprawdopodobne. Przyznałeś się, widzisz? EGO: Tak, Ok, proszę bardzo. Tak
Przyznaję. Zadowolony? Jestem samolubny SUPER-EGO: Nie obchodzi ciebie to! Po prostu nie obchodzi! Nawet się tego nie
wstydzisz…. EGO: Samolubne nieposłuszne, ego niegrzeczne, niesforne, nieprzyzwoite SUPER-EGO: Oh, bardzo zabawne
Dlaczego nie pójdziesz ze swoimi innymi ego przyjaciółmi i powiecie sobie jacy to świetni jesteście EGO: Byłoby to zabawniejsze
niż przebywać tutaj . Z tobą. Czując żałośnie. SUPER-EGO: Może powinieneś kiedyś spróbować. Zobaczyć jak to jest. EGO: Więc
kto to jest? Oh czuję się tak źle To wszystko moja wina Jestem okropną osobą. Nie zasługuję, aby być szczęśliwa Równie
dobrze mogę rzucić się do Tamizy SUPER-EGO: Oh, zawsze przesadzasz EGO: Zawsze mówisz, że ja zawsze przesadzam
SUPER-EGO: Nie masz uczuć. Jesteś zimna jak ryba EGO: Mam na myśli chociaż raz. Chociaż te jeden raz możesz przestać
przywoływać przeszłość? SUPER-EGO: Zawsze dominujesz mnie EGO: Kogo obchodzi to co powiedziałem 22 grudnia 1957
SUPER-EGO: Nie lubisz mnie. Nie kochasz mnie. EGO: Idź dalej, dobrze? Zacznij żyć! SUPER-EGO: Doprowadzisz mnie do
alkoholizmu, wiesz o tym? EGO: A ty doprowadzisz mnie do uzależnienia od narkotyków! Dobra robota, siostro. SUPER-EGO:
Candy, wołam do mojego złotka Candy… EGO: Jestem królem przedmieścia. Hu-ha, Hu-ha byłyśmy dobre czy byłyśmy dobre!
Hu-Ha Hu- Ha Chanson d'amour….. EGO&SUPER-EGO: Ok. taki jest plan. Wstań o 6:00 Wyjdź za drzwi. Bez śniadania. Wejdź.
Zdobądź umowę Wyjdź. Odbierz telefon. Sprawdź plan. Czy jesteś w celu? Dobrze Następnie idź dalej. Ludzie nie ma czasu do
stracenia! Ratatatataa…. SUPER-EGO: Tatusiu, Obiecałeś mi rowerek EGO: Hej. Zapomnij o tym. Jeśli nie możesz znieść ciepła,

wyjdź z kuchni. SUPER-EGO: Nienawidzę siebie EGO: Kocham siebie SUPER-EGO: Jestem najgorszy EGO: Jestem najlepszy
SUPER-EGO: Najgorszy! EGO: Najlepszy! JOGIN: Sham! SUPER-EGO: Od lat nikomu nie dałem realizacji JOGIN: Ham! EGO: Dałem
realizację milionom! Jestem super joginem! JOGIN: Sham! SUPER-EGO: Wszystko moja wina! EGO: Wszystko? Globalne
ocieplenie? Terroryzm? Zadłużenie Afryki? SUPER-EGO: Wszystko moja wina! JOGIN: Ham! EGO: Czy ona powiedziała, że nie
mogę wybaczyć? Cóż ona jest idiotką. Założę się, że mogę wybaczyć szybciej niż ona Chcesz się założyć? OK! Wszyscy
zaczniemy wybaczać. Zaczynamy 1,2, 3…. SUPER-EGO: Nic nigdy mi nie wychodzi! EGO: Idiota SUPER-EGO: Jestem
bezużyteczny JOGIN: Jestem duchem! JOGIN: Jestem duchem! JOGIN: Jestem duchem! JOGIN: Jestem duchem! JOGIN:
Jestem duchem! EGO: Jak długo byliśmy SUPER-EGO: w stanie bez myśli? EGO: Przynajmniej SUPER-EGO: 5 EGO: minut
SUPER-EGO: To długo EGO: Zbyt długo SUPER-EGO: Za krótko. Całkowicie EGO: Niesamowicie! SUPER-EGO: Nie ma sensu EGO:
Poddawać się. Trzymać się SUPER-EGO: Płakać EGO: Próbować! Być pozytywnym! SUPER-EGO: Realistycznie EGO:
Optymistycznie. Kubek do połowy SUPER-EGO: Pusty. EGO: Pełny! I … przelewa się SUPER-EGO: Wciąż pusty JOGIN: Poddaje się
JOGIN: Poddaje się JOGIN: Poddaje się JOGIN: Poddaje się JOGIN: Poddaje się DUCH: Ok. dzieci. Gra skończona! Zajmijcie
swoje miejsca! Duży uśmiech. Mówimy SEER! Seer!

2007-0408, Wielkanocna Puja
View online.
Easter puja. Pratishthan, Pune (India), 8 Kwiecień 2007.
Dzisiaj jest bardzo ważny dzień.
Mówię, że dzisiaj jest bardzo ważny dzień. To dla was początek czegoś nowego. Dla was wszystkich. Spróbujcie zrozumieć, że
dotychczas bardzo ciężko pracowaliście i chcieliście zrobić o wiele więcej, niż byliście w stanie. To było waszym pragnieniem i
to się wypracuje. Zdecydowanie to się wypracuje. Jeśli wasze pragnienie jest silne to się wypracuje a wy dostaniecie ogromną
szansę by pomóc ludziom, tak jak pomogliście samym sobie - i będziecie szczęśliwi z tego powodu. Lepiej, żebyście
zdecydowali się pomagać innym. To ważne, wszyscy powinni otrzymać błogosławieństwo. Potraficie to. Na tym polega wasze
przywództwo, że musicie dawać to innym. Większość z was uzyskała to dla siebie, ale musicie dawać to innym. Niech inni
również wzrosną w swojej duchowości. Wiem że tak wielu z was dostało Realizację i jesteście w tym tak głęboko oraz wszyscy
jesteście bardzo szczęśliwi. Bądźcie więc szczęśliwi i radośni.
To pierwszy znak, że jesteście zrealizowani, że dostaliście Realizację. Mając tą Realizację możecie dawać Realizację innym.
Dzisiejszy dzień jest dlatego szczególny, bo Chrystus powrócił do życia, żeby zrobić coś dla nas. Jest to więc bardzo ważny
dzień dla nas wszystkich. Powiedziałabym, że dziś powinniście zrozumieć, że dostaliście tę moc, aby dawać Realizację innym.
Dostaliście ją, ale teraz musicie jej używać. Ci, którzy mają Samorealizację, nie powinni marnować swojej energii, ale starać się
ją dawać. Ten świat jest pełen chaosu, kłótni i toczących się nadal walk. Waszym obowiązkiem i waszą pracą będą rozmowy z
nimi i mówienie im, że pierwszą ważną rzeczą jest, aby sahaja yogini stali się pełni pokoju i cieszyli się owocami Sahaja Yogi.
Jestem pewna, że wszystko się wypracuje.
To się wypracowało w tak wielu z was i wypracuje się także w innych. To nie są tylko słowa, ale to się dzieje. Starajcie się więc
pamiętać, że jesteście sahaja yoginami i zasługujecie na bardzo dużą pomoc, bardzo dużą pomoc ode Mnie i od Boga
Wszechmogącego. Nie ma po co się denerwować. To wszystko są różne testy, które wypracują dobroć w was i rezultaty będą.
Przekonacie się, że sahaja yogini są kimś szczególnym. To bardzo miłe widzieć tak wielu z was, którzy próbowali dostać
Realizację a teraz są już rzeczywiście zrealizowani. Jest tak wielu, którzy chcą mieć Realizację ale jest już tylu, którzy są
zrealizowani i którzy mogą tak dużo zrobić dla innych, potrzebujących ich pomocy.
Dzisiejszy dzień macie po to, abyście zadecydowali o waszej przyszłości. Musicie zadecydować, co zrobić żeby pomóc innym
sahaja yoginom w pozyskiwaniu więcej sahaja yoginów. Musimy rozprzestrzeniać Sahaja Yogę. Popatrzcie jak wiele jest
problemów. Im więcej sahaja yoginów, nie będzie ani jednego problemu, wszystkie zostaną rozwiązane. Tak więc życzę wam
powodzenia w tym, prosze, osiągajcie i umacniajcie wasza realizację własciwie. Mam nadzieję, że nie macie żadnych
wątpliwości. Jeśli macie jakieś wątpliwości, możecie napisać do Mnie. Mamy bardzo miłych, dobrych ludzi, którzy przyszli do
Sahaja Yogi. Waszym obowiązkiem jest dopilnować, żeby stali się dobrymi sahaja yoginami i cieszyli sie błogosławieństwami.
Jestem bardzo szczęśliwa, że tak wielu z was tutaj przybyło i równierz dlatego że dziś mamy taki dobry dzień. W życiu Chrystusa
wydarzyła się bardzo wielka rzecz, że On stał się, stał się albo nawet już był sahaja yoginem i starał się pozyskać tylu sahaja
yoginów ilu było można, ale w tamtym czasie ludzie nie byli tak gotowi jak wy. Jesteście szczególnymi ludźmi, którzy szukają,
którzy znaleźli i mogą dać to innym. Tego nie można zatrzymywać dla siebie. Jeśli dostaliście to, nie myślcie, że otrzymaliście
ostatnią szansę, ale dajcie szansę innym. Jestem całkowicie z wami, każdy, kto ma jakiś osobisty lub inny problem, niech do
Mnie napisze.
Przepraszam, że nie będę mogła nic wam dać w tym szczególnym dniu.
Niech Bóg was wszystkich błogosławi.
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Bardzo mi miło jest was znowu tu widzieć.
Wydaje mi się, iż jest to pierwsza taka Puja w tym miejscu, mam nadzieję, że jest wam wygodnie i nie mieliście żadnych
przeszkód przed przybyciem tutaj. Dzisiejszy dzień jest naprawdę wielki. To jest dzień, w którym czcimy Adi Shakti. Jakie jest jej
pochodzenie? O tym wam jeszcze nie mówiłam. To jest pierwszy raz kiedy wam mówię, że Adi Shakti jest Pierwotną Matką, Siłą,
Siłą Boga, która chciała stworzyć ten świat i sama zdołała to zrobić. Czy nie możecie usiąść? Nie ma tam miejsca? Usiądźcie
proszę. Dlaczego oni stoją? (Hindi) Za wami są krzesła, możecie na nich usiąść. To wszystko opada. Niech wam będzie
wygodnie jak tylko to możliwe. Nie forsujcie się niepotrzebnie. Mam nadzieję, że wszyscy znaleźli miejsce do siedzenia. Dzisiaj
mam zamiar powiedzieć wam o Adi Shakti, to jest bardzo stary temat.
Adi Shakti jest Siłą Boga i to ona stworzyła cały świat by sprowadzić Jego Królestwo na ziemię. Wyobraźcie sobie, że wtedy nie
było niczego poza ciemnością, z tej ciemności Ona stworzyła te piękne, malownicze drzewa i w ogóle całą roślinność. Ona to
stworzyła. Ale jaki jest pożytek z tych wszystkich rzeczy, które nie mówią, nie rozumieją, które niczego nie manifestują.
Oczywiście niektóre drzewa i kwiaty otrzymują wibracje i dzięki temu rozwijają się bardzo dobrze. Ale nie wszystkie, tylko
niektóre. Na przykład powiem wam, że tutaj kwiaty nie mają zapachu. Żadne z nich nie pachną. Chodziłam i szukałam
pachnących kwiatów, ale zauważyłam, że kwiaty rosną bardzo duże, o wiele większe niż gdziekolwiek indziej, ale nic poza tym.
Nie mają zapachu. Podczas gdy w tak biednym kraju jak Indie kwiaty wydzielają niesamowity zapach, nawet małe kwiatki
pachną. Więc co jest wyjątkowego w zapachu w Indiach i nigdzie indziej? Niektóre kwiaty mogą trochę pachnieć. Ale nie ma
zapachu w kwiatach, które przecież są tak pięknie uprawiane, z taką miłością i dbałością. Wiele dzikich kwiatów w Indiach ma
zapach. Jaki jest tego powód? Mówią, że gleba w Indiach posiada zapach. Jak to jest możliwe? Ale to jest fakt. To, o czym
mówię nie jest jakąś zwykłą opowiastką, lecz faktem, że większość kwiatów, które rosną w Indiach ma zapach, a tutaj nie,
podobnie jak w innych krajach, pojedźcie do Norwegii, Niemiec lub też gdzieś indziej, nie wyczujecie zapachu w kwiatach.
To jest bardzo szokujące. Kiedy ten świat został stworzony, zapach występował tylko w niektórych miejscach. Szczególnie w
miejscu, które nazywamy Indiami. Trudno uwierzyć w to, że tu i gdzie indziej za granicą nie ma pachnących kwiatów. Więc teraz
narodziliście się tu, przynieśliście ze sobą ten zapach. Jesteście ludźmi, którzy są zrealizowanymi duszami, dlatego musicie
rozprzestrzeniać zapach, zatem wasza odpowiedzialność podwaja się, myślę, że musicie rozprzestrzeniać zapach. Ten zapach
jest rzeczą wrodzoną. Nawet jeśli, jak mówimy ta gleba nie pachnie, nie szkodzi, ludzie mają zapach w sobie, w swoim
zachowaniu i wyrozumiałości. Poza tym istnieje spokój, do którego dążą. Nie mówię, że są spokojni, ale że dążą do tego stanu.
To znak, że mają w sobie ten zapach, że mają go. W człowieku tym zapachem jest jego natura, temperament, to jaki jest i w jaki
sposób zachowuje się wobec innych. te wszystkie kraje nadal nie rozumieją, że trzeba uzyskać ten zapach. Gdyby były tego
świadome, wtedy wszystkie wojny od razu by się zakończyły. Wszystko to by się skończyło, a oni wiedzieliby, że wszyscy
jesteśmy jednością. Nie należymy do tych różnych krajów, które stworzyliśmy. Podziały stworzyliśmy my, a nie Bóg. To jest wasz
kraj, to jest ich kraj, walczymy w imię kraju. Ten kraj nie należy do nikogo. Należy do Boga. Ale ludzie w swej głupocie walczą o
swoje kraje mówiąc: 'to jest nasz kraj, to jest nasz kraj'. Podróżowałam dużo po świecie i nie powiedziałabym, że jakikolwiek kraj
do kogoś należy. Jeżeli chcecie posiadać kraj to powinniście mieć ów zapach. Powinniście mieć usposobienie, które spowoduje,
ze wszyscy będą czuć, że jesteście z krajów, które mają ten zapach. Nie musicie się sprzeczać.
A tu wszędzie jeden kraj walczy z drugim. Cały czas czyta sie w gazetach ten nonsens, jak kraje walczą ze sobą. Im bardziej są
rozwinięte, tym lepsze. Mam nadzieję, że w tym rozwoju urosną duchowo i uzyskają ten zapach. Myślę, że ten duch walki
pochodzi od szatana. Zabijają siebie nawzajem, zabijają innych, niszczą cały świat. Z powodu tego co się dzieje, czuć wstyd gdy
czyta sie gazetę. sahaja yogini nie powinni w żaden sposób popierać walki. Oni są po to by dać ten zapach ludziom, by przynieść
szczęście, radość, a nie po to by walczyć. To jest jeden z obowiązków sahaja yogina, nikt nie powinien łączyć się w nienawiści,
walce, w tworzeniu problemów. To te demony walki zniszczyły zapach gleby. Gdy ludzie zaczną kochać, gleba odzyska zapach.
Po pierwsze, musimy nauczyć sie kochać nawzajem, i nie wolno nam nikogo nienawidzić. Jest tak wiele sposobów nienawiści,
to również jest cechą ludzką. Zwierzęta nienawidzą, ponieważ są zwierzętami. Ludzie nie mogą być zwierzętami. Jesteśmy
ludźmi i jako ludzie powinniśmy mieć w sobie miłość, a nie nienawiść. Ponieważ jesteście sahaja yoginami powinniście rozwijać
swój potencjał miłości, zamiast rozwijania sposobów walki i krytykowania innych. Krytykować jest bardzo łatwo, ale spróbujcie

zrozumieć, że nasza gleba jako taka nie ma żadnego zapachu.
Co zrobić żeby ten zapach się pojawił? Może się to stać tylko wtedy, gdy ludzie będą się kochać nawzajem. To jest
najważniejsze. Całe stworzenie powstało z miłości. Jaki miałby być inny powód powstania tego wszystkiego? Po co to
wszystko? Żebyście mogli się wspaniale poczuć. Wszystkie te drzewa są po to żebyście czuli sie dobrze, byście czuli się
jednością z przyrodą. W tym sensie ludzie niczego ni dali stworzeniu. Nie mówię o sahaja yoginach. Oni są rzadkością i są
wspaniali, robią dobrą robotę, ponieważ wiedzą, że miłość jest najwyższą wartością. Ale powinniście również pokazywać innym,
że chcecie ich kochać, ponieważ oni mają kochać się wzajemnie. Miłość była przyczyną stworzenia świata. Jaki byłby inny
powód, żeby tracić tyle energii na stworzenie kontynentów, i tych wszystkich krajów. To nie po to byście walczyli ze sobą,
żebyście się nienawidzili i byli egoistami, ale żebyście się kochali i mieli więcej braci i sióstr. W Sahaja Yodze czujecie właśnie to,
że wszędzie macie braci i siostry. Po przybyciu tu dzisiaj byłam bardzo szczęśliwa widząc ludzi z całej Europy, a także z Indii.
Jak to możliwe? Ponieważ wy rozwinęliście tą miłość. Ponieważ wy macie tą miłość, tą wrodzoną miłość. Więc gdziekolwiek
jesteście, kogokolwiek spotykacie, ludzie powinni mówić: "widzieliśmy sahaja yoginów, którzy są samą miłością". Oni wcale nie
przejmują się kim jesteście, jakie stanowisko zajmujecie, oni wiedzą tylko to, że jesteście sahaja yoginami, a sahaja yogini
kochają innych sahaja yoginów. To jest wielkie osiągnięcie. Tego nigdy nie było, bo gleba nie miała zapachu, ludzie też go nie
mieli. Teraz to się zmieniło. Teraz jesteście zdolni by kochać się, pomagać sobie, rozumieć siebie i nie krytykować, obrażać czy
zniesławiać. Mówię to, ponieważ jest was mało. Ilu ludzi jest sahaja yoginami? Sami widzicie, bardzo mało. Musimy mieć ich
więcej. Oni zrozumieją, że jesteśmy całością z krajem, który jest krajem miłości. Kiedy tak się stanie będziemy mogli rzec, iż
Sahaja Yoga została wypracowana. Cały czas powinno nam towarzyszyć zrozumienie innych i chęć pomagania sobie
nawzajem. Sądzę, że sahaja yogini dobrze się rozumieją i kochają. Ale powinni oni jeszcze bardziej przekroczyć własne
możliwości. Wielu ludzi nie rozumie, że Sahaja Yoga nie jest tylko dla nich, że jest dla całego świata.
Musicie dać ją innym i doprowadzić do powstania Jedności w Miłości. Będąc w miłości nie widzimy złych rzeczy. Po prostu
cieszymy sie miłością. Zadajmy sobie następujące pytania podczas dzisiejszej Pujy: Czy jest w nas nienawiść do kogokolwiek?
Czy mamy jakieś negatywne uczucia w stosunku do kogoś lub do jakiegoś kraju? Powinniście spróbować się egzaminować.
Jeżeli jesteście prawdziwymi sahaja yoginami to nie uderzycie nikogo, ale będzie kochać wszystkich, jak siebie samych. Miłość
jest największą rzeczą jaką Bóg podarował ludziom i to powinniście starać się rozwijać. Jestem bardzo szczęśliwa, że
przebyliście całą tą drogę by świętować ten pierwszy dzień. Pierwszy dzień waszego wzrostu w Sahaja Yodze jako Sahaja
Jogini. Jeżeli sahaja yogini będą sie rozprzestrzeniać i będzie ich coraz więcej, to wtedy nasza praca będzie wykonana.
Ponieważ będziecie się cieszyć radością jedności. Mamy to zrobić tak, żeby stać się jednością. Nie ma powodu by krytykować
się nawzajem lub nienawidzić, najważniejszą rzeczą jest by się kochać. Wiem, że wielu sahaja yoginów osiągnęło już ten
poziom. Są też tacy, którzy cały czas walczą, oni jeszcze nie osiągnęli tego poziomu. Ale nie jest ich dużo. Sahaja Yoga oznacza,
że jesteśmy jednością.
Wspólnie jesteśmy sahaja yoginami, a nie osobno. Jeżeli to zrozumiecie, naprawdę będziecie świętować dzisiaj wielki dzień Adi
Shakti. Dlaczego Adi Shakti stworzyła ten świat? Dlaczego to wszystko się wydarzyło? Dlaczego nie myślimy skąd tyle miłości,
dobrobytu, który został nam dany? Nigdy nie uświadamiamy sobie gdzie jesteśmy i ile mamy. Tu nie chodzi o pieniądze, lecz o
miłość. Kiedy zrozumiecie, że musimy się kochać i nie ma tu miejsca na nienawiść, na zemstę, na nic poza miłością, miłością i
miłością. To jest dzisiejsze przesłanie. Musimy się kochać nawzajem. Musimy mieć różnego rodzaju rytuały, ale są one
wyrazem naszej miłości. To nie są puste rytuały. To jest miłość! Kiedy macie miłość swej Matki to jak będziecie to wyrażać? W
ten sam sposób powinniśmy wiedzieć i przyrzec dziś, że miłość jest dla nas najważniejsza. Powinniśmy kochać. Ludzie nawet
nie kochają się w swoich rodzinach. Nie mówię do takich ludzi, wiem. Oni kochają swoje rodziny, swoje wioski, swoje otoczenie.
A świat nadal jest pogrążony w wojnach, walce i innego rodzaju problemach. Cały świat powinien się kochać. Nie ma innego
rozwiązania jak miłość. W tej miłości nie ma samolubności, ale jest wielka radość, którą powinniście odczuwać i dawać innym.
Jestem pewna, że wszyscy to robicie, widzicie błędy innych i nie wpuszczacie niepotrzebnie nikogo w kłopoty. Miłość jest
przesłaniem Adi Shakti. Pomyślcie jedna jedyna Adi Shakti stworzyła cały świat. Jak ona to zrobiła? Jak ona to zaplanowała?
Jak to zorganizowała? To nie jest łatwa rzecz. Wszystko dla tego, że kochała. To, że wszyscy tu jesteście jest wyrazem jej
miłości. Więc aby być jednością z nią, trzeba się nauczyć kochać. Oczywiście w tym wszystkim należy wybaczać. Jeżeli nie
wiecie jak wybaczać i znajdujecie błędy w innych, nic nie możecie pomóc. Waszym zadaniem teraz jest kochać. Nie ma tu
miejsca na nienawiść do nikogo. Nie myślcie o biciu czy też nienawidzeniu kogoś. To trzeba osiągnąć. Jestem pewna, że to się
osiągnie. Tak wśród państw europejskich, jak również tych na kontynencie indyjskim toczy się walka między państwami
rozwiniętymi i między mniej rozwiniętymi. Jedno czym się różnią to styl walki. To jest jedyna różnica.
W tym nie ma miłości. Jeśli chcesz mieć miłość musisz mieć współczucie. Powiedzmy obserwuję jakieś państwo x. Jest mi

bardzo łatwo skrytykować ten kraj, że jest zły, że ludzie są źli, to i tamto jest złe. Ale mnie się wydaje, że w głębi są oni bardzo
dobrymi ludźmi. W jakiś sposób powinnam móc im to wytłumaczyć. Jeżeli zrozumieją czym jest miłość i będą potrafić się nią
cieszyć, znikną wszelkie problemy. Tylko ludzie wiedzą jak kochać, nikt inny! Zwierzęta również kochają, ale ich miłość jest
ograniczona. Natomiast ludzie - ich miłość jest taka piękna. Ludzie wyglądają pięknie tylko wtedy gdy kochają. Więc nie
kochajcie powierzchownie, ale kochajcie tak by cieszyć się tym i by inni również się tym cieszyli. To jest coś co trzeba
zrozumieć, a sposób w jaki ludzie to pojmują jest czasem niedorzeczny. Należy więc najpierw zrozumieć czym jest miłość i
pojąć czy się kocha czy też nie. Naprawdę kochacie świat, jeżeli kochacie boskie stworzenie, nie macie w sobie nienawiści, ani
nie walczycie, lecz widzicie tylko to co dobre. Tak jak matka widzi swoje dziecko, tak i wy powinniście widzieć cały świat jako
część tego, co Bóg stworzył dla was. Ten temat jest tak długi, że mogłabym mówić wam o tym przez wiele godzin. Powiem tylko
tyle, że dobrze będzie jeśli zrozumiecie choć część z tego, że powinniśmy się kochać wzajemnie. Powinniśmy również mieć
wyrozumiałość. Popatrzcie na małe dzieci, one wszystkie się kochają. One jeszcze nie nauczyły się nienawiści.
Lecz jeżeli nie wychowa się ich w odpowiedni sposób, mogą zacząć nienawidzić. Mogą być bardzo niedorzeczne, jak wiele
krajów dzisiaj. Walczą, ponieważ nie kochają się. Teraz również sahaja yogini mają wspanialszą pracę do wykonania i
wspanialsze życie. Mają pokazać, że miłość to wielka rzecz. Nieważne czy wyznajesz hinduizm, czy jesteś chrześcijaninem, czy
coś innego. Jesteście wszyscy ludźmi i macie prawo kochać. I jeżeli tylko uda wam się kochać innych, to mówię wam, że Sahaja
Yoga ustabilizuje się na zawsze. Sahaja Yoga potrzebuje miłości jak drzewo potrzebuje wody. Spróbujcie tego w swoim życiu, a
przekonacie się że opłaca się kochać. Nie będziecie oceniani za to ile wydajecie, co robicie. To nie jest kwestia liczenia tych
rzeczy. To jest tak, jak ocean unosi wszystko wokoło, tak I wy stajecie się typowymi sahaja yoginami. Wszyscy sahaja yogini
muszą dzisiaj zdecydować: 'przebaczymy wszystkim, których nienawidzimy'. I będziemy ich wszystkich kochać. Sprawdźmy czy
to osiągniemy. Jestem pewna, że tak bo, po pierwsze jesteście duszami zrealizowanymi, a po drugie miłość jest największym
darem dla ludzkości. Jeżeli w odpowiedni sposób go wykorzystacie nie będzie żadnych problemów. Dziękuję wam bardzo.
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Navaratri 2-gi Dzień, Swadishthana Czakra, 13.10.2007, Sydney, Australia (wersja 2)
To bardzo miłe, widzieć was tutaj, tak szczęśliwych.
Dzisiaj jest drugi dzień, bardzo ważny dzień z punktu widzenia ewolucji. Jak wiecie, nasza druga czakra jest bardzo ważna,
dlatego dzisiejszy dzień jest taki ważny.
Więc jaka czakra jest druga? Czy wiecie, która czakra jest druga?
Swadishthana jest tą czakrą. To bardzo ważne, ponieważ w tej Kali Yudze Swadishthana pracuje najwięcej. Mamy tak wiele
czynników, które zmuszają go do pracy, zmuszają go do pracy i to do ciężkiej pracy.
Wiecie co jest w drugiej czakrze. W drugiej czakrze dzieje się tak, że jesteśmy zablokowani przez swoje ambicje. Ambicje te
powodują, że biegacie tam i z powrotem. Widziałam, że wielu Sahaja Yoginów także się gubi. Dlatego jest to bardzo ważny dzień
dla was wszystkich.
Tak więc druga czakra jest ważna, gdyż we współczesnych ona nie tylko działa na skalę kosmiczną, ale także jest aktywna.
Stajemy się bardzo aktywni, nadaktywni. Zaczynamy myśleć o każdym, z kim nie mamy nic wspólnego i zawracamy sobie tym
głowę.
A więc dzisiejsza czakra jest bardzo ważna, ponieważ sprawia kłopot waszej głowie. Bardzo wam dokucza i zaczynacie o nich
myśleć. Zaczynacie myśleć: co powiedzieliście, co się wydarzyło, kto się gniewa – wszystkie te nonsensy.
Wy wszyscy jesteście Sahaja Yoginami. Nie powinniście więc martwić się, tak jak wszyscy inni ludzie - co mówią, co robią.
Powinniście po prostu cieszyć się sobą. Drugą czakrą powinniście się cieszyć. To najlepszy sposób, żeby cieszyć się Sahaja
Yogą. Kiedy wasz Swadishthan jest zadowolony, nic nie może was zniszczyć ani wam dokuczać. A o Swadishthan naprawdę
możecie zadbać. Czakra Swadishthan jest dla was tak bardzo dobra, ponieważ teraz jesteście Sahaja Yoginami i możecie
posługiwać się nią po mistrzowsku.
To jest ta czakra, która was rozstraja. Zwłaszcza na Zachodzie ludzie za dużo myślą, cały czas myślą, myślą, myślą. To pochodzi
od Swadishthanu. Ten problem macie ze Swadishthanu.
Aby zadowolić wasz Swadishthan, powinniście się wyciszyć. Powinniście się uspokoić i przyjrzeć się sobie, co was martwi, co
was kłopocze, co daje wam idee i myśli – to Swadishthan. Niektórzy ludzie za dużo myślą. Może nie być żadnego problemu, ale
oni stwarzają własny problem ze Swadishthanem i zamartwiają się tymi rzeczami.
Swadishthan jest bardzo szczęśliwy, gdy po prostu śmiejecie się i cieszycie, a nie martwicie się nonsensami. Jak wiele czasu
tracimy na nonsensy. Nie potrzebujemy tego, Sahaja yogini tego nie potrzebują. Tylko ci, którzy nie są jeszcze Zrealizowani,
muszą cierpieć i oni cierpią.
Mogą nawet wam dokuczać, ale śmiejcie się tylko z tego. Musicie im przebaczyć, wybaczcie im. Robią to ponieważ nie mogą
temu zaradzić. Widzicie, to czakra Swadishthan dokucza im i nie mogą nic na to poradzić.
A więc nie pozwalajcie, aby wasz umysł zamartwiał się jakimikolwiek nonsensownymi myślami, jakie przyjdą wam do głowy.
Wszelkiego rodzaju bezsensownymi myślami, z którymi nie macie nic wspólnego, ale te myśli się pojawiają. To jest właśnie
działanie Pana Swadishthana. On próbuje was niepokoić. Musicie się wyciszyć. Kiedy się wyciszycie, on odejdzie i nie będzie
wam przeszkadzał.

Cała Moja uwaga jest na waszym kraju, ponieważ jesteście bardzo dobrymi Sahaja yoginami. Mamy Sahaja yoginów na całym
świecie, są ich tysiące, ale nie ma takich jak Australijczycy.
Ponieważ oni są w jakiś sposób bardzo głęboko poruszeni i zatroskani o sprawy świata.
O czym powinniście teraz myśleć, żeby nie mieć nic wspólnego ze Swadistanem, o tym, że musicie stać się Sahaja yoginami i
żaden Swadishthan nie będzie wam dokuczać.
Zatem był… Nie miałam pojęcia, że wszyscy tu byliście, oni dopiero Mi powiedzieli, że wszyscy tu byliście. Oni powiedzieli: “Jest
tam tylko parę osób”. Odpowiedziałam: "Dobrze". Ach? Jak wielu? Policzyliście ich?
Bardzo słodkie. Australia jest naprawdę wspaniała mając takie cudowne dzieci. A ludzie troszczą się o dzieci. Pierwszą rzeczą,
którą powinniście robić, to troszczyć się o swoje dzieci. To zwalcza wasz Swadishthan. Jeśli coś was niepokoi, martwcie się o
własne dzieci. I koniec. Powinniście troszczyć się o nie i wszystko się wypracuje.
Z całą pewnością jesteście błogosławieni, ponieważ nie wpadacie w zachcianki Swadishthanu. Zdecydowanie. I jest to także
czakra waszego kraju, więc zmusza was do biegania tam i z powrotem i myślenia, myślenia, myślenia. Zwłaszcza wszyscy
Sahaja yogini mają ten problem. Powinniście więc myśleć, że siedzicie na Swadishthanie i powinniście na nim jechać a nie on
ma jechać na was – zgoda?
Jestem z was taka dumna. Ludzie z tego kraju wskazali drogę reszcie świata, jak można się zjednoczyć i być jednością. To dość
zaskakujące. W innych krajach problem jest inny. Wasz kraj jest problemem Swadishthanu, jak dziś mówiłam. Ale wy ludzie to
pokonaliście.
Kiedy przyjechałam tutaj po raz pierwszy, zauważyłam, że głowy wszystkich poruszają się ze Swadishthanem. Potem oni stali
się wyciszeni i bardzo spokojni. A teraz widzę was wszystkich i bardzo Mnie to cieszy, bo to już odeszło. Cały ten nonsens się
skończył i nic was już nie niepokoi.
Źródłem wszystkich chorób jest Swadishthan, one stąd pochodzą. Musicie wiedzieć, że nie powinniście być pionkiem w grze
waszego Swadistanu i ciągle myśleć, myśleć, myśleć. Oni ciągle myślą o czymś, co nie istnieje, nieustannie myślą.
Jeśli taka myśl do was przyjdzie, powiedzcie: "Nie chcemy myśleć" – i koniec. Ja jestem tutaj, żeby myśleć za was. Wy nie
myślcie. Jeśli macie jakiś problem, poinformujcie Mnie, ale wy nie myślcie. Co możecie zrobić - zapisać to i wysłać te problemy
do Mnie. A Ja chciałabym to zobaczyć – dobrze?
Swadishthan jest czakrą waszego kraju. To jest druga czakra i mieści się tutaj. Bylibyście zdumieni wiedząc, że Sahaja yogini są
z różnych krajów – ale Australijczycy są wyjątkowi. Oni mają ogromną wiarę w siebie. Nie podążają za błędnymi pomysłami.
Widziałam to i jestem wam za to bardzo wdzięczna.
A więc, jaką jeszcze piosenkę chcecie zaśpiewać? Chciałabym usłyszeć.
The Music of Joy "Mata Oh Mata"
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O! Bardzo piękne. Kto to zrobił? Ty zrobiłeś? Bardzo dobre, bardzo piękne, absolutnie świetne. Całość. Jak ona się nazywa? Sue
Williams. Bardzo dziękuję, przepięknie wykonane. Czy moglibyście przesunąć się trochę dalej?
Wszyscy jesteście Sahaja yoginami i nie powinno być między wami żadnych sporów. Wszyscy powinniście myśleć o tym
samym, czyż nie? Przykro Mi, że tak wielu stoi na zewnątrz. Wejdźcie, wejdźcie. Czy możecie odsunąć pianino? Jesteś z Como?
Spójrzcie, on mógł przyjechać!
Miło Mi widzieć was wszystkich tutaj. Niech was Bóg błogosławi.
Jest was tak wielu i stać was na wynajęcie sali, w której wszyscy mogliby siedzieć i czuć się wygodnie. Przede wszystkim,
jesteście wszyscy Sahaja yoginami, braćmi i siostrami i nie zwracacie uwagi na niewygody. Ale jeśli coś może być wygodniejsze,
to powinniśmy to zrobić.
Nie, nie, Ja nie narzekam, przybyłam aż z Indii! Nie przejmujcie się tak bardzo Moją wygodą. Gdzie byście nie byli, gdziekolwiek
mielibyście program, pojadę tam. Będę to robić tak długo jak to możliwe.
Dziś życie jest dużo wygodniejsze, ale kiedy pracowałam w wioskach, jeździłam wozem zaprzężonym w woły. Macie zdjęcie,
możecie spojrzeć, przejechałam wiele mil na takim wozie. Wiedziałam, że muszę to wszystko zrobić, jeśli chcę mieć Sahaja
yoginów, musiałam pracować w taki sposób. Byłam przygotowana. Nigdy nie czułam się tym zmęczona, nigdy. Przeciwnie, po
spotkaniu z wami czuję się bardzo szczęśliwa.
Czy jest tu ktoś, kto ma problemy? Ktokolwiek z problemami...
Alkohol, picie alkoholu. Czy oni nie są w Sahaja Yodze? - Nie. Dlaczego nie? Jesteś matką? Tak...i mój mąż. A co z dziećmi? Mam
z nim dwoje dzieci. Dzieci są...czy twoje dzieci są Sahaja yoginami? Nie, dwoje starszych dzieci nie jest. Ile masz dzieci? Czworo. Czworo dzieci, czworo dzieci. I one nie są Sahaja yoginami? Tylko dwójka młodszych. Dwoje młodszych dzieci jest w
Sahaja Yodze a dwoje starszych nie jest, mąż nie jest w Sahaja Yodze. Zadziwiające. Ale tutaj system rodzinny jest dobry w
porównaniu na przykład z Anglią. Tam rodziny rozpadają się po jakimś czasie. Przynajmniej tutaj jest dużo lepiej. Shri Mataji,
mamy w Ameryce taki problem, że poszukiwacze nie zostają w Sahaja Yodze. Poszukiwacze dostają Realizację, ale nie zostają
w Sahaja Yodze. To jest nasz problem. Oni nie zostają. Tak, Shri Mataji. Dlaczego?
Ja nie wiem, Shri Mataji. To nie jest pełne. Gdyby mieli pełną Realizację, musieliby przyjść. Nie są w pełni Zrealizowani. Są w
połowie drogi. Czy oni piją? Tak, Shri Mataji, w tym problem. Po przyjściu do Sahaja Yogi nie możecie pić. Tak, Shri Mataji.
Pewnie dlatego nie chcą przyjść. Ale róbcie dla nich bandhany i szubitujcie ich. O kogo chodzi - o twoją matkę i ojca?
Tak, o matkę i ojca, a także bliskich przyjaciół. Dostają Realizację, ale nie zostają yoginami.
To dlatego, że piją. - Tak, Shri Mataji. Spójrzcie, wszystkie wasze kraje mają problem z piciem, cała Europa. To jest taka mała
walka, ponieważ dla nich picie jest ich życiem Musimy robić dla nich bandhany. Jeśli zrobicie dla nich bandhan, wszyscy razem,
wtedy nie będą mogli uciec. Trzeba zrobić bandhan. Wszyscy powinni zrobić bandhan. Tak to wypracowano w Indiach. Wiecie,
jak silna jest Sahaja Yoga w Indiach. Ponieważ, jeśli odkryją, że rodzice nie przychodzą, albo może dzieci nie przychodzą, lub coś
podobnego, wszyscy wypracowują to robiąc bandhan. Ale po pierwsze, powinniście regularnie przychodzić do Sahaja Yogi.
Regularnie. Nie możecie być w połowie drogi, dzisiaj przyjdziecie, a potem nie przyjdziecie. To nie jest właściwe. Tak nie
możecie wzrastać. Musicie przychodzić na programy, wszyscy, regularnie. Ponieważ wiecie, że Realizacja nie jest łatwa. Nikt

wcześniej jej nie miał. Teraz wy ją dostaliście i musicie ją utrzymać. Kiedy wy zaczniecie to wypracowywać, reszta rodziny też
się zmieni.
Największym problemem Europy, prawdziwym problemem, jest picie. Picie jest głównym problemem i dlatego oni nie chcą
przyjść do Sahaja Yogi. Oni mogą zrezygnować z rodziców, ale nie z Sahaja Yogi. Taki jest problem z nimi. Rodziców można
zostawić. Jeśli nie chcą zająć się Sahaja Yogą, powinniście pokazać, że wam się to nie podoba. Dlaczego nie chcą Sahaja Yogi?
Ponieważ oni piją. Słucham? - Ponieważ oni piją. Picie jest przekleństwem Europy, oni wszyscy piją. To coś bardzo trudnego. Nie
mogą z tego zrezygnować, biedni ludzie, są niewolnikami, niewolnikami picia. Ale przez wasze zachowanie i uczuciowość,
jestem tego pewna, możecie ich pozyskać. Jaki z tego pożytek? Ludzie, którzy piją umierają tak wcześnie. Musieliście słyszeć,
że bardzo wcześnie umierają. Ale pomimo tego nie zdają sobie sprawy, że nie powinno się pić. Dlatego, że stało się to teraz dla
ludzi tak łatwo dostępne, jest to największy problem Europy.
Ale w Ameryce jest znacznie gorzej. Problem Ameryki jest tak dziwny, że ludzie, którzy zajmują się Sahaja Yogą nie mogą
przekonać swoich rodziców. Wydaje im się, że mają wolność robienia wszystkiego, co chcą. Niektórzy Sahaja yogini w bardzo
młodym wieku stracili rodziców. W bardzo młodym wieku. Jak również mieli rodziców, którzy mieli ataki serca. Różne rodzaje
ataków, nie tylko serca, ale też różne inne choroby. To jest bardzo dziwne, oni nie rozumieją, jak ważne jest otrzymanie
Realizacji.
Powinniście z nimi rozmawiać, "jaki jest cel waszego życia?" Musicie ich pytać: "Jaki jest cel waszego życia? Czy chcecie
umrzeć, czy żyć?" - Pierwsze pytanie. Jeśli powiedzą, że chcą umrzeć, pozwólcie im umrzeć.
Powinniście im mówić: "Czy mamy wam zapewnić dostawę wina po śmierci?" Żartujcie z tego. Żartujcie, żeby zdali sobie
sprawę, że są głupcami pijąc i że są niewolnikami. Niewolnikami picia. Nie piją dlatego, że są wolnymi ludźmi. Z powodu picia
umierają i to bardzo wcześnie.
Te społeczeństwa są bardzo skomplikowane, że widziałam bogatych ludzi, z miłymi dziećmi, ale oni stracili prawa rodzicielskie,
stracili dzieci i wszystkie pieniądze. Wylądowali na ulicy. Picie jest najlepszym sposobem na stracenie wszystkich pieniędzy.
Może oni myślą, że kiedy przestrzegacie ich przed piciem, to jesteście zainteresowani ich pieniędzmi. Bóg wie, co oni myślą,
ponieważ Ja nie rozumiem psychiki ludzi, którzy piją. Myślę, że to jakieś buce dają im takie pomysły, a oni nie mogą się tego
pozbyć - to bardzo źle. Gdzie, w jakiej księdze, mam na myśli Biblię i temu podobne, jest napisane, że picie jest dobre? Czy
Chrystus pił? Oni będą podążać za Chrześcijaństwem. Oni podążają za Chrześcijaństwem, ale nie za Chrystusem. To właśnie
tak. Chrystus nigdy nie pił. Jego rodzice nie pili. Co sprawia, że oni myślą, że mają prawo pić? Zwłaszcza Chrześcijanie. Są
głupcami, jeśli myślą, że picie jest ich prawem. Potem mają problemy z piciem. Być może wiecie, jakie to są problemy. Możecie
zorientować się, co dzieje się z ludźmi, którzy są pijani, co się z nimi dzieje, gdzie trafiają, jaka jest ich sytuacja. Możecie
zauważyć na przykładzie ich przyjaciół, gdzie są, co robią, jak żyją. Będziecie zaskoczeni, że oni są już na krawędzi. Jeśli z
przekonaniem przedstawicie im swoją mądrość, oni przyjdą. Musicie im powiedzieć. Nie ma się czego wstydzić. Musicie
powiedzieć im, co dzieje się kiedy piją. Co jest w tym takiego wielkiego?
Pierwszym problemem Europy jest picie. Drugim jest rodzicielstwo. Rodzice nie rozumieją odpowiedzialności za dzieci, że całe
życie będą waszymi dziećmi i musicie się nimi opiekować. Nie da się od tego uciec. Po pierwsze, dlaczego powinniście mieć
dzieci? A jeśli macie dzieci, musicie się nimi dobrze opiekować. Ale widziałam, że ludzie w Europie są naprawdę głupi. Nie
rozumieją tej prostej rzeczy, że jeśli sami o siebie nie umiemy się zatroszczyć, to kto zatroszczy się o nasze dzieci? Bardzo
nieodpowiedzialni. Również społeczeństwo jest takie, że w społeczeństwie też wierzy się w picie. Hndusi, którzy nie piją w
Indiach, przyjeżdżają tu i piją. Kiedy tu się znajdą, wydaje im się, że to coś wspaniałego i piją. Znałam wielu takich, którzy
wyjechali za granicę i zaczęli pić.
To jest wielki problem. Powinniście otwarcie wszystkim o tym mówić, że picie jest głupotą i głupotą jest płacenie za to. Musicie
płacić i musicie stawać się szaleni. Wyobraźcie sobie! Możecie się z tego śmiać i jeśli powiecie im prawdę, jestem pewna, że są
inteligentni i zrozumieją. Ale cały czas powinniście im o tym mówić.

Trzecim problemem jest, że kiedy stajecie się dorośli, jesteście wolni i macie wolną drogę. Nie mogę tego zrozumieć,
urodziliście się z waszych rodziców i jak możecie stać się wolni po osiemnastu latach lub w jakimkolwiek wieku. Jak to
możliwe? Drzewo produkuje owoce a ludzie zrywają je i jedzą. My nie jesteśmy drzewami, ale ludźmi. Nie możemy zachowywać
się jak drzewa, które nie wykazują żadnego zainteresowania swoimi dziećmi po tym jak nastąpiło pewne odcięcie.
To bardzo zaskakujące. Dla nas Indusów to zaskakujące, że można zapomnieć o własnych dzieciach? Jak oni mogą tak
postępować? Macie pisarzy, którzy opisywali historie, którzy opisywali tutaj tak wiele przypadków, jak głupi mogą być rodzice.
Cokolwiek to może być, jacykolwiek by nie byli twój ojciec czy matka, mogą być bogaci czy biedni, cokolwiek to jest, oni są
waszymi rodzicami! A rodzice są od tego, żeby się wami opiekować.
Głupotą jest kazać dziecku samemu o siebie się troszczyć. Kiedy ma osiemnaście lat samo zarabia, a rodzice mówią: "W
porządku, śmiało". Chcą się pozbyć całej odpowiedzialności. Nigdy o czymś takim nie słyszałam! To bardzo współczesna moda.
Czy działo się tak za czasów Abrahama Lincolna? Czy działo się tak z Chrystusem, że Jego Matka przestała się o Niego
troszczyć mówiąc: "W porządku, idź, niech Cię ukrzyżują"?
Jak rodzice mogą się tak zachowywać? Nie mają serca? Nie mają miłości dla własnych dzieci? Indie nie są może tak bogate, ale
ludzie kochają swoje dzieci.
Dzieci tutaj nie słuchają swoich rodziców, ponieważ rodzice nie opiekują się nimi. Możecie więc wyobrazić sobie społeczeństwo,
religię, czy nazwijcie to jak chcecie - gdzie ludzie nie są ze sobą w ogóle połączeni. Ale w Sahaja Yodze jesteśmy wszyscy
połączeni. Jesteśmy wszyscy jednością i chcemy być razem niezależnie od wszystkich naszych tak zwanych różnic. My
jesteśmy Indusami, my jesteśmy z Afryki, my jesteśmy Anglikami - ale wszyscy jesteśmy Sahaja yoginami i to musicie im
powiedzieć: "Jakich wy macie przyjaciół? Przychodzą tylko pić a potem ich nie ma. Nie możecie na nich liczyć". Ale nasi
przyjaciele są naszymi drogimi przyjaciółmi.
Sahaja yogini czasami popełniają błędy, nie szkodzi. Ale są Sahaja yoginami i są jednością, pomagają sobie nawzajem.
Zobaczcie, ile krajów jest razem w Sahaja Yodze i łączy ich taka przyjaźń, jakiej nie możecie znaleźć między ludźmi urodzonymi
w tej samej części planety. Nie możecie się wzajemnie rozpoznać. To straszne. Czasami dziwi Mnie, że rodzice nie myślą o
swoich rodzicach. Rodzice nie myślą o tym, że są rodzicami, a dzieci nie myślą o tym, że są dziećmi tych rodziców. Nie wiem, co
do tego doprowadziło. Wszyscy mówią, że to pieniądze, pieniądze, które zarabiają. I co robicie z tymi pieniędzmi: czynicie siebie
i innych żałosnymi. Nawet nie szanujecie pieniędzy, ponieważ pijąc, tak dużo ich tracicie. Czy to wam pomaga? To pijaństwo,
ono istnieje tutaj - byłam zaskoczona. Wielu to porzuciło, na szczęście porzucili to i są szczęśliwi. W Europie, picie jest dużym
społecznym wydarzeniem i wielu myśli, że trzeba pić, bo w przeciwnym razie nie jest się człowiekiem. Myślą, że trzeba stawać
się szalonym, w przeciwnym razie nie jest się człowiekiem.
Jeśli się połączycie, możecie ich przyciągnąć, wtedy rodzice zrozumieją. Są ludzie, którzy tak zrobili. Wszyscy Sahaja yogini
wspólnie zdołali przyciągnąć do Sahaja Yogi ludzi z zasiedziałym ego. Kiedy zobaczą, że jesteście szczęśliwi, nie kłamiecie,
jesteście uczciwi i pokorni - czego więcej chcecie? Ale oni pójdą do kościoła, nazwą siebie chrześcijanami i będą zachowywać
się jak szatan.
Zobaczcie ich zachowanie, oni nie troszczą się nawet o swoje dzieci, ponieważ rozwinęli pewne nawyki. "Dlaczego nie możecie
zrezygnować z tych nawyków?" Powinniście o to zapytać rodziców: "Dlaczego nie porzucicie tych złych rzeczy, które czynią was
szalonymi?" Picie czyni z ludzi wariatów, mówię wam, cały ich system wartości zostaje zatracony. Możecie być kimkolwiek,
możecie mieć jakiekolwiek wykształcenie, wszystko to traci znaczenie, jeśli zaczynacie pić. Potem nie macie już żadnej
osobowości. Niczego [niesłyszalne] - sposób, w jaki zachowujecie się, a gdy ludzie się upiją, czy widzicie jak śmiesznie się
zachowują.
Nie tolerujcie tego i powiedzcie swoim rodzicom, że nie podoba wam się picie. "Nie chcemy, żebyście pili, dlaczego pijecie?"
Możecie im powiedzieć. "Dlaczego pijecie?" Gdyż z powodu picia stają się szaleni. Lepiej jest dostać zaświadczenie z "domu

wariatów". Wy Sahaja yogini uświadamiacie sobie, że jest to szaleństwo i musicie im powiedzieć: "Myślimy, że wszyscy, którzy
siedzicie i pijecie, jesteście szaleni. Czego wy chcecie? Co daje wam picie? Po pierwsze, musicie odnaleźć spokój umysłu. Nie
jest to możliwe, jeśli pijecie. Czy słyszeliście, żeby ktoś odnalazł spokój umysłu pijąc? No chyba, że po śmierci".
Trzeba im powiedzieć szczerze: "Po co pijecie? Po co tracić wszystkie pieniądze?" Zauważyłam, że większość pije, ponieważ są
wielkimi ignorantami i nie wiedzą, że istnieje wyższe i lepsze życie, w którym możecie kontrolować swoje ciało i wszystko inne.
Kiedy oni się o tym dowiedzą, zdadzą sobie sprawę, że to picie ich zniewala. Są niewolnikami. Kiedy coś wam powiedzą,
odpowiedzcie: "Nie chcemy słuchać niewolników. Jesteście wszyscy niewolnikami". Nie ma nic złego w takim mówieniu.
"Jesteście niewolnikami a my nie chcemy słuchać niewolników".
W Indiach jakoś rozwiązaliśmy ten problem. Ludzie nie piją aż tyle, ponieważ od samego początku picie było tam bardzo źle
widziane. Jeśli dziewczyna dowiedziałaby się, że narzeczony pije, nigdy by za niego nie wyszła. To, że społeczeństwo nie
akceptuje picia, jest słuszne. Podczas gdy wasze społeczeństwo nie jest żadnym społeczeństwem, ponieważ nie ma przyjaźni,
nie ma zrozumienia, nie myślą o poprawianiu jakości życia. A o czym oni myślą? Są bardzo samolubni i myślą tylko o sobie.
Egoizm w takim sensie, że stawanie się szalonym jest wielkim egoizmem. Oni stają się szaleni i brną w to szaleństwo coraz
bardziej. To jest choroba. Powinniście powiedzieć im, że to jest choroba. "Jesteście chorzy i nie chcemy iść w wasze ślady". Nie
bądźcie niegrzeczni, ale powiedzcie im, że picie jest chorobą. Możecie się powołać na Mnie, nie mam nic przeciwko temu.
Widzieliście pijanego człowieka? Co o nich myślicie? Oni są bardziej niż szaleni. Ludzie mogą być szaleni, ponieważ coś poszło
nie tak, ale pijacy są szaleni, ponieważ piją. Więc musicie im powiedzieć: "Jesteście wszyscy szaleni. Zniszczycie swój kraj".
Widziałam tyle rzeczy, które dzieją się na Zachodzie - to Moje własne doświadczenie. Pracuję w Maharastrze, w różnych
miejscach w Indiach i nie mam problemów z tymi, którzy są Zrealizowanymi Duszami. Ale tutaj są problemy również ze
Zrealizowanymi Duszami. W Indiach nie ma żadnego problemu ze Zrealizowanymi Duszami są w pełni zrealizowani. Ale tutaj są
problemy nawet z ludźmi Zrealizowanymi. Są tutaj Sahaja yogini, którzy zarabiali nielegalnie pieniądze. Są Sahaja yoginami,
wiem to z całą pewnością, ale robili takie rzeczy. Zostali ocaleni, ale nie w Niebie. Wypracowują to, ratują się siebie, ale wszystko
się zdarza. Niektórzy mówią: "Matko, my pijemy bardzo mało". Ale po co? Często mówią: "Pijemy bardzo mało". Ale po co
chcecie pić i tracić pieniądze? Po pierwsze tracicie pieniądze.
To jest bardzo smutne, że wszyscy ci ludzie, którzy są tak dobrze wykształceni, zamożni, stają się tak szaleni. Nie rozumiem.
Jeśli wasi rodzice piją, to są szaleni. Musicie traktować ich jak szaleńców, wtedy zdadzą sobie z tego sprawę. Powinniście im
powiedzieć: "Chcecie stracić wszystkie pieniądze na picie?" W Indiach w ten sposób zyskaliśmy bardzo silnych Sahaja yoginów.
Tłuką butelki po wejściu do domu lub to co robią, to tłuką…cokolwiek!
Rodzice stają się dziwaczni, ponieważ nie mogą zrozumieć, co dzieje się z tymi dziećmi. Ale one są Sahaja yoginami, więc nie
podoba im się to i po prostu je wyrzucają. Wobec szaleńców nie należy być pokornym. Musicie dopilnować, żeby skończyli z
piciem, to bardzo ważne i tutaj nie ma się czego wstydzić. Jeśli skorygujecie rodziców, skorygujecie cały naród.
Wszyscy musicie to wypracować. Przedyskutujcie to między sobą i powiedzcie: "O, mój ojciec dużo pije". Więc poproście
przyjaciela, żeby przyszedł zrobić z nim porządek. Możecie się z nich śmiać: oni są szaleni! Nie traktujcie ich poważnie. Oni są
szaleni. Żałujcie ich i wypracujcie to w ten sposób. Macie tylu przyjaciół. Picie jest przekleństwem Zachodu, pojawiło się to w
taki sposób, myślę, że pracowały nad tym jakieś diabelskie moce. Nigdy wcześniej tyle nie pili. Nigdy! A teraz, Ja nie wiem, idzie
się ulicą i tylu się ich widzi włóczących się.
Sahaja yogini sami nie powinni pić ani nie pozwalać pić nikomu - ojcu, matce, bratu. Musicie im powiedzieć: "Jesteście wszyscy
szaleni. Idźcie się leczyć". Kiedy im to powiecie, zdadzą sobie z tego sprawę. Tylko wy możecie ich poprawić. Ja mogę zrobić
cokolwiek, ale w pierwszej kolejności ci ludzie powinni przestać pić.
Jako Sahaja yogini macie dużo siły i musicie pracować nad swoimi rodzicami. Ilu z was ma pijących rodziców? Podnieście ręce.
Twoi rodzice też? Bah prai! Wyobraźcie sobie!

Wszyscy powinniście otwarcie sprzeciwić się ich piciu. Powinniście powiedzieć: "Nie lubię rozmawiać z ludźmi, którzy piją".
Róbcie to i będziecie zaskoczeni - oni przyjdą.
To zależy całkowicie od was. Jeśli wasi rodzicie piją, musicie przyjąć bardzo zdecydowane stanowisko. Macie też tak wielu
przyjaciół do pomocy. Śmiejcie się z nich. Ktoś powinien ich przedrzeźniać jak się zachowują pijani, jak chodzą. Nie powinniście
ich obrażać, ale przedrzeźniać. Kiedy zorientują się, że nie macie dla nich szacunku i nie dbacie o nich, poprawią się. Ale nawet
jeśli oni piją, nie przejmujecie się tak bardzo. Nie przejmujecie się tym, czy piją - powinniście mówić: "Jesteście wszyscy szaleni.
Dokąd was to zaprowadzi? Co z wami będzie?" Możecie z nimi rozmawiać, jak osoby starsze. I sprawdzajcie, czy nie mają
przyjaciół, którzy piją. Jeśli mają, porozmawiajcie lepiej z tymi przyjaciółmi.
Nie chodzi tylko o to, że otrzymujecie odpowiedzialność, kiedy otrzymacie swoją Realizację. Ale waszą absolutną
odpowiedzialnością jest poprawić rodziców, poprawić braci i siostry. Musicie nimi pokierować i tłumaczyć im. Nie ma się czego
wstydzić - ponieważ oni są szaleni, jak wiecie. To dla Sahaja yoginów jest bardzo ważne.
Doświadczyłam tego, że na Zachodzie rodzą się Sahaja yogini, otrzymują Realizację, są bardzo dobrzy, doskonali - nic nie muszę
im mówić. Ale są bardzo pokorni wobec swoich rodziców. Spróbujcie im pokazać, że wam się to nie podoba. Jeśli piją, nie
siedźcie z nimi, wyjdźcie stamtąd. Powinniście starać się to wszystko potępiać. To nie zaszkodzi. Gdy ktoś powie wam coś
przykrego, wy reagujecie. Ale co z tymi pijakami, którzy siedzą i piją? Musicie ich zganić. Tylko wy możecie naprawić
społeczeństwo. Jestem tu, żeby do was mówić, ale wy jesteście bardzo bierni.
Ilu z was walczy z rodzicami? Powiedzcie, podnieście ręce. Prawie nikt. Boicie się ich, tych pijaków? To oni powinni bać się was,
chować się gdzieś. Jeśli w domu są butelki, tłuczcie je. Oczywiście! Wyrzucajcie je, tłuczcie - tak musicie z nimi walczyć.
Jak zdołaliśmy pozbyć się Brytyjczyków z Indii? Protestując! Protestując przeciwko ich dominacji. I tyle, to proste! I oni odeszli.
Wyobraźcie sobie, nie było żadnej wojny, a oni odeszli.
Mówią, że piją ponieważ jest zimno. Wcale nie trzeba pić z tego powodu. Znam tak wielu Hindusów, tak wielu, oni nie piją. Oni
nigdy nie byli w tak zimnym kraju. Znam tak wielu Rosjan, oni nie piją. Rosja to bardzo zimny kraj, a oni nie pozwalają swoim
rodzicom na picie. Wiecie jak Rosjanie walczyli, oni są bardzo odważni. Wiecie, że Hitler próbował ich podbić. Ale oni mają całą
moc. Muszę powiedzieć, że Rosjanie nie są tacy modni Ty jesteś Rosjaninem? To mogę... - Lider Ukrainy. Zgadzam się. Rosjanie
to bardzo, bardzo odważni ludzie. Walczyli z rodzicami i teraz w Rosji mamy tak wielu Sahaja yoginów. Stanie się tak, że cała
Rosja stanie się Zrealizowaną Duszą. Podczas gdy tutaj, wielcy ludzie, którzy myślą tylko o sobie będą kończyć w zakładach dla
obłąkanych.
Zapamiętajcie Mój dzisiejszy wykład - macie pełne prawo przeciwstawić się rodzicom, jeśli piją. Oni myślą, że chcecie pieniędzy,
to dlatego. Ale powiedzcie im: "Nie chcemy waszych pieniędzy".
Jeśli jesteście przywódcą, a są i tacy, którzy przewodzą, to powinniście pamiętać, że jeśli przeciwstawiacie się rodzicom - to
czym tu się przejmować? Muszę przyznać, że Rosjanie są bardzo odważni. Strofowali swoich rodziców, nawet autorytety.
Dlaczego? Czy dlatego, że są komunistami? Czy to dlatego? Nie - dlatego, że mają wyzwolone umysły. W końcu wszyscy
jesteście Sahaja yoginami, więc jakie oni mają prawo, żeby was dominować? Nie mają żadnego prawa, są pijakami. Jak oni
mogą was dominować? Powiedzcie im: "Jesteście pijakami - nie odzywajcie się". To nie zaszkodzi. Musicie walczyć, musicie
walczyć z rodzicami - to bardzo ważne.
Jestem z wami. Niech was Bóg błogosławi.
Będą walczyć o demokrację, o to, o tamto. To wszystko to ‘demonokracja’. Jaka jest ta ich demokracja? Jaki mają interes w
dominowaniu was, jeśli piją? Kim oni są? Pijakami. Śmiejcie się z nich. Musicie teraz walczyć, nadszedł czas. Za dużo czasu
straciliście na tolerowanie ich. Co oni zrobili? Nic.

Muszę powiedzieć, że Rosjanie są bardzo mądrzy i bardzo odważni. Tak! Wiecie, jak wygonili Hitlera? Ktoś taki, jak Hitler uciekł
stamtąd. Jak im się to udało? Ponieważ generalnie są uczciwi i odważni.
My nie pijemy, więc dlaczego mielibyśmy być tchórzami? Tylko pijacy mogą być tchórzami. Wy nie jesteście pijakami, więc
powinniście być odważni powiedzieć rodzicom i naprawić swoją rodzinę. Odkryłam, że życie rodzinne tutaj jest tak okropne.
Rodzice są dziwaczni, matki są dziwaczne. Jak mogą takie być? Jak możecie być ich dziećmi? Powinniście powiedzieć:
"Wstydzimy się być dziećmi pijaków". Wtedy zrozumieją.
Rosjanie porzucili pijaństwo. Ci, którzy są Sahaja yoginami porzucili to całkowicie. Nie wiem, co do tego doprowadziło. Oni nie są
zainteresowani pieniędzmi, pozycją, ani niczym. Sahaja yogini. Hindusi mają dziedzictwo, ale oni także po przyjeździe do Anglii
zaczynają pić. Wydaje im się, że ludzie nie piją, ponieważ nie są wolni. Co to za pomysł: "Jeśli jesteś wolny, powinieneś móc pić".
Powinieneś oszaleć. To jest wolność, czyż nie? Możecie im teraz powiedzieć: "Jesteście szaleni. Pijecie, więc jesteście szaleni".
Powiedzcie im, że Ja to powiedziałam.
Czy jesteście już przekonani?
Więc... Czy wszyscy czujecie wibracje? Czy jest ktoś, kto ich nie otrzymuje? Podnieście proszę ręce. Spójrzcie, jak jesteście
kolektywni, jak potężni.
Ale widziałam, że Sahaja yogini boją się swoich rodziców, zachowują się jak tchórze. Powinniście być odważni i strofować ich.
Macie moc, aby to czynić. Jeśli możecie zmienić swoich rodziców, to wykonacie dla nich wielką pracę.
Cóż innego możecie dla nich zrobić? Jeśli zmienicie rodziców, wykonacie wielką pracę. Co macie powiedzieć? Jesteście zbyt
łagodni. Weźcie dwóch, trzech Sahaja yoginów i porządnie im dołóżcie. Bo oni biją za każdym razem, kiedy są pijani. Piją i tak
postępują. To bardzo smutne. Wszyscy żyjecie w wolnym kraju, ale musicie walczyć. Bez walki to się nie wypracuje.
Chcę, żebyście się wszyscy wzajemnie spotykali i mieli pełne poczucie bycia Sahaja yoginami. To znaczy, że jesteście
pobłogosławieni przez Boga. Reprezentujecie Boga i nie sięgniecie po te złe rzeczy. Szanujcie siebie, szanujcie! Powiedzcie
rodzicom: "Nie możemy was szanować za picie". Powiedzcie im tak. Możecie im powiedzieć, że Ja tak powiedziałam.
Spójrzcie, jak walczył Chrystus. Co z nich za chrześcijanie? Piją, piją, piją. Ale dlaczego w Indiach nie piją? Nie piją. Żyją bez picia
i dobrze im się wiedzie.
Weźcie ode Mnie odwagę do walki ze swoimi rodzicami. Kiedy przyjadę następnym razem, nie chcę widzieć nikogo, kto powie,
że rodzice nie słuchają… Kiedy są pijani, możecie ich bić łyżką!
Nawet w Rosji dużo piją, ale ci, którzy mają Realizację nie piją. Cokolwiek by to nie było. Oni nie piją. To dlatego myślę, że
komunizm jest dobry, ponieważ mają tyle odwagi.
Przy tej całej demokracji stajecie się demonami, niczym innym, tylko demonami.
Dzisiaj obiecajcie Mi, że poradzicie sobie z rodzicami. Dziękuję wam bardzo. Jeśli ktoś ma jakiś problem, powiedzcie Mi. Matko,
w mojej szkole jest wielu uczniów, których rodzice piją i rozwodzą się. Oni są tym bardzo zdenerwowani. Nie słyszę go. On mówi,
że w wielu rodzinach jego szkolnych kolegów, pije się i rodzice rozchodzą się, biorą rozwód z powodu picia. Kiedy? Kiedy oni
mają wolne? I oni wszyscy są zdenerwowani, uczniowie są zdenerwowani, Matko. Czego chcą? Uczniowie, ich rodzice piją i
rozwodzą się. Jest tak wiele problemów a młodzi uczniowie są z tego powodu bardzo zmartwieni.
Tłuczcie im butelki! Powiedzcie im to, co Ja wam powiedziałam. Tłuczcie im butelki. Widzicie butelkę, to rozbijcie ją, wtedy

zobaczycie. Zrobiliśmy to w Indiach, kiedy żądaliśmy Niepodległości. Dzieci rozbijały im butelki. Z tymi butelkami nigdy nie
będziecie cieszyć się wolnością. Tłuczcie je.
Jakieś pytania?
Nie powinniśmy ich obrażać, ale możecie rozbijać im butelki, zgoda? Shri Mataji dziękujemy, że przyjechałaś do Burwood,
dziękujemy.
Niech was Bóg błogosławi.

2007-1021, Navaratri – Dassera 10-ty Dzień O Małżeństwach
View online.
Navaratri – Dassera 10-ty Dzień O Małżeństwach, 21.10.2007, Sydney, Australia (wersja 2)
Dzisiaj jest Dassera, wielki dzień w Indiach. Mówi się, że tego dnia zabito Ravanę. On był największym wrogiem istot ludzkich i
został zabity. Ale cokolwiek to jest, na pamiątkę wielkiego człowieka, Shri Ramy, świętuje się dzisiaj Dassera. Mówią, że tego
dnia ci, którzy są dushtas, co znaczy "źli ludzie" lub można powiedzieć negatywni ludzie, zostają zabici. Wyobrażacie to sobie?
Ten dzień jest bardzo ważny w Indiach, stawia się duży posąg Ravany. Wszyscy wiecie, kim był Ravana? Tak, Shri Mataji. Zabity
przez Shri Ramę? Był strasznym gościem, porwał Sitę, żonę Shri Ramy, przemocą. Ale ona była tak czysta i niewinna, że nie mógł
jej nawet tknąć. Próbował, ale nie mógł jej dotknąć. W żaden sposób nie mógł nad nią zapanować. Przeciwnie - to ona była
bardzo potężna. A więc w tamtym czasie druga matka Shri Ramy, można tak powiedzieć, która była żoną Dasharathy
powiedziała, ona... ona jest jak wielka 'saadhuni'. I powiedziała: "Od dzisiaj zabrania się posiadania dwóch żon". Więc w Indiach
można mieć tylko jedną żonę. W kulturze indyjskiej oni nie mają dwóch żon, posiadanie drugiej żony jest uważane za grzeszne.
Są ludzie, którzy tak postępują, ale to jest złe. To nie jest po indyjsku. Ojciec Shri Ramy wydał taki dekret, ponieważ cierpiał - miał
dwie żony, a jedna z nich chciała wysłać Shri Ramę do dżungli. Była tak okrutna, ponieważ chciała, żeby jej syn został królem.
Błędem ojca była obietnica, że spełni jej życzenie, ponieważ ona ocaliła go na wojnie. A więc ona poprosiła, żeby wysłać Shri
Ramę do 'vanavas' - do dżungli. A drugie, o co poprosiła, to królestwo dla swojego syna, którym był Lakshmana, ale Lakshmana
tego nie chciał. On powiedział: "Nie chcę zająć miejsca Shri Ramy, ponieważ to On ma do tego prawo".
Udał się więc do Shri Ramy do dżungli i poprosił: "Musisz przyjechać do Ayodhyi, do stolicy. Powinieneś być koronowany". Shri
Rama odparł: "Nie mogę, muszę wypełnić wolę ojca". W tamtym czasie jego ojciec powiedział, że w Indiach nikt nie będzie miał
drugiej żony. Z powodu dwóch żon cierpiała cała rodzina, więc zdecydował, że można mieć tylko jedną żonę, nie wolno mieć
dwóch żon. Bardzo zaskakujące, że nawet do dzisiaj wierzy się w Indiach, że powinno się mieć tylko jedną żonę. Ale wiemy o
tym, że w innych krajach ludzie może i nie mają kolejnej żony, ale wdają się w romanse i nie szanują swoich żon. To jest bardzo
smutne i przez to cierpi cały kraj, ponieważ jeśli kobiety są tak traktowane, to one cierpią. A jeśli matka cierpi, to dzieci też
cierpią. Zatem ustanowił prawo, że nikt nie może mieć dwóch żon. Tylko Mahomet zezwolił na posiadanie czterech żon,
ponieważ tak wielu mężczyzn zostało zabitych i tak niewielu pozostało. Było dużo kobiet i bardzo mało mężczyzn. Więc on
powiedział: "Dobrze, każdy z was może mieć cztery żony", żeby rozwiązać problem. Ale to wcale nie rozwiązuje problemu! Nawet
teraz muzułmanie mają ten problem. Żenią się po cztery razy, bez wątpienia, ale jeśli przyjrzycie się ich życiu rodzinnemu, oni są
bardzo smutni. Hindusi nie powinni się niczego od nich uczyć. Przeciwnie, musimy powiedzieć światu: "Nie uganiajcie się za
kobietami, zajmijcie się sobą". To znaczy... Na Zachodzie ludzie nie mają wyczucia. Oczywiście mają jedną żonę a nie dwie, ale
utrzymują relacje z inną kobietą.
W Sahaja Yodze takie rzeczy są zabronione. Jeśli ktoś tak robi, mówię mu, żeby się rozwiódł i potem aranżuję małżeństwo. To
bardzo smutne - dlaczego mieliby pod wpływem zachodniego życia, starać się mieć jeszcze jedną żonę i wszystko sprofanować.
Głównie cierpią ich dzieci. Jeśli w jakimś miejscu ludzie nie są moralni, wtedy cierpią następne pokolenia, dzieci. I to co mamy,
to chory kraj. Anglicy byli kiedyś bardzo dumni i wrażliwi. Ale teraz stali się bardzo nieszczęśliwi, ponieważ nie wierzą w jedną
żonę. Będą mieć jedną żonę w domu, a drugą gdzieś indziej, a wszystko to jest bardzo smutne. W Sahaja Yodze nie tolerujemy
tego. Można mieć tylko jedną żonę i należy żyć tylko z jedną żoną. Niektóre kobiety są uparte - w porządku, mówię im, że mogą
opuścić Sahaja Yogę. Także niektórzy mężczyźni sprawiają problemy, więc mówię im, żeby opuścili Sahaja Yogę. Jeśli chcecie
czerpać korzyści z bycia Sahaja yoginem, to nie możecie poślubiać drugiej kobiety lub drugiego mężczyzny. Musicie wieść
razem szczęśliwe życie. Jeśli nie możecie, to opuśćcie Sahaja Yogę. Ale są tacy, którzy mieli trudne momenty ze swoją żoną lub
mężem. Powiedziałam więc: "W porządku, ci, którzy flirtują i nie mają właściwej osobowości, nie mogą być w Sahaja Yodze".
Musimy stworzyć bardzo czyste społeczeństwo. Naszym obowiązkiem jest pokazać, że możemy żyć szczęśliwie nie walcząc, a
Sahaja yogini są znani jako wrażliwi mężowie. Jestem szczęśliwa widząc was wszystkich tutaj. Znam niektórych, dałam im ślub
i są bardzo szczęśliwi. Muszę wszystkim wam powiedzieć, mężczyznom i kobietom, że musimy prowadzić oddane życie. Jeśli

mąż flirtuje, pozwólcie mu iść do piekła lub jeśli żona flirtuje, to też pozwólcie jej iść do piekła. Jesteśmy Sahaja yoginami i
musimy mieć dobry charakter. Jeśli macie dobry charakter, cieszycie się własnym życiem. Jeśli prowadzicie frywolne życie, to
nigdy nie będziecie się radować. Uganiacie się za tym, za tamtym. Tacy ludzie nigdy nie będą szczęśliwi, wyczyniają
bezsensowne rzeczy i marnują życie. Gdy umierają są w tak złej kondycji, bardzo złej, że bardzo cierpią. Widziałam jak cierpią,
bardzo cierpią. Jesteśmy więc mężem i żoną, aby cieszyć się sobą i prowadzić szczęśliwe życie, a nie stawać się nieszczęśliwi.
Może spośród was wszystkich poślubionych w Sahaja Yodze, niektórzy nie zaznali szczęśliwego życia w małżeństwie, ale co
zrobić? To nie jest błąd Sahaja Yogi, ale coś jest z wami nie tak i coś z waszymi żonami jest nie tak. Więc każdy powinien
"przywołać się do porządku" i prowadzić właściwe życie zamiast tracić energię na kłótnie i walki. Spróbujcie dowiedzieć się,
dlaczego kłócicie się i dlaczego walczycie, czego dotyczą różnice.
Muszą być różnice, nie szkodzi. Jesteście w końcu dwoma osobami, muszą istnieć różnice, ale nie powinny one stwarzać
problemów. Przeciwnie, powinniście czerpać z nich radość. Dopóki nie będziesz oddaną żoną i nie będziesz oddanym mężem,
nie będziecie mogli cieszyć się życiem. Ciągle będziecie się martwić i denerwować. Dziękuję wam wszystkim bardzo, że
przybyliście w tak pomyślnym dniu. Wszyscy wyglądacie na bardzo szczęśliwych.
Dziękuję wam bardzo.
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Diwali. Noida (Indie), 10 Listopad 2007. Szczęśliwego Diwali, życzę wam wszystkim bardzo szczęśliwego Diwali.Widzieliście te
różne rodzaje tańców, dzięki temu możecie zrozumieć, że ktokolwiek je napisał albo wypowiedział, zawsze mówił o tym samym.
Najwspanialszą rzeczą, która została powiedziana, jest to, że Paramatma jest Jeden. Były różne formy inkarnacji, awatarów, ale
Paramatma jest Jeden. Pomiędzy nimi nie było żadnych sporów, oni przyszli na ten świat, aby zniszczyć zło i zabić
niegodziwych ludzi; i tak dzieje się nadal. Staram się, aby ci źli ludzie wszędzie zostali zdemaskowani, a teraz jest również
waszym obowiązkiem dopilnować, aby ci, którzy działają przeciwko Paramatmie i którzy dla pieniędzy są skłonni zrobić
wszystko, żeby oni wszyscy poszli do piekła. Nawet nie wiemy ile jest piekieł!Miejsce w którym jesteście, jest bardzo daleko od
piekła. Nie ma żadnego powiązania z piekłem. Ale nawet będąc w tym miejscu, jeśli zaczniecie zachowywać się niereligijnie,
robić złe rzeczy, również możecie pójść do piekła. Istnieje wiele rodzajów piekieł i sposoby na dostanie się tam są bardzo
sprytnie zaaranżowane. Ponieważ ci, którzy zmierzają tam, nawet nie zdają sobie sprawy z tego, dokąd idą. Ci, którzy zostaną z
tyłu, idą do nieba. Nikt na tym świecie nawet nie wie, że można pójść do piekła. Robiąc złe rzeczy wylądujemy w
piekle.Znaczenie Diwali jest takie, że tak jak lampy świecą na zewnątrz, wy powinniście być oświeceni wewnątrz. W tym
mrocznym świecie wy jesteście światłem, wy jesteście lampami i powinniście dawać światło. Ale jeśli nie jesteście dostatecznie
oświeceni wewnątrz, jak możecie dawać światło na zewnątrz? Zrozumcie to. Przede wszystkim wy, sahaja yogini, powinniście
być odpowiednio oświeceni w swoim wnętrzu i być może tylko w tym celu przyszliście na świat. Przed Jezusem Chrystusem,
nikt nawet o tym nie mówił. On przyszedł w Agnya czakrze i pokazał, że w ogóle nie miał ego. Pomimo tego, że był synem Boga
Wszechmogącego, nie miał ego. Ludzie, którzy byli przed nim, ujawnili tylko trochę, natomiast Chrystus chciał jedynie, aby nasza
Agnya czakra została oczyszczona. I ta Agnya czakra wydaje się być bardzo zablokowana w tym waszym Delhi. Jaka jest tego
przyczyna?Anglicy żyli tu przedtem i to oni nauczyli nas egoizmu. To jest całkiem ewidentne w waszej mowie i zachowaniu.
Widzieliśmy to także w czasach, kiedy nasz kraj nie był niepodległy, ale teraz wy ludzie jesteście wolni. Teraz jesteśmy
niepodlegli. Czym jest Swatantra, wiecie, że "Swa" oznacza siebie, a ten, kto ma "Swa" samowiedzę, ma również wiedzę o
"tantrze", czyli instrumencie samego "Swa". Poprzez Sahaja Yogę poznaliście samych siebie i wiecie, że jesteście "tantrą",
instrumentem i że macie podążać drogą Swatantry - drogą samowiedzy.Widać, że Delhi bardzo się rozwinęło. Również
otoczenie Delhi bardzo się rozwinęło. Doskonale znacie problemy ludzi, którzy tam mieszkają, nie muszę wam o tym mówić. Ale
teraz staliście się niezależni, więc musicie zrozumieć, że wy tych problemów nie macie. Pierwszym problem jest to, że wasza
Agnya czakra jest zablokowana. Chrystus został ukrzyżowany i zabity, a my nadal niczego się z tego nie nauczyliśmy. Wprost
przeciwnie, ludzie z chrześcijańskich krajów są niezwykle egoistyczni i to ma wpływ również na nas. Ale najgorszą rzeczą jest to,
że jeszcze nie rozpoznaliśmy siebie nawzajem. Wszędzie są walki i kłótnie. Wciąż trwają spory, nie ma czystości umysłu. Po
pierwsze powinniśmy oczyścić nasze umysły. Sahaja Yoga czyni wszystko możliwym i może wznieść ludzi na bardzo wysokie
poziomy.Nikt nie musi iść i przesiadywać w Himalajach. Możecie robić to nawet w samym Delhi. Ale kiedy rozejrzycie się wokół,
zobaczycie wszędzie egoistycznych ludzi, których Agnya czakra jest bardzo mocno zablokowana. Więc jest to bardzo trudna
sprawa. Teraz Bóg zesłał nową rzecz, którą jest "RAK". Jeśli dostaniecie raka, a wasza Agnya czakra nie jest czysta, wtedy on nie
może zostać wyleczony i następuje wielka tragedia. Tak więc, jeśli ktoś zachoruje na raka, powinien przyjść do Sahaja Yogi i
wyczyścić swoje ego. Gdziekolwiek jest rząd, tam ludzie są bardzo egoistyczni. Mamy wielu ludzi pracujących dla rządu i
wszyscy oni mają aż nadto ego w sobie.Ludzie, którzy przychodzą z zewnątrz, mają go dużo więcej niż oni, a do tego wszyscy
piją alkohol. Przeanalizujcie to, oni nazywają siebie chrześcijanami, a wszyscy piją. Pijąc alkohol działacie przeciwko samym
sobie. Sprzeciwiacie się swojej Agnya czakrze. Nie postępujecie zgodnie z jej zasadami. Osoba, której Agnya czakra jest czysta
nie może pić, ona nigdy nie pije. Gdziekolwiek nie spojrzycie, ludzie piją i nie potrafią znaleźć sposobu na wyjście z tego. A gdy
zdadzą sobie sprawę, że nie mogą z tego wyjść, piją jeszcze więcej. Więc jakiekolwiek uzależnienie wpędza nas w niewolnictwo,
jakiekolwiek uzależnienie. Tutaj mamy uzależnienie od paan, oni także dodają do tego tytoń.Bóg stworzył was z tak wielkim
uczuciem i sprawił, że urodziliście się w tym kraju, abyście stali się wyjątkowi w stosunku do reszty świata. Możecie tacy być.
Hindusi tacy są. Ale ostatnio, zauważam parę poważnych przypadłości. Niektórzy zamiast jedzeniem żywią się pieniędzmi.
Drogi, którymi tutaj przyjechaliśmy, nie było ich przedtem, ale z bólem obserwowałam w jak złym stanie się znajdują, tak, że nikt
nie może powiedzieć, że są nowe. Tylko Hindusi mogą zrobić coś takiego. Na całym świecie nie widziałam tak bezwstydnych
ludzi, którzy robią coś takiego. A przecież tak nie musi być. Tutaj, w każdej chwili, każda osoba, która jest u władzy, może zrobić
coś takiego.Po pierwsze musimy dzisiaj postanowić sobie, że wyczyścimy swoją Agnya czakrę. Największym problemem Agnyi

jest nasze przekonanie, że jesteśmy wielcy. I zaczynamy myśleć, że możemy rządzić całym światem, i że możemy świat
poprawiać. Jeżeli sami nie jesteście w porządku, to jak możecie poprawiać świat? Na pewno widzieliście wielu ludzi, którzy
myślą, że są wielcy, a robią wiele złych rzeczy. W tym kraju ludzie biorą bardzo dużo pieniędzy. Powiedzcie Mi, jak Bóg nam to
wybaczy?Największymi ze wszystkich grzechów są kradzież i korupcja. Osoba, która dopuściła się tych grzechów, czegokolwiek
by nie próbowała - może robić puję, śpiewać mantry, czytać namaz, wzywać Allaha - a i tak grzechy nie będą jej wybaczone. Tak
więc dzisiaj jest dla was Nowy Rok, życzyłabym wszystkim i chcę, abyście postanowili, że od dzisiaj „nie będę kłamał, nigdy
więcej nie skłamię”. Hindusi znani są w świecie z tego, że kłamią. Nie wiem jak to się stało, ale nasz kraj nosi piętno
nieuczciwości. Wielcy święci, prorocy urodzili się właśnie tutaj.Jak ludzie mogą kłamać w miejscu, w którym przyszło na świat
tak wielu Sufich? Tak więc dzisiaj musicie złożyć obietnicę, że nigdy już nie będziecie kłamać, jakiekolwiek by nie były tego
konsekwencje. Do tego trzeba mieć odwagę. Teraz jesteście zrealizowani - ile jeszcze odwagi wam potrzeba? Tak to wygląda,
dlatego w ogóle nie możecie kłamać. Tylko wtedy, gdy staniecie się tacy, ludzie będą w stanie uwierzyć, że jesteście
rzeczywiście prawdomówni. Więc sahaja yogini mają być prawdomówni. Jakikolwiek zawód wykonujecie, ktoś może być
inżynierem budującym drogi, może być lekarzem - leczącym każdego. Jeżeli pomimo tego wszystkiego zaczniecie kłamać,
stanie się to dla was piekłem. Jest tak dlatego, że teraz jesteście przetransformowani. Teraz jesteście zrealizowani. Tak więc
zrealizowani ludzie nie mogą czerpać korzyści ze swoich kłamstw.Kiedy wyjeżdżam za granicę i słyszę jak ludzie mówią, że
mieszkańcy naszego kraju to oszuści, kłamcy i łapówkarze, jest Mi bardzo smutno. Dzisiaj jest dla was bardzo pomyślny dzień.
Dzisiaj postanówmy sobie wszyscy, że nigdy nie skłamiemy, cokolwiek by się nie działo. Ja jestem kobietą i również Hinduską.
Nigdy nie powiedziałam kłamstwa. Mówienie kłamstw będzie dla was zgubą, poprzez złe uczynki skażecie siebie na zatracenie.
Robiąc tak możecie więcej zarabiać lub więcej oszukiwać, ale nie możecie iść do nieba - pójdziecie do piekła.Niezwykle ważną
rzeczą, o której powinniście wiedzieć jest fakt, że mamy na świecie bardzo złą reputację. Dlaczego jest ona taka zła? Bo
jesteśmy właśnie takimi ludźmi! Kiedy dowiadujemy się, że ktoś jest kłamcą, tworzymy organizację i przeprowadzamy
dochodzenie. Na przykład, jeśli droga została położona w sposób niewłaściwy, wtedy sprawdzamy, ile wydano pieniędzy na
położenie drogi, ile na pozwolenia i jakie były wydatki. Pieniądze, które były przeznaczone na drogę, zostały wydane na picie
alkoholu, który jest naszym wrogiem! Dlaczego chcecie tak postępować? Niczego wam przecież nie brakuje. Widziałam wiele
krajów, w których mieszkają ludzie biedni, ale bardzo uczciwi. Tak więc uczciwość powinna być waszą główną wartością.Dzisiaj
podejmijcie decyzję, że już nigdy nie będziecie nieuczciwi. I nie będziemy pozostawać w towarzystwie ludzi nieuczciwych i jeśli
ktoś będzie nieuczciwy, to my go ujawnimy. Więc jest tak, że ludzie powiedzą: „Matko w policji także są tacy ludzie i w innych
departamentach również tacy są” - ale wy jesteście sahaja yoginami. Ci, którzy są sahaja yoginami, nie są mniejsi niż jakikolwiek
policjant czy jakakolwiek osoba przy władzy. Yogini mają moc. Ale wszystkie te moce są mocami Prawdy. Prawdomówność
musi istnieć i bardzo się cieszę, że wielu sahaja yoginów jest prawdomównych, ale potrzebujemy ich więcej i więcej. Musi być
prawdomówność, w przeciwnym wypadku wasza Agnya czakra nie będzie oczyszczona. Agnya jest miejscem gdzie rezyduje
ego.Kiedy osoba staje się egoistyczna, popełnia błędy wszelkiego rodzaju, krytykuje, rani innych, staje się skorumpowana wszyscy tacy ludzie pójdą do piekła. Chcę wam to powiedzieć bardzo jasno, że nie powinniście brać łapówek - nie umieracie i nie
musicie uciekać się do tego rodzaju skrajności. Co zyskaliście zarabiając więcej pieniędzy? Co robicie? Pewnie zapaliliście parę
świateł więcej, utrzymaliście kilka kobiet więcej, co ponadto?Jaka będzie wasza sytuacja, gdy pójdziecie do piekła? Mówię o tym
w dzień Diwali, bo Diwali świętowano z okazji ponownego złączenia Sity i Ramy. Gdy raz zjednoczymy się z czystością, nigdy
więcej nie będziemy niewolnikami. Jesteśmy swoimi własnymi niewolnikami, a nie niewolnikami innych. Nie powinniśmy kłamać
pod żadnym pozorem. Mieszkałam w Delhi przez wiele lat i jestem zdziwiona, jak bardzo ludzie kłamią. Oni w ogóle nie boją się
kłamać. Poprzez otwarte mówienie kłamstw może zyskają coś tutaj, może zarobią więcej pieniędzy, ale powszechnie nie wie się
o tym, że oni nie pójdą do nieba. Chcę, żeby sahaja yogini obiecali, że sami nie będą kłamać, ani też nie będą popierać ludzi,
którzy kłamią.Ludzie mówią, że nasz kraj jest bardzo skorumpowany. Byłam w wielu dalekich miejscach i widziałam, że Rosjanie
są spośród nich najlepsi. Oni tam są właściwie w połowie tacy jak sahaja yogini i jest też wielu sahaja yoginów. W tym roku nie
byłam w stanie pojechać do Rosji, w przyszłym roku na pewno to zrobię. To oznacza, że nie byliśmy w stanie dobrze wprowadzić
demokracji, powinniśmy byli wszyscy zostać komunistami. Nie ma tam przypadków rabunków, kłamstw i wszyscy się nawzajem
kochają. Oni bardzo mnie szanują. Musimy zrozumieć, dokąd zmierzamy. Jak daleko posuniemy się w imię zarabiania
pieniędzy? Co dostaniemy?Uczciwość powinna być waszą główną cechą. Wasza nieuczciwość stworzy problemy dla was
samych. Ludzie mówią, że Hindusi są nieuczciwi. Czuję wstyd, słysząc takie rzeczy. Tak wielu świętych przyszło na świat
właśnie tutaj, jak wielu wielkich proroków stąpało po tej ziemi, a ludzie tutejsi to wielcy złodzieje, którzy kradną i krytykują –
wasza Agnya jest przerażona tym wszystkim od samego początku. Oni chcą zrobić wielkie pieniądze, a na końcu wszyscy ci
bogacze pójdą do piekła.W dzisiejszym dniu Diwali chcę wam powiedzieć, że Diwali oznacza, że piekło jest pełne ciemności a wy

wszyscy jesteście oświeceni. Oczekuje się od was, że będziecie walczyć wszędzie tam, gdzie jest ciemność i pokażecie im, że
postępują źle. Poprzez tą pracę nasz kraj się rozwinie, więc musicie to robić. Robimy puję i inne rytuały, ale Shakti (Boska Siła),
która znajduje się w nas, jest po to, aby przeciwstawić się wszystkiemu, co powoduje, że nie jesteśmy prawdomówni. Wielu ludzi
nie wie, że robienie pieniędzy to choroba. Oni pójdą prosto do piekła. Mówię wam to wszystko, ponieważ nikt przedtem nie
mówił o tym w ten sposób. W dzień Diwali mówię wam, że zapalimy światła lamp i uczcimy szczęście w naszych sercach.
Robiąc to możemy dostrzec, jaką kto jest osobą - czy jest osobą, która kradnie?Także dzisiaj widzę ludzi, którzy walczą ze sobą.
Spory pomiędzy muzułmanami i hindusami skończyły się, ale walki z innymi się zaczęły. Drugą rzeczą jest to, że my również
jesteśmy kłótliwi. Przynajmniej w innych krajach nie mają tylu odmian religii ile my mamy. Tak więc jeśli tylko znajdziemy okazję,
zaczynamy walczyć, walka jest priorytetem. Walki pomiędzy mężem i żoną, a potem ich dzieci, a potem, jeśli mają jeszcze
innych, to z nimi też będą walczyć. Czym jest Sahaja Yoga? Sahaja Yoga jest miłością i tylko miłością. Obudźcie moc miłości,
która jest w nas.Dziś jest bardzo pomyślny dzień i musimy zapalić lampy w naszych sercach i powziąć postanowienie, że wolimy
raczej umrzeć niż skłamać. Mieliśmy tutaj wielkich ludzi, ale hindusi nadal słyną w świecie ze swojej nieuczciwości. Pomimo że
nie widziałam nikogo, kto by się tak zachowywał, zawsze kiedy słyszę o tym, jest mi bardzo przykro. Indie to takie święte
miejsce, gdzie rodzili się wielcy święci, to się nie zdarzało w żadnym innym miejscu na świecie.Urodziło się tutaj wielu Sufich,
którzy stali się tak wielcy, wszyscy oni przyszli na świat w Indiach. Tak wielu wspaniałych świętych nie urodziło się nigdzie
indziej na świecie. Kilku z nich musiało się urodzić gdzieś indziej, ale ci, co urodzili się w Indiach, byli bardzo wielkimi świętymi, a
potem to wszystko, czego uczyli, zostało zapomniane. Staliśmy się notorycznymi złodziejami. Ktokolwiek dopuszcza się
kradzieży, nigdy nie pójdzie do nieba. Będziecie musieli tysiąc razy dłużej przebywać w piekle niż na ziemi.Dziś mówię o piekle,
bo piekło oznacza ciemność, a zauroczenie tą ciemnością widzimy wszędzie. Teraz, kiedy wasze światła są zapalone spróbujcie
zobaczyć tych wszystkich, którzy są w piekle. Wspomożecie rząd demaskując nieuczciwość. Obojętnie, na jakim szczeblu się
znajdujecie, musicie demaskować tego, który kradnie i jest skorumpowany. Teraz macie moce - po co? Zostaliście obudzeni - po
co? Dostaliście oświecenie. Widzicie siebie samych w tym świetle. W ciemności nic nie widzieliście, ale zobaczcie w swoim
świetle, kim jesteście i co osiągniecie poprzez mówienie kłamstw? My jesteśmy rodzinni, nigdy nie kłamiemy, nigdy - nawet nie
potrafimy kłamać.Jakakolwiek by się nie nadarzyła okazja do kłamstwa - nie zapominajcie, że macie moce, jesteście światłem,
widzicie, jesteście światłem w tych ciemnościach i podtrzymujcie je by ono nadal płonęło. Musimy zakończyć tą ciemność.
Mamy złą reputację z powodu naszej nieuczciwości. Nie ma takiego drugiego wielkiego kraju jak nasz, ale nadal bardzo
smutnym jest, że ludzie z zewnątrz nie rozumieją nas. Nie wiadomo, co ci ludzie tutaj osiągnęli poprzez swoją nieuczciwość. To,
co otrzymają, będzie straszne! Nikt nie będzie oszczędzony! Ktokolwiek jest nieuczciwy, zostanie schwytany i sposoby na to są
już zaaranżowane. Wy dostaliście realizację, bo jesteście uczciwi, kochacie prawdomówność i szanujecie ją. Chcę abyście
wszyscy stali za prawdą.Ludzie, którzy wyrzucają śmieci do rzeki Jamuny są głupcami. Jamuna płynie prosto do piekła. Ale wy
będziecie uratowani od tego piekła. Jesteście zrealizowanymi duszami. Ktoś, kto jest oświecony, nigdy nie upada. Ale jeśli
naprawdę chcecie w pełni ustanowić Sahaja Yogę w sobie, przede wszystkim musicie zdecydować, że nigdy nie będziecie
nieuczciwi - w żaden sposób. Zarabianie pieniędzy to jedyne, co pozostało na tym świecie! Co dalej z takimi ludźmi? O nich
nawet nikt nie będzie pamiętał. Musicie być prawdomówni, jeżeli w ogóle kochacie swój kraj.W przeciwnym wypadku, kto
uwierzy w miłość kłamcy! To bardzo trudna sytuacja dla was, gdy widzicie, że wasz sąsiad jest właśnie takim typem i myślicie,
że wy też powinniście takimi się stać. Przeciwnie, dlaczego nie myślicie, że my jesteśmy tacy i dlaczego ten sąsiad nie miałby się
stać takim jak my. Po pierwsze musicie obiecać, że nigdy nie będziecie nieuczciwi i że nie będziecie popierać nieuczciwości
innych ludzi. Nie wie się o tym, że rozkwit kłamstwa jest przekleństwem naszego kraju! Jest wielu ludzi, którzy powiedzą
przynajmniej dziesięć kłamstw od rana do wieczora i to wciąż będzie im mało.Teraz, gdy ubóstwo zniknęło, wszystkim jest
dobrze, macie co pić i jeść i nie jesteście już więcej żebrakami, dlaczego więc mielibyście kłamać? Tak więc dzisiaj, podejmijcie
postanowienie, że nie będziecie kłamać, a jeśli ktokolwiek będzie kłamcą, nie będziecie wspierać takiej osoby, nie będziecie
utrzymywać z nią żadnego kontaktu. Jest w tym wiele pokoju i szczęścia. Wiecie, kłamca pójdzie do piekła i wy także, jeśli
będziecie go wspierali, podążycie za nim.Bóg dał wam Realizację, zostaliście wewnątrz oświeceni. W tym świetle, jeśli są inne
osoby takie jak wy, powinniście złożyć postanowienie, że już nigdy nie będziecie mówić kłamstw - niech zetną nam głowy,
cokolwiek się stanie. W tej materii Hindusi są znacznie lepsi, wiem o tym, ale gdy słyszę o nich za granicą, jest mi bardzo
przykro. A teraz sposób, w jaki te drogi się buduje, czy można je w ogóle nazwać drogami? Czułam się jak gdybyśmy jechali
przez jakiś las. Wy macie organizację, więc kiedykolwiek widzicie coś takiego, możecie zażądać dochodzenia - kto zbudował
taką drogę? Dlaczego ją zrobił? Kto zmarnował pieniądze? Wszyscy sahaja yogini powinni się zjednoczyć i wyrzucić tą
negatywność z naszego kraju. Gdziekolwiek nie pojedziemy, ludzie mówią: "Nie wierz Hindusom". Jakie to haniebne!Ludzie,
którzy powinni się cieszyć największym zaufaniem, to my - Hindusi. Mieliśmy tak wielkich przywódców, wielkich świętych i

wielkie dusze, ale nie myślimy o dobrym imieniu i sławie, jaką oni mieli, jak bardzo ludzie ich szanowali i także was szanują, ale
nie popierajcie złodziei. Jeśli wiesz, że jakaś osoba jest złodziejem, nie powinieneś chodzić do jej domu, żeby coś zjeść, to
będzie trudne do zniesienia dla złodziei. Mówię wam – wy jesteście policją Boga i spróbujcie zauważać wszystkich złodziei,
których spotykacie. Spróbujcie zaszczepić tą odwagę także u swoich dzieci. Spróbujcie dowiedzieć się czegoś o ludziach, którzy
źle czynią i kłamią. Ten nasz kraj został obudzony przez wielu świętych i wy wszyscy również jesteście świętymi. Nie ma
potrzeby abyście kłamali, co takiego się stanie, jeśli będziecie jeść tylko raz dziennie? Nikt nie umrze, jeśli nie zje. My ludzie
zabieramy się za jedzenie i picie, a na dodatek pijemy alkohol.W dodatku po wypiciu z trudem możemy zrobić chociaż krok.
Przeciwnie, niszczymy samych siebie. Nie możemy żyć dobrze będąc uzależnionym od alkoholu. Teraz na przykład w Ameryce,
nastała nowa moda, że kiedy dziecko skończy 16 lat, musi zacząć zarabiać na siebie. To znaczy, że wszystkie te dzieci są jak
służący. Dostają pieniądze za wykonywanie wszelkich usług - jak mycie samochodów. I jak dzieci mają 16 lat – mówią im: "Drogi
panie ma pan teraz 16 lat i radź sobie sam". Widziałam wszędzie te biedne szesnastoletnie dzieci, myślimy on ma zaledwie 16
lat, co on zrobi? A co z edukacją? On ma teraz 16 lat! I wyrzucili go z domu. Wypędzony z domu przez obojga: ojca i matkę. Jak
długo Amerykanie będą jeszcze tak robić, zobaczymy. Rujnują się. Kupując jeden czy dwa samoloty nikt nie staje się wielki.
Gdzie jesteście? Jakie są wasze możliwości?Indie to kraj, który może służyć całemu światu – całemu światu. Ale do tego
potrzebna jest prawdomówność. Po co komu fałsz, nie rozumiem! Większość z tych, którzy są bogaci powinni przede wszystkim
wiedzieć, że skoro jesteś bogaty, to siedź spokojnie i nie myśl o tym jak zarobić więcej. Nie widziałam jeszcze nikogo, kto przez
to, że zarobił więcej stał się szczęśliwszy. Jesteś sahaja yoginem i masz w sobie światło. W tym świetle możesz zobaczyć
swoją drogę i tą drogą jest prawda. Nie ma znaczenia czy jesteś muzułmaninem, hinduistą czy chrześcijaninem.Wszyscy
jesteście istotami ludzkimi. Jeśli ludzie nie mają w sobie uczciwości, to są nieuczciwi. Nikt ich nie będzie znał. Ale istnieje też
życie poza tym, więc jak to będzie? Z bycia uczciwym jest wiele korzyści. Największą jest ta, że macie błogosławieństwo Boga.
Będziecie zaskoczeni, widząc jakiego rodzaju są to błogosławieństwa. Bez żadnego wysiłku, wszystkie wasze sprawy się
uporządkują. Ale teraz w Indiach, niezależnie od tego czy ludzie mają pieniądze czy nie - wszyscy gonią za pieniędzmi. Jest
jeszcze bardzo wielu biednych ludzi i to dzisiejsze święto Diwali powinno być też dla nich. Oni również powinni być
szczęśliwi.Żyjemy w tym samym kraju. Ale oszukujemy siebie. Jesteśmy bardzo sprytni. Poprzez to stajemy się egoistami. A
jeśli stajesz się egoistą, to nikt nie może cię uratować. Pod wpływem twojego ego możesz dostać raka. Wtedy nie możesz siebie
uratować. Kiedy masz raka w sobie, nie możesz siebie uratować. Ja również nie mogę cię uratować. Mówię wam, takie są fakty.
Przede wszystkim spal swoje ego w ogniu. Jeśli jest w tobie ego powinieneś się tego wstydzić. Skąd się bierze ego? W naszym
kraju ze wszystkiego. Jeśli ktoś ma dyplom, staje się egoistą, a jak ma jeszcze wyższe wykształcenie, dostaje podwójne ego.
Jeżeli ktoś coś osiągnie, zostanie inżynierem czy doktorem, to staje się egoistą. Kiedy Agnya czakra jest zablokowana, dokąd to
prowadzi? Do piekła, a piekło to potworne miejsce. Bóg dał wam inteligencję i teraz dostaliście Realizację. I nawet po tym, jeśli
chcecie pójść do piekła, możecie. Do dziś nikt o tym nie mówił.Dzisiaj jest bardzo pomyślny dzień, ponieważ w ten dzień wiele
się wydarzyło. Sitaji powróciła w okresie "Ramchandraji", wszystkie wielkie czyny dokonane w okresie “Krishnaji”, zostały
dokonane przez ludzi, którzy byli zrealizowani. Więc po pierwsze postanówcie, że nie będziecie robić niczego, co jest nieuczciwe,
oraz jeśli ktoś inny będzie nieuczciwy, wtedy zdemaskujecie go. Widzę, że w tym kraju biali walczą z czarnymi, ktoś zawsze z
kimś walczy. Chcą, żeby Indie były odseparowane, co na pewno nie będzie korzystne. Jak może to być korzystne, jeśli jesteście
uczciwi i jeśli macie dobry charakter!Czegokolwiek nauczyliśmy się od Anglików, nie warto niczego się od nich uczyć. Teraz oni
wszyscy są w bardzo kiepskim stanie. Musimy uratować nasz własny kraj i uratować cały świat. To wielka odpowiedzialność,
dostaliście Realizację, zostaliście oświeceni, ale jeśli chcecie wpaść w kanał, to czy ktokolwiek może coś na to poradzić?
Powinniście zebrać się razem i spróbować. Chcę żeby sahaja yogini utworzyli komitet i jeśli natkniecie się na oszustwo, komitet
powinien być o tym powiadomiony i zdecydować, co robić. W ten sposób staniecie się sławni i osiągniecie bardzo wysoką
pozycję. Więc najważniejszym jest, żebyście nie byli nieuczciwi i nie pozwalali innym na nieuczciwość. To bardzo ważne. Wasz
kraj został splamiony. Fałszuje się olej i fałszuje się ghee. Gdzie nie spojrzeć, wszyscy się z nas śmieją. Nikt w to nie wierzy, ale
faktycznie najlepsi ludzie są w Indiach.Ilość osób, która dostała Realizację, jest większa niż gdziekolwiek indziej na świecie. Ale
oni nie osiągnęli prawości. Lepiej jest zarobić prawość niż zarobić pieniądze. Popatrzcie na tych, którzy są bardzo biedni. Więc
dzisiaj jest bardzo pomyślny i bardzo radosny dzień. Dlaczego radosny? Bo dziś dostaliśmy niebo i chcemy tylko w nim
pozostać. Ale tchórzliwi ludzie nie mogą wejść do nieba. Nie ma żadnego powodu, żeby się bać. Co wielkiego się stanie, jeśli
dostaniesz kilka rupii więcej lub mniej? Wszyscy staliście się bogaci. Widzę to. Przyjeżdżam tu od 17-18 lat. Jesteście bogatsi
niż kiedyś. Sytuacja jest lepsza niż przedtem. Ale od rana do wieczora panuje nieuczciwość, nieuczciwość i nieuczciwość. Droga
jest wyznaczona. Więc dzisiaj po prostu obiecajcie, że nie będziecie nieuczciwi i jeśli jest ktoś taki, to przeciwstawimy mu się
kolektywnie.Dlaczego dostaliście Sahaja Yogę? Dlaczego dostaliście Realizację? Po to, abyście mogli szerzyć światło. Nie mając

światła wewnątrz, jak możecie dawać światło na zewnątrz? W tym świetle zobaczcie, czy pomagacie nieuczciwym? Nic się nie
stanie, jak zarobicie trochę mniej czy więcej. Jeśli jesteś uczciwy, wtedy Bóg ci pomoże! Dlaczego tylu ludzi umiera w naszym
kraju? Nigdzie na świecie nie umiera tylu ludzi. Powód jest taki, że oni muszą pójść do piekła. Musicie wiedzieć, że będąc
nieuczciwym robisz pierwszy krok do piekła i następny krok - kłamstwo, nie będzie już potrzebne. Mówcie prawdę. Człowiek
mówiący prawdę jest wyjątkowym człowiekiem.Jeśli jest sahaja yoginem, to byłoby najlepiej. Ludzie będą was pamiętać tak
samo, jak pamiętają Sufich. Nie musicie nic robić. Tylko wyłapcie tych, którzy są nieuczciwi – to jest naprawdę konieczne.
Ludzie tutaj walczą o to, żeby nie wyrzucać śmieci do Jamuny – to również musi być powiedziane! Byłam w tylu krajach! Nikt nie
wyrzuca śmieci do rzeki. Dlaczego jesteście tacy leniwi? Przecież istnieje tyle innych możliwości. Możecie oddać śmieci
służbom miejskim. Oddajcie je gdzieś, ale jeśli sami je wyrzucacie, to co można na to poradzić?Dzisiaj wszyscy zdecydujcie i
niech każdy postanowi, w ten bardzo pomyślny dzień, dobrze wróżący dzień, że “nie będziemy popełniać nieuczciwości, ani nie
będziemy wierzyć w nieuczciwość”. Widziałam ludzi, którzy byli uczciwi i nie wchodzili do domów nieuczciwych ludzi. Nie chcieli
mieć z nimi nic wspólnego, bo przejmowali się nie tylko swoim własnym dobrobytem, ale dobrobytem całego kraju. Jesteś
sahaja yoginem, więc obiecaj, że nie zrobisz niczego co nieuczciwe. Po prostu rozpoznajecie nieuczciwą osobę i mówicie
wewnątrz swojej duszy, że ta osoba jest nieuczciwa. I nawet jak się spotka choćby dwunastu sahaja yoginów i oni dojdą do
wniosku, że ta osoba jest nieuczciwa, wtedy Bóg będzie tam, aby im pomóc. Ten kraj nie skorzysta na istnieniu kilku bogatych
ludzi, ale na pewno skorzysta na istnieniu ludzi uczciwych.Największym piętnem ciążącym na nas jest to, że jesteśmy
nieuczciwi. Ci, którzy są sahaja yoginami nie mogą być nieuczciwi. Musimy się zjednoczyć i zostawić za sobą wszystkie kłótnie i
przypuszczenia, że jesteśmy uczciwymi ludźmi. Wizerunek Indii jest bardzo splamiony, dlatego dzisiaj musimy przyrzec, że
odtąd będziemy uczciwi, a jeżeli ktoś będzie nieuczciwy, to go wspólnie zdemaskujemy. Następnego dnia nie będzie mógł
spokojnie spać. Za dużo już tego wszystkiego. Jestem zszokowana poziomem nieuczciwości we wszystkim, nieuczciwości we
wszystkim.Dawniej usuwano ludzi ze społeczeństwa za byle co i ludzie odsuwali się sami z byle jakiego powodu. Ale nasz kraj
był taki uczciwy, miał takie miłe cechy. Czy zapomnieliście o nich? Gdzie one się podziały? Wszędzie widzę nieuczciwość,
nieuczciwość na każdym kroku. Musimy uczyć dzieci, że mają być uczciwe. Tak, jeśli umierają z głodu, to trzeba będzie również
temu zaradzić, ale tylko wtedy, jeśli są uczciwe. Jeśli nie jesteś uczciwy, to nikt nie może ci pomóc, nawet Bóg. Taki człowiek
zachoruje na wszystkie choroby świata. Jest wiele takich tradycji w naszym kraju - będą pić alkohol, wino. Powiedz, czy
przyszedłeś tu, żeby stać się głupcem? I nie bądź przyjacielem tego, który tak robi. Nie pomagaj im.Widziałam takich, którzy
odwiedzają ludzi pijących i potem sami zaczynają pić. Ale jeśli wiesz, że osoba jest tego pokroju, jeśli wiesz, że jest nieuczciwa,
przestań u niej jadać. Nie miej z nią nic wspólnego. Musimy pracować dla dobra naszego kraju, bo Bóg dał nam światło.
Zobaczcie w tym świetle. Jego siła jest potężna. Jeśli zdecydujecie, żeby tymi, którzy oszukują naród zajął się Bóg, to wystarczy.
Ale wy nie słyszycie. Nie jesteście w stanie zrozumieć. Taki człowiek nie może nigdy zrobić niczego dobrego, ani nie może nic
dać. Nie mogę zrozumieć, jak można żyć tak bezwstydnie.Więc dlatego dzisiejsze przesłanie jest takie, że musicie przysiądz, że
nie będziecie nieuczciwi w żaden sposób i nie będziecie popierać nieuczciwości. To wystarczy. Jeszcze dużo więcej
zrealizowanych dusz przybędzie do naszego kraju. Ale któż chciałby przyjść do tak kraju nieuczciwego? Więc dzisiaj jedynym
przesłaniem jest to, że macie światło i jeżeli będziecie w nim kroczyć, to ono da wam siłę. Możecie robić to, co chcecie.
Spójrzcie, osiągnęliśmy naszą “Swatantrę”. “Swatantra” jest mechanizmem zrozumienia samego siebie. Więc teraz chcę, żeby
narodziło się dużo zrealizowanych dzieci. Zrozumcie, że dziś jest wielki dzień i złóżcie przyrzeczenie: że nie będę nieuczciwy i
nie będę popierał nieuczciwych. Nie będę się ich w ogóle obawiał. Bóg wcale nie jest z nimi. Bóg jest z wami. Jeśli jesteście
dobrzy, wtedy Bóg jest z wami.Ludzie urodzili się na tej hinduskiej ziemi nie po to, żeby walczyć między sobą, żeby umierać,
wielcy głupcy! Walczymy, umieramy, nie ma w tym żadnej korzyści. Powiedzcie ludziom: “Dlaczego walczycie ze sobą? Czego
chcecie? W końcu macie dobre jedzenie i picie, czego więcej chcecie?” Ale w dzisiejszych czasach panuje moda, żeby mieć takie
czy inne ubrania lub domy i tych rzeczy nam brakuje - z tego typu nastawieniem można pójść tylko do piekła. W dawnych
czasach było wielu Sufich, a teraz wy jesteście jak Sufi, ponieważ jesteście oczyszczeni. Teraz wy wszyscy napiszcie poemat o
uczciwości. Więc po pierwsze, ta nieuczciwość musi się skończyć, a następnie jest jeszcze wiele problemów, które trzeba
rozwiązać. Ale przede wszystkim bądźcie uczciwi. Nikt w Indiach nie jest aż tak biedny, żeby musiał być nieuczciwym.Mówię, że
nasz kraj jest splamiony. To trzeba wyczyścić. Jesteście sahaja yoginami i potraficie to zrobić. Macie światło, to światło
możecie rozprzestrzeniać wszędzie i dawać wszystkim ludziom odwagę. Szczególnie ci spośród was, którzy są młodzi, którzy
się przyjaźnią, powinni się zastanowić, jak wiele uczciwych rzeczy mogą dokonać. Teraz zaczęli od “nie wrzucaj śmieci do
Jamuny”. To jest w porządku, ale to nie jest takie ważne. Ważnym jest, aby pozbyć się nieuczciwości. Oto dlaczego ten dzień
uznaje się wszędzie za pomyślny. Wszędzie zapala się lampy. Pomimo tego wszystkiego, jeśli nie potrafimy tego osiągnąć, jaki
jest pożytek z Sahaja Yogi? Najwięcej sahaja yoginów jest w Indiach. Następna jest Rosja. Rosjanie są bardzo dobrzy. Nie

dokonują rabunków. Nie wiem dlaczego. Może, jeżeli komunizm przyszedłby do Indii, my również stalibyśmy się tacy jak oni; ale
to nie jest taka wielka sprawa. Jeśli ktoś robi coś pod przymusem, to nie jest dobrze. Zdecydujcie, że sami powinniśmy być
mocni.Dzisiaj, w ten bardzo pomyślny dzień, zdecydujcie, że nie będziemy nieuczciwi i nie pozwolimy innym na nieuczciwość.
Wtedy wasz kraj będzie dobrze prosperował. Widziałam jakie są inne kraje, jacy są tam ludzie - wszyscy są bezużyteczni. A
ludzie w naszym kraju nadal są nastawieni religijnie. Religijność zniknie z naszego kraju, jeśli ci nieuczciwi ludzie staną się
bardzo silni. Więc jedynym przesłaniem jest to, że nie będziemy nieuczciwi i nie pozwolimy innym na nieuczciwość. Ale tutaj
ludzie są co do tego bardzo tolerancyjni. Tolerują i to jest ich największy błąd. Kiedy masz światło, dlaczego się boisz? Po co
miałbyś się bać?Dlatego dzisiaj was proszę, bądźcie odważni i wtedy jeden rodzaj wyzwolenia zostanie osiągnięty. Osiągniecie
“swatantrę”, to znaczy “tantrę” (mechanizm) “swa” (siebie). Osiągnęliście to, ale zróbcie z tego użytek. Dzisiaj zebrało się was
tutaj tak wielu. Nigdy nie widziałam aż tylu w Delhi. Więc dzisiaj wszyscy zdecydujcie wewnątrz siebie, że nie będziecie wierzyć
nieuczciwym ludziom. Wszystkie diabły rodzą się po to właśnie, żeby bazować na tej części nas, która im uwierzy. Hindusi nie
powinni im wierzyć, a zrealizowane dusze tym bardziej.Wszędzie panuje negatywna opinia o naszym kraju, która nie jest
prawdziwa. W Indiach jest wielu, wielu uczciwych ludzi - i ta negatywna opinia nie jest prawdziwa. Widziałam ludzi walczących o
ziemię, że to jest nasza ziemia a to wasza. Cokolwiek macie, jest to “swaraja”, własne królestwo – wasze własne królestwo.
Będziesz miał swoje własne królestwo, kiedy staniesz się “swatantrą” w prawdziwym znaczeniu. Nie ma powodu, żeby się
kogokolwiek bać, nie ma powodu, aby komukolwiek o tym opowiadać.Jestem zaskoczona widząc aż tylu ludzi. W Delhi jeszcze
nigdy tylu nie widziałam. Więc moją jedyną prośbą do was w ten szczególny dzień jest, żebyście zdecydowali, że nigdy nie
będziecie nieuczciwi, choćbyście mieli umrzeć. Nasz kraj się popsuł w ostatnich 10 latach. Jest was tylu sahaja yoginów. Czego
się boicie? W czym jest problem? Bóg stoi za każdym z was. Kiedy Sufi dowiedzieli się, że Bóg jest z nimi, pozbyli się wszystkich
niepożądanych rzeczy z tego świata. Nie wszyscy Sufi, ale kilku z nich. Więc teraz wy wszyscy macie tak zrobić. Przesłanie na
dzisiaj jest takie, że żaden z nas nie będzie złodziejem, ani nie będzie popierać złodziei. Ale widzę, że ludzie walczą o coraz
więcej spraw, jak kasta czy religia. Czy jesteście tu po to żeby uratować kraj, czy żeby utonąć?Ciąży na was wielka
odpowiedzialność. Narodziliście się w Kali Yudze. Kali Yugę trzeba zmienić i właśnie po to tyle tysięcy z was dostało Realizację.
Jak dotąd nigdzie indziej na świecie tak wielu ludzi nie miało Realizacji. Dlatego ciągle was proszę, abyście zawsze obstawali
przy Prawdzie i Ja będę wtedy z wami. Bóg też jest z wami. Więc jest do was prośba, żebyście powzięli w sobie stanowcze
postanowienie, że nie pozwolimy na jakąkolwiek kradzież czy rabunek i jak tylko coś takiego odkryjemy, będziemy to zwalczać.
Ale ludzie - czyżby byli pijani, czy co? Co osiągnęli przez to światło? - Odwagę. Walczcie odważnie.Wszystko co złe, powinno być
usunięte z tego kraju. Ten kraj jest bardzo zanieczyszczony, nadal jest wiele problemów, ale największym jest brak uczciwości,
więc jak Bóg ma wam pomoc? Zarabianie pieniędzy na nic się Bogu nie przyda. Ale wasza religia jest przydatna i to jest waszym
osiągnięciem. Nie ma tak wielu sahaja yoginów na świecie i sahaja yogini nie popełniają tych złych czynów. Ale mimo to mówię
wam o tym, bo atmosfera tutaj jest bardzo zła i mamy wszędzie taką złą sławę. Macie co jeść i pić, macie się w co ubrać, czego
jeszcze chcecie? Oglądacie filmy, macie na to pieniądze. Ale to uzależnienie od pieniędzy powinno zniknąć.Mam pełną nadzieję,
że weźmiecie pod uwagę Moje słowa. Powinniśmy złożyć przysięgę, że nie będziemy nieuczciwi i stawimy czoła nieuczciwym
ludziom. Zrozumcie, że najważniejszą rzeczą jakiej nasz kraj dziś potrzebuje jest uczciwość. Nie ma nic wspanialszego.
Uczciwość jest waszą matką. Co z tego, że masz jedną koszulę zamiast dziesięciu? Powiedzcie to samo paniom. To nastąpi. To
się stanie.Dzisiejszy wykład jest trochę inny, jest wyjątkowy i bardzo miło z waszej strony, że wam się podobał. Dziękuję.
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Puja Wielkanocna, 23.03.2008, Hotel Pride, Nagpur Indie, “Musicie wybaczyć“
Nigdy nie spodziewałam się, że wszyscy będziecie obecni tutaj na pujy. Nie wiem jak zdołaliście przybyć. Zresztą to jest bardzo
ważny dzień, dla nas wszystkich, ponieważ wiecie, jak umarł Chrystus. Został ukrzyżowany. Został umieszczony na krzyżu, a
potem zmarł. We wspaniały sposób powiedział o was, ludzie. Poprosił o wybaczenie od Boga. To, czego musimy nauczyć się z
Jego życia, to sposób jak wybaczać wszystkim.
My także musimy wybaczać ludziom. To może wydawać się bardzo trudne dla ludzi, aby wybaczyć, a jeśli są zagniewani, to są
zagniewani, nie potrafią wybaczyć. Ale wtedy nie jesteście już Sahaja yoginami, Sahaja yogini muszą wybaczać, to jest bardzo
ważne, ponieważ to jest moc jaką otrzymaliście od Chrystusa, wybaczać.
Istoty ludzkie popełniają błędy, to jest częścią ich życia, ale w tym samym czasie wy, jako Sahaja yogini powinniście pamiętać, że
musicie wybaczać; to jest o wiele ważniejsze od wpadania w złość. Zatem wybaczać ludziom to, co uczynili złego według was
lub według Boga, musicie wybaczać a będziecie zaskoczeni, że wybaczenie jest tak wspaniałą i satysfakcjonującą cechą. Jeśli
potraficie wybaczać ludziom, staniecie się wyjątkowo czyści, ponieważ brud lub złość, które są w nas, wychodzą na zewnątrz.
Zatem wybaczenie jest największym z błogosławieństw, jakie ludzie posiadają.
Nawet Chrystus powiedział to samo: “Wybaczcie im, bo nie wiedzą co czynią”. Jeśli Chrystus miał tak powiedzieć, to co z wami?
Jesteśmy tylko ludźmi i jeśli popełniamy błędy, ludzie mogą się złościć i denerwować na was, ale najlepszą rzeczą dla was jest
wybaczyć. Wybaczenie czegoś, co nie powinno być zrobione. To była najwspanialsza cecha Chrystusa, że On wiedział jak
wybaczyć. I On wybaczył ludziom, którzy popełnili straszne błędy. Pomimo tego On im wybaczył, ponieważ ich kochał. I wy także
powinniście wybaczyć.
Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, specjalny dzień na to, aby wybaczyć. I dlatego powiedziałam: “Cokolwiek możecie myśleć, jest
bardzo późno, ale będziemy mieli spotkanie, ponieważ nie chcę tracić czasu”.
Przebaczenie przychodzi od ludzi, którzy są bardzo hojni, o dobrych sercach. Ty, każdy popełnia błędy, także my możemy
popełnić błędy. Ale to oznacza, że mamy prawo wybaczyć i mamy serce, aby wybaczyć. A jeśli nie macie, wtedy nie jesteście
Sahaja yoginami. Musicie nauczyć się wybaczać i to bezwarunkowo. Dzisiaj jest bardzo specjalny dzień, ponieważ Chrystus był
jednym z najpotężniejszych Bóstw lub Bogów, najpotężniejszym. Mógł uczynić wszystko, mógł ich wszystkich ukarać za
niewłaściwe postępowanie. A co On powiedział? “Wybaczam” i również poprosił Boga o wybaczenie.
Zatem, jakiekolwiek mogą być wasze moce, cokolwiek osiągnęliście w życiu, jakąkolwiek macie pozycję, to musicie nauczyć się
wybaczać, w przeciwnym razie nigdy nie będziecie blisko Chrystusa. Musicie nauczyć się wybaczać, to jest bardzo wspaniała
cecha. Jeśli potraficie wybaczyć, zawsze wybaczajcie. To z tego powodu chciałam dzisiaj spotkać was wszystkich. (Shri Mataji
mówi w Hindi?) Chciałam spotkać was wszystkich i powiedzieć, że dziś jest dzień, aby wybaczyć. To nie oznacza, że usiądziecie
i będziecie myśleć, jak wielu ludziom musicie wybaczyć. To byłby absurd. Ale to coś, nie daje spokoju waszemu umysłowi, i
myślicie, że macie problem, że jesteście w kłopocie. A wtedy po prostu pomyślcie, że tyle mocy posiadacie, a nawet nie
potraficie wybaczyć. Gdy macie te wszystkie moce, to największą z nich jest wybaczyć.
I dziś jest dzień, aby wybaczyć, wybaczyć ludziom, o których myślicie, że zrobili wam coś złego lub byli dla was nieuprzejmi.
Spróbujcie proszę przypomnieć sobie, na ilu wciąż jesteście źli. Po prostu wybaczcie im. A wtedy ich ukarzecie. Jeśli im
wybaczycie z serca, wtedy ukarzecie ich. Oddacie im z powrotem, cokolwiek chcieli, na cokolwiek zasługiwali. Zatem, to nie jest
taka trudna rzecz wybaczyć, ale ludzie myślą, że bardzo trudno jest wybaczyć, ponieważ mają wielkie zrozumienie samych
siebie. Następnie myślą, jak oni mogą wybaczyć? Nie wiem jakie rzeczy was złoszczą. Wszystko może złościć. Mimo wszystko,
jesteście Duszami Zrealizowanymi. Otrzymaliście ponowne narodziny i jesteście wyjątkowymi ludźmi. Tak więc powinniście

posiadać wyjątkową cechę, a specjalną cechą jest wybaczyć. Wybaczyć, a nie rozpamiętywać rzeczy, na które powinniście być
źli, rozgniewani, po prostu pamiętajcie za co powinniście wybaczyć. Po prostu wybaczcie. Dlaczego?
To jest praktyczna rzecz. Najbardziej praktyczna. Przypuśćmy, że ktoś was spoliczkuje. W porządku. Jeśli ktoś spoliczkuje mnie,
co powinienem zrobić? “Powinienem też go spoliczkować?” Nie. Wówczas powinienem go spytać: ”Dlaczego mnie
spoliczkowałeś?” Nie. Wtedy powinienem myśleć: “On musi być skończonym głupcem, żeby tak zrobić”. Nawet to nie pomoże.
Przeciwnie, jeśli możecie po prostu wybaczyć, wybaczcie tej osobie, która zrobiła coś złego - to jest ważne dla was, że musicie
wybaczyć – ponieważ to nie ma wpływu; kiedy wybaczycie, to nie będzie miało wpływu na waszą dobroć, waszą prawość, ale
myślę, że istoty ludzkie uważają, że trudno jest wybaczyć – zazwyczaj.
Ale wy wszyscy jesteście Duszami Zrealizowanymi, nie jesteście tylko istotami ludzkimi, dlatego proszę was, pamiętajcie, że
posiadacie moc wybaczania. Wybaczyć każdemu, kto was rani, torturuje, kto przysparza kłopotów. Jak daleko możecie pójść?
Po prostu myślcie o wybaczaniu i będziecie zdumieni, on się zmieni. On się zmieni i będziecie cieszyć się sobą.
Dla ludzi jest to trudna rzecz do zrozumienia, ale spróbujcie. Po prostu wypróbujcie to co mówię. Jeśli ktoś zrobi wam jakąś
krzywdę, po prostu mu wybaczcie i zobaczcie reakcję, reakcję tej osoby i waszą, co się wydarzy. Lecz jeśli chcecie dźwigać
ciężar gniewu lub głupoty, cokolwiek to jest, to niepotrzebnie obciążacie się bezużytecznymi rzeczami. Nie powinniśmy tracić
naszej energii na decydowanie co jest złe, co ktoś zrobił lub co my powinniśmy zrobić tej osobie. Nie powinniśmy. Po prostu
zostawcie go w spokoju i wybaczcie. Powiedzcie: “Wybaczam”.
Spójrzcie na Chrystusa. Taka potężna osoba, taki potężny Bóg. A gdy został ukrzyżowany, jak On prosił o wybaczenie dla nich.
Dlaczego to uczynił? Ponieważ ma moc powiedzenie: “Wybaczam” posiada wielką moc. Nie tracicie swojej mocy, przeciwnie,
idziecie wyżej w swojej mocy, idziecie wyżej w swojej osobowości.
Po prostu wybaczcie. To jest takie proste powiedzieć: “Wybaczam” - tylko tak. Tak właśnie robię. Ludzie mają swoje własne
sposoby i robią cokolwiek chcą, ale Ja nie złoszczę się z tego powodu, Ja się nie gniewam, ani nie przejmuję. Po prostu mówię:
“Wybaczam”, to wszystko. I będziecie zdumieni, to pomaga tak bardzo, to jest tak pomocne.
Tak więc, to jest wspaniała cecha, dla której jest ten wyjątkowy dzień. Chrystus powiedział na krzyżu: “O Boże, wybacz im, bo nie
wiedzą co czynią”. Na krzyżu, gdy umierał, powiedział to, i to czego musimy się nauczyć - to wybaczyć. Dla naszego dobra, nie
dla innych. To pomaga nam. Jeśli my wybaczymy, to bardzo nam pomoże, wewnątrz nas. To jest wiadomość na dzisiaj i na
zawsze. Na zawsze. Zawsze, jeśli jesteście źli na kogoś, po prostu powiedzcie: “Wybaczam”.
Jeśli znajdziecie kogoś, kto was rani, sprawia kłopot lub torturuje, co zrobicie? Po prostu wybaczcie. Po prostu wybaczcie. To
jest jedyny sposób. Dlatego dzisiejszy dzień jest bardzo ważny dla nas. Jestem tak bardzo szczęśliwa, to jest wspaniałe miejsce
i mogę mówić do was.
Dziękuję.
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Guru Puja. Cabella Ligure (Włochy), 20 Lipiec 2008. Dzisiaj jest bardzo wielki dzień dla wszystkich sahaja yoginów. Ponieważ
Sahasrara otworzyła się w was i mogliście poczuliście istnienie Boga. Samo mówienie, że jest Bóg, nie wystarczyło. I mówienie,
że nie ma Boga także było złe, bardzo złe, a ludzie, którzy tak mówili, narazili się na cierpienia. Dopiero po otrzymaniu realizacji
wiecie, że Bóg istnieje i że istnieją wibracje. To bardzo wielkie otwarcie na całym świecie. Dziś mówię, że to dlatego jest to dla
was jeden z największych dni.Wielu z was czuło chłodny powiew na dłoniach i z mózgu. Niektórzy rozwinęli się w Sahaja Yodze,
niektórzy nie. Niektórzy nadal mają stare "catche". Teraz jednak muszę powiedzieć, że bardzo wielu z was może stać się guru.
Czyli nauczycielami. I powinniście działać jak nauczyciele. Żeby działać jak nauczyciel, powinniście naprawdę gruntownie znać
Sahaja Yogę, jej teorię i praktykę, a wówczas możecie stać się guru. To ogromna odpowiedzialność, jest mnóstwo do
zrozumienia dla Guru.Przede wszystkim nie możesz mieć ego. Nie powinniście mieć blokad na żadnej czakrze. Powinniście być
cały czas absolutnie czyści. I wtedy wibracje powinny płynąć w obu dłoniach. Jeśli płyną w jednej ręce, a w drugiej nie, nie
możesz zostać guru. Więc powinniście być doskonałymi sahaja yoginami, dopiero wówczas możecie być guru.A tak wielu z was
może być guru, ale najpierw powinniście się upewnić: "Czy jesteście zdolni być swoim guru, czy nie?" Mając pokorę zrozumiecie,
że ci, którzy sądzą, iż mogą być guru, powinni zostać guru, ponieważ teraz nie mogę podróżować od jednego miejsca do
drugiego. I wy musicie wykonywać Moją pracę, czyli dawać ludziom realizację. Musicie jednak umieć dawać masową realizację ,
tylko wówczas możecie być guru. Jeśli potraficie dawać realizację masowo, wówczas możecie być guru. Możecie używać
Mojego zdjęcia, ale realizacja nie powinna być ze zdjęcia, ale od was. Dopiero wówczas możecie być guru. Zarówno mężczyźni
jak i kobiety mogą być guru i rozprzestrzeniać wszędzie Sahaja Yogę. W tym całym podróżowaniu pominęłam Kanadę, więc
poprosiłabym niektórych z was, żebyście pojechali do Kanady, ponieważ jest to bardzo piękne miejsce. I mamy tam bardzo
pięknych sahaja yoginów. Macie teraz wykonywać Moją pracę. Nie będę w stanie wszędzie jeździć, ale wy macie jeździć do
innych krajów i tworzyć nowych sahaja yoginów. Potraficie to. Na początek możecie używać Mojego zdjęcia, ale później
możecie je tylko tam postawić, a korzystać z własnych mocy i dawać realizację. Potraficie to robić i tak właśnie możemy
rozprzestrzenić Sahaja Yogę na całym świecie. Zrobiłam wszystko co tylko mogłam, ale nie sądzę, abym nadal mogła
podróżować, tak więc mówię wam, że powinniście to przejąć i wypracować. To nie znaczy, że Mnie skreślacie. Nie. Bynajmniej.
Jestem z wami i wszędzie, gdzie pracujecie, stawiajcie Moje zdjęcie, ale realizację macie dawać wy i starajcie się dawać
masową realizację. Jeśli to nie zadziała, powinniście wiedzieć, że nie jesteście guru. Jeśli potraficie dawać masową realizację,
wtedy jesteście guru. W przeciwnym razie nie jesteście.Powiedziałam, że możecie używać mojego zdjęcia, ale to wy macie
dawać ludziom realizację. Po tym poznaje się guru. Następnie wiecie już, jakie są czakry i czego brakuje w ludziach. Wyjaśniłam
to bardzo jasno. Tak samo zobaczycie, że ci, którzy przyjdą po realizację, będą mieć jakieś defekty i stwierdzicie na jakich
czakrach mają blokady. Wiecie, jak te czakry czyścić, więc macie powiedzieć im, jak to się robi. Teraz opanowaliście już Sahaja
Yogę, więc powinniście wiedzieć, co trzeba robić. Jeśli uważacie, że opanowaliście, jeśli wierzycie, że opanowaliście, to
wówczas możecie zostać guru. Ale przede wszystkim powinniście sami ustalić i przekonać się, czy jesteście guru, czy nie. Teraz
jest to wasz obowiązek - dawanie realizacji ludziom. Możecie ją dawać, jeśli macie wibracje, jak guru. Także kobiety, one są
nazywane "gurui", nie guru, ale "gurui". Ale można również nazywać je guru. One także potrafią doskonale wykonywać tę pracę.
Rozwiązanie problemów ludzi nie jest zatem trudne. Gdy dostaną realizację, ich problemy zostaną rozwiązane. Siła, którą
dostaliście, jest ogromna, wszyscy powinniśmy jej używać. Początkowo możecie działać grupą, jeśli chcecie a potem
powinniście robić to indywidualnie. Czy wyobrażacie sobie, jak wielu sahaja yoginów będziemy mieć na całym świecie, jeśli
wszyscy zostaniecie guru?Czegokolwiek nauczacie, musicie to praktykować. Osoba pijąca nie może zostać guru. Osoba, która
flirtuje albo prowadzi rozwiązłe życie, nie może stać się guru. Najpierw więc sprawdźcie siebie: "Jesteście czyści, czy nie?" Jeśli
jest wielu opętanych ludzi, którzy próbują zostać guru, to nie sa w stanie. Uczciwie powinniście sprawdzić przed zdjęciem a jeśli
jesteście opętani to nie możecie być guru. Tak więc, żeby zostać guru najpierw musicie krytycznie spojrzeć na siebie, poznać
siebie w pełni i potem możecie stać się guru. Nie chcę mówić nikomu z osobna. Ale wszyscy możecie sami to stwierdzić.
Powiedzmy 4-5 osób może zebrać się razem i mogą sprawdzić jeden drugiego, czy są w porządku, czy nie. Czy czegoś brakuje,
czy mają blokady. Jeśli jednak stwierdzą, że jesteście w porządku, wówczas możecie zostać guru i głosić Sahaja Yogę. To wasz
obowiązek. Tak właśnie Sahaja Yoga będzie rosnąć, w przeciwnym razie, gdy Ja się wycofam lub nigdzie nie będę jeździć,
Sahaja Yoga się zmarnuje. Więc waszym zadaniem jest nieść tę pochodnię, światło, teraz wy jesteście za to odpowiedzialni.
Dostaliście swoją realizację.Ja urodziłam się z tą odpowiedzialnością. Urodziłam się z całą tą wiedzą. A teraz wy także

rozumiecie siebie. Kiedy zaczynacie własną realizację, nie potępiajcie siebie, ale również uważajcie, żebyście nie stali się
egoistyczni. Musicie być bardzo pokorni, bardzo pokorni wobec wszystkich. Wypracujcie to, bo jeśli oni nie są zrealizowanymi
duszami, nie powinniście ich potępiać, ale powiedzcie im, bardzo cierpliwie i ze słodyczą, że nie są w porządku. Powiedzcie im,
jak medytować, jak się udoskonalić, teraz to jest bardzo duża odpowiedzialność. Faktycznie Ja wykonałam tę pracę i wy także
możecie ją wykonywać. Tak więc wszyscy powinniście stać się guru. To jest dzień Guru Purnima i błogosławię was, żebyście
wszyscy stali się guru.Wszystko co teraz dostaliście, nie marnujcie tego, nie pozbywajcie się tego, ale użyjcie tego dla
poprawienia ludzi. Jeśli chcecie, początkowo zbierzcie się w 4-5 osób. Potem powinniście się rozdzielić, musicie dać temu czas.
Dostaliście realizację, ale musicie realizację dawać, w przeciwnym razie wasz stan nie będzie w porządku, nie będzie
normalny.Dlatego dzisiaj chcę wam powiedzieć, jakie cechy powinien posiadać guru. Przede wszystkim powinien on być
odwiązaną osobą. To nie znaczy, że macie porzucić rodzinę czy coś w tym rodzaju, ale powinniście mieć postawę odwiązaną, że
jeśli ktoś z waszej rodziny postępuje źle, powinniście odejść od niego lub od niej. Po drugie, przez swoją realizację powinniście
próbować rozprzestrzeniać szczęście i usuwać ich problemy. Widzieliście, że wszystko, co Ja zrobiłam, wy też możecie robić.
Macie moc robienia tego, ale bez hipokryzji. Żadnej hipokryzji, w przeciwnym razie zepsujecie imię Sahaja Yogi. Tak więc,
dopiero, kiedy jesteście pewni co do siebie, możecie zostać guru i prowadzić pracę Sahaja Yogi. Sądzę, że dałam wam wszystkie
swoje błogosławieństwa, całe swoje wsparcie, żebyście teraz to przejęli i stali się guru. Możecie też mieć wszystkie puje i
używać [Moje] zdjęcie. Widzieliście, jak to trzeba wypracować, i jeśli ktoś ma gdzieś defekt lub jakieś czakry są zablokowane,
wówczas powinniście powiedzieć tej osobie, jak to skorygować. Najlepiej przed zdjęciem. I bardzo pokornie powinniście
powiedzieć im, co należy zrobić, możecie uratować wszystkich ludzi. Ja już nie będę dostępna, w pewnym sensie... Zrobiłam, co
mogłam, i nie sądzę, żebym mogła dokonać tego ponownie. Nie z powodu podeszłego wieku, ale dlatego, że chcę wam dać
całkowitą wolność rozprzestrzeniania Sahaja Yogi.Dostaliście to za darmo i musicie dawać to ludziom za darmo, nie żądać
pieniędzy. Tylko w dni, kiedy są puje, uważajcie żebyście nie wstawiali siebie do pujy, dopóki nie jesteście przekonani i pewni, że
stworzyliście, co najmniej stu sahaja yoginów, dobrych sahaja yoginów. Wówczas oni mogą robić również waszą puje, ale
najlepiej jest zaczekać. Nie wchodźcie w ten biznes z pują, dopóki każdy z was nie będzie miał tysiąca ludzi, wówczas będziecie
mieć prawo do swojej pujy. Ale możecie mieć puję z Moim zdjęciem, dopóki nie będziecie całkowicie w porządku.
Najważniejsze, żeby mieć pewność. Nie potępiajcie siebie. Wszyscy jesteście duszami zrealizowanymi, ale ci, którzy sądzą, że
mogą stać się guru, mogą się nimi stać i spróbować. Musicie mieć cierpliwość do poszukiwaczy. Nie możecie się złościć ani
wybuchać. Dopóty, dopóki nie robią wam kłopotów, nie powinniście tracić panowania nad sobą. Powinniście być
spokojni.Większość guru jest lub dawniej była bardzo wybuchowa, dlatego byli tak zajęci swoją zapalczywością, że nie potrafili
stworzyć niczego sensownego, tak sądzę. Nie potrafili nawet dawać realizacji. Więc muszę więc was ostrzec - kontrolujcie swój
temperament. Obserwujcie siebie, jeśli się złościcie, wówczas nie możecie stać się guru. Guru musi być osobą kochającą,
bardzo kochającą i pełną zrozumienia. Powinniście też być pokorni, nie znieważać ludzi, nie krzyczeć na nich. Jeśli źle się
zachowują, poproście, żeby wyszli, ale nie krzyczcie. Jeśli uważacie, że ktoś się źle zachowuje, poproście tę osobę, żeby wyszła,
ale nie trzeba krzyczeć ani złościć się na tą osobę.Tak więc jest to teraz bardzo duża odpowiedzialność. Dostaliście realizację, a
więc połączcie się w czworo lub pięcioro w grupę Sahaja Yogi, dającą ludziom realizację. Spróbujcie. Oczywiście, będzie tam
Moje zdjęcie, ale musicie próbować. Postarajcie się zrozumieć, jaka jest teraz wasza odpowiedzialność. Jeśli dano wam
pozycję, zawsze troszczcie się o związany z nią obowiązek. Tak samo, jeśli staniecie się guru, ciąży na was pewna
odpowiedzialność, przede wszystkim, żeby wasze własne zachowanie zawsze było bardzo dobre.Na początku nie możecie
mówić im nie chodźcie do kościoła, nie róbcie tego czy tamtego. Dajcie im realizację i wtedy możecie do nich mówić. Na
początku nie powinniście im mówić, bo was po prostu odrzucą. Akceptujcie ich takimi, jakimi są. Na początku, jeśli to możliwe,
nie powinniście leczyć ludzi. Możecie zacząć z Moim zdjęciem, ale nie leczcie ich. Później, jeśli będziecie pewni, to niech 4-5
osób razem leczy taką osobę. Leczenie ludzi nie jest łatwe i możecie złapać ich negatywność. Zanim więc zaczniecie nad nimi
pracować, musicie założyć bandhan. Bandhan jest bardzo dobry. Powinniście nawet wychodząc z domu, powinniście założyć
bandhan.Powinniście też bardzo dobrze przemawiać, jeśli to możliwe. Teraz wiecie już tyle i możecie im to mówić. To jest
ogromna odpowiedzialność.Pracuję od 1970 roku i od wielu aż do dziś tak ciężko przepracowałam, ale teraz już nie mogę tego
robić. Muszę wrócić i trochę odpocząć, każdy to mówi i wy też się z tym zgodzicie. Możecie mówić o mnie, jeśli jest taka
potrzeba, ale używajcie przy tym Mojego zdjęcia. Zawsze, gdy macie spotkanie, używajcie Mojego zdjęcia.Ci, którzy myślą, że
mogą być liderami, jako guru powinni najpierw sprawdzić własne wibracje. Medytujcie przy Moim zdjęciu i sprawdźcie. Musicie z
całkowitą uczciwością stwierdzić, że jesteście w stu procentach w porządku, i że nie ma żadnej blokady, dopiero wówczas
możecie stać się guru. Musiecie być tego pewni. Najpierw możecie mieć dwie osoby, potem trzy, ja zaczynałam od pięciu. Tak
więc, możecie sobie wyobrazić jak można to robić. Spróbujcie najpierw z dwoma, trzema, pięcioma i więcej. A potem możecie

także rozreklamować. Jeśli daliście realizację, powiedzmy około... powiedzmy, że daliście realizację dziesięciu osobom,
możecie rozpocząć własną organizację, czy jak to tam nazwiecie i wypracować to.Macie teraz moc. Macie prawo. Ale musicie
też mieć temperament. Na początku powinniście być bardzo cierpliwi i mili. Bardzo mili. Potem stopniowo przekonacie się, że
potrafią leczyć ludzi. Początkowo możecie używać do leczenia Mojego zdjęcia, a potem przekonacie się, że sami potraficie
leczyć. Przede wszystkim sprawdzając wibracje, powiecie, które czakry są zablokowane, które są dobre, które są złe. Następnie
powinniście je skorygować. Jeśli jest coś złego, musicie to skorygować i wtedy stać się guru. To nie tak, że przez samo
założenie, że "jestem guru" stajecie się guru. Ale musicie być bardzo, BARDZO kompetentni wobec siebie. Musicie siebie
osądzić. Przede wszystkim musicie stwierdzić, czy możecie stać się guru i wtedy możecie wysyłać mi swoje relacje.Z
przyjemnością dowiem się, ilu ludzi teraz macie, tak właśnie Sahaja Yoga mogłaby się rozprzestrzenić, bez wątpienia. Nie może
pozostać na tym etapie dlatego, że ja się wycofuję, ale - ponieważ teraz jest tak wielu sahaja yoginów - będzie rosła i
wypracowywała. Nie sądzę jednak, żebym mogła podróżować, więc wracam do Indii. Nie będę mogła znowu przyjechać. To
niemożliwe.Lepiej więc wypracowujcie to sami. Musicie do Mnie pisać, jeśli będziecie mieli jakiekolwiek trudności, jeśli ktoś jest
zablokowany lub macie problem. Nie sądzę, żeby jakaś gazeta was krytykowała. Postąpili tak wobec Mnie, ale nie wobec was.
Obiecajcie Mi wszyscy, że spróbujecie stać się guru. Nie wzięłam od was żadnych pieniędzy. Niczego od was. Po prostu chcę,
żebyście rozprzestrzeniali Sahaja Yogę. Na początku, nawet podczas pujy, nie bierzcie żadnych prezentów ani pieniędzy.
Możecie wziąć od nich tylko trochę pieniędzy, jeśli potrzebujecie salę lub duże miejsce, ale to nastąpi znacznie później. Najpierw
spróbujcie z niewielką liczbą ludzi. To się doskonale rozwinie. Następna rzecz to puja na początku nie powinniście pozwolić im
robić pujy do was. Dopóki nie będziecie mieli trzystu sahaja yoginów, nie możecie im mówić, żeby robili do was puję. Na
początku możecie do pujy używać Moje zdjęcie. Ale uważajcie, bo teraz posiadacie moce i to może schlebiać waszemu ego.
Możecie zacząć myśleć, że jesteście wspaniali. Nie. Wy musicie ocalić świat. Cała Moja praca na tym polega i prosiłabym was,
żebyście pisali do mnie, do Indii, jeśli będzie jakakolwiek trudność. Piszcie też, jak rozprzestrzeniacie Sahaja Yogę, bardzo
chciałabym wiedzieć co się dzieje. Myślę, że zrozumiecie, iż teraz muszę się wycofać, nie mogę podróżować. Jeśli macie jakieś
pytania, pytajcie.Ci, którzy są pewni, że mogą stać się guru niech podniosą ręce. O, jak wielu - tylko jedną rękę, nie dwie...Jeśli
ktoś robi pieniądze, powinniście mu powiedzieć, żeby tego nie robił, a także napiszcie do Mnie. Nie zaczynajcie od robienia
pieniędzy. Ale gdy będziecie mieli jakieś trzy tysiące ludzi, możecie obchodzić wszystkie święte dni i oddawać cześć. Ale każdy
musi mieć co najmniej trzy tysiące uczniów, wtedy może poprosić o puję.Są ludzie, którzy nie mogą stać się guru, którzy łapią
negatywności i mają problemy. Jeśli macie problemy, nie róbcie z siebie guru, ponieważ to wam [zaszkodzi] ale jeśli uważacie,
że jesteście czyści i otwarci, to możecie zostać guru. Czy są jakieś pytania?Otwieram centrum międzynarodowej Sahaja Yogi i
gdy będziecie mieli trzystu sahaja yoginów, możecie prosić, żeby robili waszą puję i brać pieniądze. Zanim to nastąpi, jeśli
dostaniecie jakieś pieniądze, możecie je wysłać do tego centrum. W tym centrum będzie około jedenastu członków i Ja to
ogłoszę. Jeśli macie jakieś pytania, pytajcie teraz.Dopóki nie będziecie mieli trzystu osób, nie bierzcie żadnych pieniędzy z
wyjątkiem tych na salę i inne wydatki, ale nie bierzcie żadnych pieniędzy dla siebie. Teraz, czy możecie jeszcze raz podnieść
ręce, ilu z was chciałoby być guru?Niech was Bóg błogosławi.Czy macie jakieś pytania? Możecie brać pieniądze na sprawy
organizacyjne, bo musicie mieć salę, głośniki, różne takie rzeczy, ale nie powinniście ich brać dla własnego użytku. Powinniście
być bardzo ostrożni. Aż będziecie mieć 300 sahaja yoginów. Możecie utworzyć grupę od 5 do 10 osób i zacząć swoją pracę.
Spodoba się wam. Jeśli ktokolwiek ma jakiś problem, pytajcie Mnie. Muszę pojechać do Kanady. Nie byłam tam, ale postaram
się znaleźć trochę czasu. Najpierw muszę jechać do Rosji, a potem mogę jechać do Kanady. Początkowo powinniście pracować
bardziej we własnym kraju, niż na zewnątrz, a potem możecie rozprzestrzeniać to wszędzie. Jeszcze raz, zobaczmy, ilu chce być
guru. Och! Jak dużo. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję wam. Dziękuję wam wszystkim.
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Wspomnienia z wykładu Pasquale na temat Pujy - seminarium Easter 2015
Główne części Pujy:
Ganesha Puja
Wykonują dzieci. Najlepiej jeżeli masują Stopy podczas polewania ich wodą. Dzięki temu mają bezpośredni kontakt z Devi.
Dodatkowo można dodać do wody olejku zapachowego co powoduje, że dzieci chłoną też zapach ze Stóp Matki.
Ofiarowanie Amrutu
Koleność: ghee, miód, jogurt, mleko, cukier z szafranem.
Gauri Puja
Osoby dotykające stóp Devi powinny być całkowicie czyste, dlatego tę część powinny wykonywać niezamężne dziewczęta.
Jednakże w praktyce, wielokrotnie podczas tej części młode dziewczęta z przejęcia dokonywały wielu błędów, dlatego z czasem
Stopy Matki dekorowały również kobiety zamężne.
Devi Puja
Wykonywana głównie przez zamężne kobiety, które ofiarowują Devi wszelkie ornamenty.
Niektóre pytania
Pytanie: Czy wąchamy kwiaty, które chcemy ofiarować Matce?
Pasquale: To tak jakbyśmy chcieli spróbować kanapki, którą zaraz komuś podarujemy.
Pasquale kiedyś zapytał: Matko czemu malujemy Twoje Stopy?
Shri Mataji: Ponieważ one wykonują całą pracę.
Pytanie dotyczyło różnych rytuałów podczas Pujy pochodzących z praktyk bramińskich.
Pasquale odpowiedział, że Matka generalnie starała się wszystko utrzymywać w prostej formie. Jednakże będąc w Indiach
mimo wszystko akceptowała rozmaite rytuały ponieważ jest Boginią i może wszystko. My musimy jednak sprawdzać czy dana
czynność ma wibracje. Niektóre z takich lokalnych rytuałów mają wibracje inne nie.
Pytanie: Kto powinien ofiarowywać amrut?
Pasquale odpowiedział, iż każdy dorosły bez względu na płeć. Mogą też być Yuva shakti.
Pytanie: Czy przygotowujemy 4 różne pojemniki z kum kum? Jedno do bindi, drugie do kokosów, trzecie do owoców, a czwarte
dla Shri Mataji?
Pasquale odpowiedział, że przygotowujemy tylko dwa. Jedno do dekoracji Stóp Shri Mataji i drugie do wszystkich pozostałych
rzeczy.
Pytanie: Czy bindi na zdjęciu Shri Mataji robimy przed czy podczas pujy? (nie pamiętam dokładnie, ale chyba to było w takiej
formie).
Pasquale odpowiedział, że dla nich (w Anglii) bardziej praktycznym jest zrobienie bindi przed pują po umyciu zdjęcia, gdyż potem
podczas pujy nie muszą wykonywać niewygodnych akrobacji by sięgnąć do zdjęcia. Dodał, że dobrze wiemy jak to było
wcześniej kiedy Shri Mataji przychodziła na Puję mając już bindi i podczas pujy jedynie je poprawiała.

Rahul Bhasale zrobił komentarz odnośnie ofiarowania elementów Amrutu oraz kwiatów, jako esencji kreacji Bogini, która
podczas Pujy do niej wraca w formie ofiary.

